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Com 55 turbinas instaladas no mar  
do Norte, o parque eólico de Belwind é  
o maior projeto energético da Bélgica.  

O BEI é o principal financiador de projetos  
de energia eólica, com empréstimos no  

montante de 1 700 milhões de euros em 2011.  
As ações a favor do clima representam um terço 

do volume total de financiamento do BEI.

2 Principais resultados de 2011

4 Prefácio do Presidente

6 Aumentar o potencial de crescimento e de emprego da Europa
 8 Apoiar o desenvolvimento regional na Europa

 12 Financiar as pequenas e médias empresas

 16 Acelerar a inovação

 18 Interligar a Europa

 20 Fornecer energia à Europa

23 Apoiar as ações a favor do clima
 24 O financiamento ao serviço da redução das emissões

 28 Adaptação às alterações climáticas

 30 Projetar cidades sustentáveis

33 Apoiar as políticas da UE além-fronteiras

37 Uma instituição responsável 

41 Capital do BEI e operações de captação de fundos

42 Governação do BEI

Índice



Principais resultados de 2011

Os empréstimos para ações a favor do clima representaram quase um terço  
do volume total de financiamento do Banco, cifrando-se em 18 000 milhões de EUR.

O BEI financiou a instalação de capacidades superiores a 4 000 megawatts em centrais de energia eólica e solar, que 
irão produzir eletricidade limpa para abastecer mais de 2 milhões de habitações.

O BEI concedeu perto de 11 000 milhões de EUR  
em empréstimos para as redes de transportes europeias.

Comboio de alta velocidade TGV, França

Parque eólico ENBW Baltic 1, Alemanha

O volume total de financiamento do BEI alcançou  
61 000 milhões de EUR.

O BEI financiou 454 projetos em 70 países.



O Banco investiu cerca de 10 000 milhões de EUR  
na economia do conhecimento.

O financiamento 
nas regiões da UE 

mais atingidas pela 
crise económica e 

financeira ascendeu a 
20 000 milhões 

de EUR.

74 regiões receberam 
empréstimos do BEI 

concedidos no âmbito 
da política de coesão.

120 000 pequenas e médias empresas eu-
ropeias receberam financiamento do Grupo BEI.

O financiamento total do Grupo BEI  
concedido a pequenas e médias empresas e  

a empresas mid-cap na UE ascendeu a  
13 000 milhões de EUR.

Hospital New Karolinska Solna, Suécia
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pre para a economia real, desembolsando 60  000 mi-
lhões de euros em favor de PME, de grandes empresas, 
de promotores de infraestruturas e de autoridades pú-
blicas em condições favoráveis e com prazos de venci-
mento longos (o maior volume de empréstimos conce-
dido para este fim entre todas as instituições financeiras 
multilaterais). O BEI financiou projetos de inovação de 
última geração que alargam as fronteiras do conheci-
mento e ajudou a construir estabelecimentos de inves-
tigação e escolas, parques eólicos, pontes e túneis, li-
nhas ferroviárias de alta velocidade e autoestradas. 

A conjuntura económica difícil e as restrições orçamen-
tais prevalecentes em toda a União Europeia obriga-
ram o Banco a criar mecanismos inovadores capazes de 
produzir melhores resultados com menos recursos. A 
combinação dos seus próprios recursos com verbas or-
çamentais da União Europeia e dos Estados-Membros 
através de mecanismos de partilha de risco e de garan-
tia – que constitui o segundo pilar da atividade do Ban-
co – permitiu-lhe mobilizar um maior volume de capital 
para estimular a inovação, o crescimento e o emprego.

C ontrariamente às previsões, na prática, a recupe-
ração económica não se verificou na Europa nos 
doze meses abrangidos por este relatório, difi-

cultando assim, pelo quarto ano consecutivo, as condi-
ções em que o BEI desenvolve a sua atividade. Apesar 
da conjuntura difícil, o Banco manteve uma boa capi-
talização e uma sólida carteira de empréstimos. Mas 
acima de tudo, graças às suas políticas prudentes e à 
excelente reputação de que goza, o Banco conseguiu 
preservar a notação máxima de crédito, que reflete a 
confiança inabalada dos investidores e lhe permitiu fi-
nanciar-se a baixo custo – uma vantagem fundamental 
que o BEI transfere para os seus clientes.

