Apoiar o Investimento Direto Estrangeiro

em Portugal

O Banco Europeu de Investimento é o banco da União Europeia.
Concede financiamento e know-how a projetos de investimento sólidos e
viáveis, suscetíveis de promover o desenvolvimento equilibrado da União e
de contribuir para a concretização dos objetivos políticos da UE.

Como pode o BEI apoiar os projetos de investimento
dos seus clientes em Portugal?
 T
 axas de juro atrativas com estruturas flexíveis. A excelente
notação de crédito de que beneficia permite ao BEI obter financiamento às melhores taxas nos mercados de capitais.
Por ser um banco não comercial, o BEI oferece estas taxas aos
mutuários, líquidas dos custos do Banco e do preço do risco.
 M
 aturidades longas. O financiamento de projetos infraestruturais de grande envergadura exige um envolvimento
estável a longo prazo do mutuante. Os empréstimos para
projetos industriais têm maturidades até 10 anos. Não obstante, cada projeto recebe um financiamento à medida das
suas necessidades.
 E
 mpréstimos que cobrem até 50 % do custo total do investimento. Os custos do projeto podem também incluir as
provisões técnicas, as necessidades permanentes de fundo
de maneiro e os juros pagos durante a construção.
 N
 o caso dos investimentos em investigação, desenvolvimento
e inovação, bem como de projetos de combate às alterações
climáticas, a participação do Banco poderá, excecionalmente,
chegar aos 75 % dos custos de investimento.
 5 milhões de EUR é o montante mínimo dos empréstimos
 2
do BEI. Os projetos que o Banco apoia têm de ser viáveis do
ponto de vista técnico, económico, financeiro e ambiental.
 O
 s empréstimos podem ser denominados numa grande diversidade de divisas internacionais e locais. O BEI propõe

empréstimos em euros e em
muitas moedas amplamente
transacionadas.
 F
 lexibilidade nos pacotes de
garantias. Os empréstimos do
BEI podem ser apoiados por
diversas estruturas de garantia possíveis, ou podem mesmo ser concedidos sem garantia, em função da natureza do
projeto e da solidez financeira do mutuário.

O BEI em Portugal
O BEI é um parceiro de longa data de Portugal. O Banco
começou a apoiar a economia portuguesa ainda antes
da adesão de Portugal às Comunidades Europeias em
1986. Portugal é hoje um dos maiores beneficiários dos
empréstimos do BEI na União Europeia.
Até à presente data, os empréstimos do BEI em favor de
projetos em Portugal atingem cerca de 40 mil milhões de
EUR, dos quais 12 mil milhões foram concedidos desde
a eclosão da crise financeira em 2008. Uma quarta parte
deste montante foi investida em projetos de infraestruturas de transportes, 18 % contemplaram as redes de energia e 19 % destinaram-se a linhas de crédito (vocacionadas principalmente para as pequenas empresas).

O BEI: um parceiro forte
O BEI é o banco da União Europeia. Tem por acionistas os
28 Estados-Membros da UE e beneficia de uma excelente notação de crédito. Com mais de 50 anos de experiência, apoia o
crescimento económico e a coesão social na União Europeia.
Mais de 90 % dos empréstimos que concede destinam-se
à UE.
Todos os projetos financiados pelo BEI têm de ser elegíveis para
financiamento bancário e, além disso, têm de cumprir exigentes
padrões económicos, técnicos, ambientais e sociais.

Os rigorosos procedimentos que o BEI aplica na avaliação
dos projetos garantem a solidez do investimento e permitem ao cliente obter a parte restante do financiamento junto
de outros investidores a uma taxa mais baixa do que sem o
envolvimento do Banco.
As áreas de intervenção prioritárias do Banco são: a inovação
e as competências, o acesso das PME ao financiamento, a eficiência dos recursos e as infraestruturas estratégicas.

Para mais informações sobre o BEI e o financiamento do investimento direto estrangeiro em Portugal: www.bei.org/portugal
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