O BEI
no exterior da UE
Realização das políticas da UE;
informação sobre os resultados
Na sua qualidade de banco da UE, o BEI tem um papel ímpar a desempenhar na prossecução dos objetivos de política externa da União,
mobilizando recursos para projetos economicamente sólidos com elevados benefícios sociais e ambientais em nome de todos os Estados-Membros. O relatório anual intitulado «The EIB outside the EU – 2015»
evidencia o contributo do Banco para a concretização da política externa da UE. O documento apresenta os resultados alcançados e os
que se esperam dos novos financiamentos concedidos em 2015.
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Realização das políticas da UE
Novos projetos, por região
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ACP: 1 090 milhões de EUR
ALA: 954 milhões de EUR
EAST: 1 623 milhões de EUR
MED: 1 283 milhões de EUR
Pré-adesão: 2 705 milhões de EUR

Empréstimos concedidos para novos projetos no exterior da
UE – por objetivo político da UE

7,7mM de EUR
3,3
mM

4,4
mM

50
projetos

45
projetos

Desenvolvimento do setor
privado local

Melhorar o acesso ao financiamento,
em especial para as PME e as
microempresas

Infraestruturas
sociais e
económicas

Responder às carências de
infraestruturas estratégicas em
setores como a energia, os transportes,
a água, as telecomunicações, a educação
e a saúde

Objetivos transversais:

2,1
mM

66
projetos

Adaptação às
alterações
climáticas e
atenuação dos
seus efeitos

2,6
mM

23
projetos

Integração
regional

Ação climática através das energias
renováveis, da eficiência energética,
dos transportes menos poluentes, da
utilização sustentável dos recursos
naturais e da resistência às alterações
climáticas
Reforçar as ligações dos países
parceiros entre si e com a UE

Nota: Muitos projetos apoiam mais do que um objetivo. «Novos projetos»: aqueles cujo primeiro contrato de financiamento foi
assinado em 2015.

Informação sobre os resultados
Apoiar o desenvolvimento do setor
privado local:
Novos projetos viabilizarão
empréstimos a

Resultados ex post de 10 linhas de
crédito completadas em 2015:

mid-caps e microempresas,

foram apoiados através
de empréstimos a

222 000 PME,
apoiando

762
000
postos de trabalho
Desenvolver as infraestruturas sociais
e económicas – resultados esperados:

1,35

milhões de
habitações

com melhor abastecimento de
água e saneamento
Energia produzida suficiente para
abastecer

7,2

milhões de
habitações

Combate às alterações climáticas –
resultados esperados:

2,4

131
000
postos de trabalho
4 500

PME e
mid-caps

534 000 habitações
ligadas à rede elétrica

534 000 passageiros
beneficiam diariamente de melhores
transportes urbanos e ferroviários

492 000 pessoas
beneficiam de uma melhor
gestão dos resíduos

milhões de
habitações

abastecidas com eletricidade produzida
a partir de fontes renováveis
Ganhos de eficiência energética:

538 GWh/ano

Integração regional:

comércio,
a segurança energética, o
financiamento transfronteiriço e a
convergência económica
Facilitar o

Exemplos de projetos
concluídos:
Rural Impulse Fund I – fomentar o microfinanciamento rural

O BEI concedeu um empréstimo de longo prazo de 95 milhões de EUR para melhorar
a fiabilidade do abastecimento e o acesso à eletricidade, especialmente nas regiões
de baixo rendimento. Com a instalação de 2 600 km de linhas de transporte e de
69 000 contadores, o projeto reduziu os cortes de abastecimento e permitiu a ligação
à rede de 129 000 habitações e empresas.

The EIB Group consists of the European Investment Bank and the
European Investment Fund.
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Para mais informações,
consultar o relatório anual
intitulado «The EIB outside the
EU – 2015».

www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-rem-annualreport-2015.htm
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Em 2007, o BEI investiu 3 milhões de EUR de capital de risco
no Rural Impulse Fund (RIF), um veículo de investimento em
microfinanciamento, permitindo-lhe realizar uma primeira
emissão de 30 milhões de EUR e proporcionar financiamento de longo prazo a 47 instituições de microfinanciamento (IMF) de 27 países. Este financiamento ajudou estas
IMF a servir 2,9 milhões de clientes, maioritariamente rurais
– 79 % dos quais mulheres. Para além do financiamento,
o RIF I prestou assistência técnica para reforçar os princípios de governação, monitorização do desempenho social
e proteção dos clientes.