Em 2011, o BEI prosseguiu as suas três prioridades prin-
cipais, a saber: contribuir para a estratégia Europa 2020, 
ajudar a União Europeia a manter a sua posição de lide-
rança na agenda climática e apoiar os objetivos de polí-
tica externa da União. 

Com os seus financiamentos – o primeiro pilar da sua 
atividade – o BEI prestou o maior contributo de sem-

Prefácio
do Presidente
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Prefácio 
do Presidente

O terceiro pilar da atividade do BEI é a consultoria. A 
assistência técnica prestada na elaboração e execução 
dos projetos e o aconselhamento das autoridades lo-
cais com vista à melhor utilização dos recursos públicos 
constituem um instrumento importante para colocar 
os conhecimentos e as competências do pessoal do BEI 
ao serviço dos esforços de recuperação.

Para poder desenvolver as suas atividades de financia-
mento, de combinação de recursos e de consultoria, 
o BEI teve, naturalmente, de captar fundos. Enquan-
to maior emitente supranacional do mundo, captou 
76  000 milhões de euros nos mercados de capitais. 
Quase metade deste montante proveio de investido-
res não europeus, o que demonstra a confiança que es-
tes continuam a depositar na UE em geral e no BEI em 
particular. 

Os resultados impressionantes alcançados em 2011, 
designadamente com as operações no interior da UE, 
confirmaram o papel fundamental do Banco no apoio 
aos esforços de recuperação levados a cabo pelos de-

cisores políticos da Europa. Apesar do ambiente difícil 
em que desenvolveu a sua atividade, o Banco conse-
guiu atingir, ou mesmo superar, as metas estabelecidas 
para todos os objetivos prioritários. O BEI apoiou cada 
um dos Estados-Membros da UE e trabalhou em estrei-
ta colaboração com a Comissão Europeia, o Conselho 
e o Parlamento Europeu para promover o crescimento 
em toda a União com investimentos destinados a áreas 
decisivas para a expansão económica. Acautelou assim 
a preservação dos investimentos a longo prazo para as 
gerações vindouras na Europa.

Ao longo do difícil ano de 2011, o Banco Europeu  
de Investimento continuou a investir, cumprindo a sua missão  

de apoiar o crescimento sustentável, a competitividade e o 
emprego. De Atenas a Saragoça, esteve ao serviço  

da economia europeia e, no exterior da UE, contribuiu  
para promover os objetivos da União.

Werner Hoyer
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O BEI assinou contratos de financiamento no 
valor total de 61  000 milhões de EUR em 
2011, iniciando o retorno progressivo aos 

volumes de financiamento anteriores a 2008, 
depois do esforço excecional de aumento dos fi-
nanciamentos realizado em 2008, 2009 e 2010.

O Banco manteve o seu apoio à transição da Europa  
para uma economia mais inteligente, mais eco-
lógica e mais sustentável. O BEI aplicou os seus 
conhecimentos financeiros e técnicos à melhoria 
do financiamento em áreas carecidas de apoio, 
tais como as regiões mais vulneráveis e os países 
periféricos, assegurando assim a prossecução de 
investimentos importantes num ambiente eco-
nómico particularmente difícil. Paralelamente, di-
recionou o seu apoio para os grandes motores do 
crescimento, tais como as PME, a inovação, a ação 
climática e os projetos de infraestruturas.

À medida que a crise da dívida soberana foi alas-
trando, o BEI prestou apoio específico aos países 
e às regiões com acesso limitado aos mercados 
de capitais, mobilizando recursos disponíveis, 
como os Fundos Estruturais da UE, para garantir 
a prossecução de investimentos essenciais.

Nos próximos anos, a estratégia do BEI centrar-
-se-á no crescimento e no emprego, na coesão 
económica e na ação climática. O Banco conti-
nuará a privilegiar projetos que maximizam o im-
pacto do seu financiamento na economia real. 
Os seus produtos individualizados conseguem 
responder às necessidades de setores específicos 
e permitem o melhor aproveitamento possível 
dos recursos disponíveis. O BEI realizará novas 
ações conjuntas com a Comissão Europeia e con-
tinuará a colocar os seus conhecimentos e recur-
sos ao serviço dos objetivos políticos da UE.

Aumentar
o potencial de crescimento 
e de emprego da Europa

Em 2011, o BEI continuou a afirmar-se 
como parceiro sólido e fiável dos 

promotores de projetos e de outras 
organizações parceiras, privilegiando os 

projetos com maior impacto no potencial 
de crescimento e emprego da Europa.



