Apoio do BEI ao setor financeiro

Linhas de crédito a intermediários financeiros
Destaques:
• Acordo de Empréstimo assinado entre o
intermediário financeiro e o BEI.
• Acordo de subempréstimo assinado
entre o intermediário financeiro e os
beneficiários finais para financiar projetos
executados por estes.
• O BEI assume o risco do crédito ao
intermediário financeiro.
• O intermediário financeiro assume o risco
do crédito aos beneficiários finais.
• Empréstimo do BEI ao intermediário financeiro
para financiar até uma percentagem
pré-acordada de cada um dos
subempréstimos.
• A elegibilidade dos beneficiários finais e dos
projetos baseia-se em critérios predefinidos.

Descrição do produto
Financiamento de médio e longo prazo para intermediários
financeiros a preços atraentes destinado a financiar projetos
realizados por beneficiários finais elegíveis.

O montante da linha de crédito do BEI ao intermediário
financeiro será definido dentro de limites prudenciais, de
acordo com a reserva prevista de projetos dos beneficiários
finais durante os próximos 2 anos.
Cada um dos subempréstimos concedidos pelo intermediário
financeiro situar-se-á dentro de uma gama de valores
convencionada, sendo as respetivas condições análogas às da
linha de crédito, cujo prazo pode ir até 10 anos.
Os beneficiários finais podem ser empresas do setor privado,
empresas públicas geridas de acordo com critérios comerciais
ou autarquias locais.
Os projetos podem consistir em novos investimentos ou
despesas realizados por beneficiários finais num prazo até
três anos. Podem também incluir investimentos em fundo de
maneio, que deverá ser financiado por subempréstimos com
prazo mínimo de 2 anos.

Como funciona
O BEI concede linhas de crédito a intermediários financeiros
para financiar até 100 % do acordo de subempréstimo. É
necessário o acordo do BEI relativamente aos beneficiários
finais propostos com base no modelo de resumo de
informações sobre o projeto.
O intermediário financeiro assume o risco pelos beneficiários
finais. O desempenho da carteira continua a ser da responsabilidade da instituição financeira e tem de ser comunicado
periodicamente ao BEI.
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A linha de crédito permite que o intermediário financeiro e o BEI
estabeleçam uma parceria para que a instituição financeira
possa desenvolver a sua carteira de empréstimos: maior
facilidade no acesso ao crédito para uma gama mais vasta de
clientes e crescimento da carteira de empréstimos.

O BEI é, simultaneamente, um banco que se rege por orientações
estratégicas e uma instituição da União Europeia. Como tal,
distingue-se pela total transparência no processo de decisão, no
trabalho realizado e na prossecução das políticas da UE. O BEI
coopera com os órgãos de controlo externos, nomeadamente o
Tribunal de Contas Europeu e a Comissão Europeia.

Os intermediários financeiros beneficiam da mais-valia
financeira do BEI (prazos mais longos e preços atraentes) e
transferem as vantagens para os beneficiários finais.
Em conjunto com a linha de crédito, o BEI pode prestar assistência
técnica para o reforço de competências não só dedicada ao
intermediário financeiro, mas também aos beneficiários finais.

Na sua organização interna, o banco dispõe de uma
equipa centrada no setor financeiro, para além de juristas,
peritos técnicos e equipas dedicadas à banca comercial, ao
microfinanciamento e ao capital privado.
Como instituição pública de financiamento do desenvolvimento,
o BEI está naturalmente interessado no impacto dos projetos
que financia nos mercados locais e no desenvolvimento das
empresas privadas. BEI cooperará com os bancos intermediários
seus clientes e beneficiários para definir requisitos de elaboração
de relatórios e avaliar as informações sobre o impacto exercido
no desenvolvimento.
Num ano normal, o BEI investe 75 000 milhões de EUR em mais de
400 projetos. Este montante inclui 7 500 milhões de EUR investidos
no exterior da União Europeia em cerca de 50 projetos diferentes.
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