Cimentar a transição da Europa para 
uma economia mais inteligente, mais 

ecológica e mais sustentável com 
contratos de financiamento  

no valor total de  
61 000 milhões de EUR.
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A crise económica atingiu de forma particular-
mente severa os países mais frágeis da UE, acen-
tuando as discrepâncias. O Banco prestou a 

devida atenção a estas situações de maior heteroge-
neidade entre os Estados-Membros. O financiamento 
das regiões mais vulneráveis ajuda a reforçar o «teci-
do» da União e a promover um desenvolvimento mais 
equilibrado. 

Em 2011, o montante das assinaturas de empréstimos 
de apoio às denominadas regiões de convergência foi 
superior a 20  000 milhões de EUR, correspondendo a 
mais de um terço do volume total de financiamento do 
BEI no espaço da UE. Estes empréstimos visam sobretu-

Em 2011, o BEI concedeu mais 
de 20 000 milhões de EUR de 

apoio a projetos que estimularão 
o crescimento nas regiões da UE 

menos avançadas em termos 
económicos. O Banco também 
ajuda a aproveitar ao máximo a 

utilização do financiamento 
público para colmatar lacunas 

em tempos de austeridade.

Apoiar 
o desenvolvimento regional na Europa
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Aumentar
o potencial de crescimento e de emprego da Europa

do o financiamento das infraestruturas básicas neces-
sárias para atrair empresas e, assim, criar oportunida-
des de emprego, a prestação de assistência a empresas 
inovadoras e PME, o desenvolvimento dos serviços da 
sociedade da informação, a melhoria do ambiente ur-
bano e a integração mais célere das regiões periféricas 
através da construção de redes transeuropeias. O BEI 
apoia os investimentos e as iniciativas que ajudam as 
regiões mais penalizadas pela recessão económica a re-
tomar a via do crescimento sustentável. 

O Banco adapta as suas atividades à evolução da situ-
ação económica, em especial porque a crise da dívida 
soberana e as incertezas do mercado estão a afetar as 

condições operacionais do BEI em alguns países. Os 
Fundos Estruturais só são concedidos depois de as au-
toridades locais conseguirem afetar os seus próprios 
recursos. Por isso, os projetos têm de obter localmen-
te uma parte do financiamento (habitualmente meta-
de do valor do projeto proposto, na maioria dos casos 
disponibilizado pelas autoridades públicas). Em tem-
pos de austeridade, as dificuldades de alguns Estados-
-Membros em financiar a sua contribuição colocam em 
risco a realização de investimentos suscetíveis de au-
mentar o seu potencial de crescimento nacional. 

Os empréstimos para programas estruturais ajudam a 
financiar uma parte da contribuição dos orçamentos 
nacionais para investimentos num amplo conjunto de 
projetos prioritários apoiados pelos Fundos Estruturais 
da União Europeia. Deste modo, o pré-financiamento 
das contribuições dos países por parte do BEI desem-
penha um papel fundamental na estabilização dos 
fluxos de investimento, garantindo o crescimento e o 
emprego. Em 2011, os empréstimos para programas 
estruturais ascenderam a cerca de 1  600 milhões de 
EUR, permitindo avançar com importantes investimen-
tos na área dos transportes, da saúde, das tecnologias 
da informação e da comunicação, das infraestruturas 
de água e resíduos, do desenvolvimento rural, da efi-
ciência energética e das energias renováveis em países 
como Portugal, Hungria e Polónia. 

No seu conjunto, os empréstimos-quadro do BEI tota-
lizaram cerca de 2  800 milhões de EUR e ajudaram a 
apoiar investimentos importantes em nove países de 
convergência da UE. 
 

Assistência orientada para  
as regiões menos avançadas

O BEI também presta assistência técnica para ajudar os 
Estados-Membros mais recentes a ter acesso às verbas 
dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão. Para o 
efeito, criou iniciativas específicas em cooperação com 
a Comissão Europeia.

Um exemplo é a iniciativa JASPERS (Assistência Con-
junta de Apoio a Projetos nas Regiões Europeias). Ge-
rida pelo BEI e cofinanciada pela Comissão Europeia, 
pelo Banco Europeu para a Reconstrução e o Desen-

Cerca de 74 regiões 
beneficiaram de 

empréstimos do BEI 
concedidos no âmbito 
da política de coesão.
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volvimento e pelo banco alemão especializado na pro-
moção da economia Kreditanstalt für Wiederaufbau, a 
iniciativa presta assistência técnica aos países benefici-
ários dos Fundos Estruturais da UE, ajudando-os a pre-
parar propostas sólidas de projetos de infraestruturas. 
Desde a sua criação, em 2006, foi aprovado um total de 
172 projetos apoiados pela JASPERS em 13 países, re-
presentando 63  700 milhões de EUR de investimento, 
dos quais 13  000 milhões de EUR só em 2011. A JAS-
PERS também já concedeu assistência à Croácia em 
2011, antes da sua adesão à União Europeia.

Fomentar a cooperação  
regional transfronteiriça

Algumas regiões da Europa mantêm uma cooperação 
estreita em questões de interesse comum e os Fundos 
Estruturais da UE encorajam este tipo de colaboração 
territorial. 

Do mesmo modo, o BEI apoia iniciativas regionais que 
aproximam os Estados-Membros da UE e os países par-
ceiros. Na região do Mar Báltico, o BEI apoia projetos 
que melhoram a sustentabilidade global da região, que 
se estende desde a Estónia, Letónia, Lituânia, Suécia, 
Dinamarca, Finlândia, Alemanha (Hamburgo, Meclem-
burgo-Pomerânia Ocidental e Schleswig-Holstein) e Po-
lónia até à Rússia. Aqui, a prioridade consiste em impul-
sionar a sustentabilidade ambiental, a competitividade 
e a acessibilidade da região e promover a prevenção 
de riscos. Em 2011, o Banco apoiou 62 projetos na re-
gião do Mar Báltico, com empréstimos no valor total de 
8 000 milhões de EUR.

A estratégia para a região do Danúbio foi lançada em 
2011 com base no modelo da estratégia para o mar 
Báltico. À semelhança desta, prevê investimentos es-
pecíficos com objetivos comuns destinados aos países 
e regiões da Alemanha (Bade-Vurtemberga e Baviera), 
Áustria, Hungria, República Checa, República Eslovaca, 
Eslovénia, Bulgária, Roménia, Sérvia, Bósnia-Herzegovi-
na, Montenegro, Moldávia e Ucrânia. Em 2011, o Banco 
apoiou 89 projetos com empréstimos no valor total de 
10 000 milhões de EUR na região do Danúbio.

O financiamento a favor das regiões 
de convergência da União Europeia 

mais atingidas pela crise económica 
e financeira foi superior a  

20 000 milhões de EUR.
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Aumentar
o potencial de crescimento e de emprego da Europa

1 – Metro do Porto, Portugal

2 – Fábrica de papel da Stora Enso, Suécia

  JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in  
European Regions – Assistência Conjunta de Apoio  
a Projetos nas Regiões Europeias 
(BEI, Comissão Europeia, Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento, KfW Bankengruppe)

  JESSICA – Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas – Apoio Europeu Conjunto para o 
Investimento Sustentável em Áreas Urbanas 
(BEI, Comissão Europeia e Banco de Desenvolvimento do 
Conselho da Europa)

   JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises Initiative – Recursos Europeus Comuns para as 
Micro e Médias Empresas 
(FEI e Comissão Europeia)

   JASMINE – Joint Action to Support Microfinance Institutions 
in Europe – Ação Comum de Apoio às Instituições de 
Microfinanciamento na Europa 
(FEI e Comissão Europeia)

1

2
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N o atual contexto económico, as PME continuam 
a ter dificuldades em obter financiamento em 
condições aceitáveis. Com o intuito de promo-

ver este elemento tão crucial do tecido económico, o 
BEI direciona cerca de 18 % do seu financiamento para 
as PME. 

Apoio específico para as  
empresas mais pequenas

O BEI ajuda a melhorar o acesso ao financiamento das 
PME através de uma rede que criou com bancos par-
ceiros locais. Em 2011, o Banco assinou empréstimos às 
PME no valor de 9 600 milhões de EUR, dos quais 8 800 
milhões de EUR na União Europeia. Os intermediários 
com quem o BEI trabalha assumem o compromisso de 
conceder empréstimos às PME a taxas de juro favorá-
veis, complementando-os com um montante equiva-
lente dos seus próprios fundos. Assim sendo, cada euro 
disponibilizado pelo BEI gera um efeito multiplicador no 
financiamento concedido às PME. 

O Grupo BEI (BEI e FEI) está a desenvolver novas estru-
turas para conceder financiamento adicional às PME dos 
países que enfrentam especiais restrições de liquidez, 
tais como a Grécia, Portugal e os Balcãs Ocidentais.

As micro, pequenas e médias 
empresas são os motores do 

crescimento económico  
e da criação de emprego  

na Europa. Em 2011, o  
Grupo BEI – constituído pelo  

BEI e pelo FEI – apoiou  
cerca de 120 000 PME e  

empresas mid-cap.

Financiar
as pequenas e médias empresas
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Aumentar
o potencial de crescimento e de emprego da Europa

Servir as empresas mid-cap

Procurando alargar o acesso ao financiamento num con-
texto económico difícil, o BEI tornou o seu programa de 
empréstimos intermediados acessível às empresas mid-
-cap, ou seja, empresas com mais de 250 e menos de 3 000 
colaboradores. Este novo produto para empresas mid-cap 
está disponível por um período experimental inicial em 
2011 e 2012. Só em 2011 foram assinados mais de 800 mi-
lhões de EUR de empréstimos a favor de empresas mid-cap. 
O BEI alargou recentemente o âmbito geográfico do seu 
apoio a empresas mid-cap dos países candidatos e poten-
ciais candidatos. Assim, por exemplo, o novo empréstimo 
de 150 milhões de EUR, assinado em 2011, dará um estímu-
lo bem-vindo às empresas mid-cap e PME na Turquia.

Apoio individualizado do Fundo 
Europeu de Investimento

O Fundo Europeu de Investimento (FEI) que, juntamen-
te com o BEI, constitui o Grupo BEI, é especialista no fi-
nanciamento de PME através de operações de capital de 
risco. Apoia as pequenas empresas através de tomadas 
de participação (capital de risco e de crescimento) e ins-
trumentos de garantia disponibilizados por um amplo 
leque de instituições financeiras. Em 2011, os compro-
missos de garantia e de financiamento mais do que du-

O Grupo BEI concedeu 13 000 milhões de EUR  
de financiamento a PME e empresas mid-cap.

1 – Empresa de reciclagem Need a Skip, Reino Unido

2 – Fabrico de mármore na Noor East, Egito

1

2
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plicaram face a 2010, mobilizando novos financiamentos 
às PME num volume superior a 7 500 milhões de EUR. 

O FEI disponibiliza participações de capital para melho-
rar o acesso ao capital de risco para as PME inovadoras 
e de elevado crescimento, mas também responde às ne-
cessidades de crédito das PME, muitas das quais procu-
ram financiamento através da via mais tradicional. Pres-
ta garantias e procede a melhorias de crédito através de 
operações de titularização que melhoram a capacidade 
de financiamento dos intermediários financeiros. Para o 
efeito, o FEI usa recursos próprios ou verbas disponibili-
zadas pelos seus mandantes, que são o BEI, a Comissão 
Europeia ou partes terceiras.

O FEI também presta serviços de gestão e consultadoria 
aos fundos de fundos com vista a aumentar a eficácia 
do financiamento da UE através da angariação, junto de 
outros investidores, de capital para o desenvolvimento 
regional. Nesse sentido, o FEI estabeleceu em 2011 um 
conjunto de parcerias com entidades públicas e priva-
das e fundos de fundos de países específicos. 

A iniciativa Recursos Europeus Comuns para as Mi-
cro e Médias Empresas (JEREMIE) apoia o desenvolvi-

mento económico em determinadas regiões europeias 
onde as PME enfrentam especiais dificuldades de aces-
so ao financiamento. Em vez de conceder subvenções, 
a iniciativa JEREMIE oferece às autoridades nacionais 
e regionais a possibilidade de aplicarem os recursos 
disponibilizados pelo Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional em instrumentos financeiros orienta-
dos para o mercado e de beneficiarem do seu caráter 
autorrenovável. Em 2011, foram aprovados dois novos 
fundos regionais na Calábria (Itália) e na região da Pro-
vença-Alpes-Côte d’Azur (França), elevando para 14 o 
número total de fundos de participação geridos pelo 
FEI em 11 países europeus, com uma dotação superior 
a 1 000 milhões de EUR.

O Instrumento de Microfinanciamento Europeu PRO-
GRESS, financiado conjuntamente pelo BEI e pela Co-
missão Europeia e gerido pelo FEI, ajuda a melhorar a 
disponibilidade de financiamento para os grupos e as 
pessoas que não têm acesso ao sistema bancário tradi-
cional. Em 2011, o primeiro ano de atividade comple-
to do Instrumento Progress, foram assinadas 17 opera-
ções, com compromissos no valor global de 67 milhões 
de EUR, o que faz do FEI um dos principais prestadores 
de apoio ao microfinanciamento na União Europeia. 

1 2 3
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Aumentar
o potencial de crescimento e de emprego da Europa

O FEI presta igualmente assistência técnica e apoio fi-
nanceiro através de outros programas e iniciativas de 
microfinanciamento. Ao abrigo da iniciativa JASMINE, 
concede financiamento a fornecedores de microcrédi-
to e instituições de microfinanciamento não bancárias a 
cargo de recursos do BEI e presta assistência técnica fi-
nanciada com recursos da Comissão Europeia. Em 2011, 
por exemplo, foram elaborados no âmbito da iniciativa 
JASMINE 10 relatórios de notação, 15 relatórios de ava-
liação e ministrados 250 dias de formação a 25  institui-
ções de microfinanciamento.

Empréstimos inovadores  
para PME inovadoras

As PME inovadoras em fase de arranque e de início da 
atividade têm especial dificuldade em obter crédito. 
Com o objetivo de melhorar o acesso ao financiamen-
to através de empréstimos para atividades de investiga-
ção, desenvolvimento e inovação promovidas por PME, 
o FEI foi incumbido, em 2011, de gerir um produto de 
garantia dedicado, que faz parte do renovado e inova-
dor Mecanismo de Financiamento com Partilha de Ris-

As PME representam 
mais de dois terços 

do emprego no setor 
privado na Europa. 

Em 2011, um total de 
120 000 PME 
e empresas mid-cap 

beneficiaram do apoio 
do Grupo BEI.

cos (MFPR), criado pelo BEI e pela Comissão Europeia 
(ver próximo capítulo). Esta iniciativa baseia-se no suces-
so dos empréstimos no valor de 7 000 milhões de EUR – 
concedidos a numerosas grandes empresas e mid-caps 
– e que, desde 2007, têm estimulado a atividade de IDI 
na Europa. 

O novo Instrumento de Partilha de Riscos (IPR) vem col-
matar a lacuna de financiamento e ajudar estas PME di-
nâmicas e de crescimento rápido a lançar e fazer crescer 
o seu negócio. A alteração ao atual acordo relativo ao 
MFPR foi assinada em 2011, na primeira Convenção da 
Inovação realizada em Bruxelas. Prevê-se que, até ao fi-
nal de 2013, permita desbloquear verbas na ordem dos 
1 000 milhões de EUR para as PME. O FEI presta uma ga-
rantia aos bancos sobre uma parte dos novos emprésti-
mos e créditos que estes concedem a PME inovadoras, 
permitindo-lhes assim conceder mais empréstimos e a 
taxas mais atrativas.

1 – Lojas Greenmeadow, Reino Unido

2 – Lanxess AG, Alemanha

3 – IDI na Danisco, Dinamarca

4 – Encadernação de livros na Bl Aino

5 – Tecnologia de imagiologia da Spectrum Dynamics, Israel

4 5



16 Relatório de Actividades 2011

O s investimentos na área da investigação, do de-
senvolvimento e da inovação – desde a fase de 
prototipagem ao lançamento no mercado, pas-

sando pelas centrais de demonstração – bem como na 
área da educação e das tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) são vetores fundamentais do cresci-
mento inteligente, na medida em que facilitam a transi-
ção para uma economia baseada no conhecimento e na 
inovação, que é uma das prioridades da estratégia Euro-
pa 2020. Só em 2011, o BEI investiu cerca de 10 000 mi-
lhões de EUR na economia do conhecimento da UE.

O investimento na economia do 
conhecimento é crucial para a 

produtividade da Europa e contribuirá 
para garantir a competitividade  

e o emprego no futuro. Em 2011,  
mais de 10 000 milhões de EUR  

foram colocados ao serviço  
da inovação, da educação e das  

novas tecnologias na UE.

Acelerar
a inovação

Com avanços tecnológicos ao nível das ciências da vida 
e da melhoria do ambiente, a União Europeia não só ga-
rante a sua posição de liderança no setor da investigação 
e do desenvolvimento, como gera valor acrescentado, me-
lhorando a qualidade de vida das pessoas. O BEI contri-
bui para o financiamento da IDI realizada por instituições 
académicas, ao abrigo de programas de investigação, mas 
também atribui grande importância à inovação do setor 
privado e à transferência de conhecimentos entre seto-
res. As tecnologias limpas, que incluem desde os motores 
energeticamente eficientes às energias renováveis inova-
doras, como o hidrogénio, a energia solar e eólica, são uma 
das áreas em que a Europa assume um papel precursor. 

O BEI apoia, por exemplo, os programas de investigação, 
desenvolvimento e inovação do grupo francês Bolloré no 
domínio dos veículos elétricos e do armazenamento de 
energia para as respetivas baterias. Um outro empréstimo 
apoia o projeto de infraestruturas de investigação no do-
mínio do diagnóstico do cancro e da terapia de protões 
desenvolvido pela Ion Beam Applications, na Bélgica. 

Concentração em investimentos  
de elevado valor acrescentado

O Banco concentra o seu financiamento em projetos 
de elevado valor acrescentado relacionados com tec-
nologias prioritárias que merecem apoio a nível da UE. 
Uma iniciativa emblemática nesta área é o Mecanismo 
de Financiamento com Partilha de Riscos (MFPR). Esta 
iniciativa conjunta do BEI e da Comissão Europeia ajuda 
a assegurar financiamento para projetos de IDI que, de-
vido ao seu perfil de risco, teriam dificuldades em obter 
fundos em condições razoáveis. 

Desde que foi criado, em 2007, este mecanismo ajudou a 
transformar boas ideias em verdadeiros negócios, conce-
dendo empréstimos no valor superior a 7 000 milhões de 
EUR a cerca de 75 empresas. No final de 2011, o BEI e a Co-
missão decidiram prorrogar o MFPR até ao final do perío-
do de programação financeira da UE (2007-2013). Gerido 
pelo Fundo Europeu de Investimento, instituição do Grupo 
BEI especializada no financiamento de PME inovadoras, o 
novo MFPR privilegia, de modo particular, o financiamen-
to de infraestruturas de investigação e a IDI desenvolvida 

Engenharia de alta tecnologia na Trelleborg, Suécia
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por empresas de menor dimensão. Os programas de in-
vestigação farmacêutica da Laboratoires Pierre Fabre, em 
França, mereceram o apoio do BEI sob a forma de um 
empréstimo de 100 milhões de EUR concedido ao abrigo 
do MFPR. Cerca de 12 empresas e infraestruturas de in-
vestigação receberam, no total, 1 000 milhões de EUR de 
financiamento concedido ao abrigo do MFPR em 2011.

Internet ultrarrápida: a chave  
do crescimento a longo prazo

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 
baseadas na Internet impulsionaram metade do cresci-
mento da produtividade na Europa ao longo dos últimos 
15 anos. É provável que esta tendência venha a acentu-
ar-se, uma vez que o acesso generalizado à banda larga 
é considerado condição prévia para o pleno aproveita-
mento das vantagens da economia do conhecimento.

Um dos principais objetivos da denominada «Agenda 
Digital para a Europa», que visa preparar a UE para o 
crescimento baseado na inovação digital, é o acesso à 
Internet ultrarrápida. Por este motivo, a disponibiliza-
ção de infraestruturas de TIC, como seja a cobertura de 
Internet de alta velocidade, e o financiamento de pro-
jetos que permitam o lançamento de produtos inova-
dores baseados nas TIC constituem metas importantes 
para o Banco. Os investimentos nas TIC rondaram os 
4 000 milhões de EUR em 2011.

Melhorar a qualidade da educação

O BEI apoia o investimento na melhoria da qualidade da 
oferta educativa, designadamente através da moderniza-
ção das infraestruturas de ensino e dos estabelecimentos 
de investigação. Promove também o Espaço Europeu do 
Ensino Superior e o Espaço Europeu de Investigação, que 
contribuem para a integração dos recursos científicos. 
Para o efeito, concede apoio financeiro a investimentos 
em escolas e estabelecimentos universitários, assim como 
a reformas destinadas a melhorar a qualidade e a compe-
titividade do ensino superior. O Banco incentiva ainda a 
mobilidade dos estudantes, dos investigadores e dos do-
centes universitários, apoiando os programas nacionais 
pertinentes e financiando medidas do lado da procura 

através de programas de empréstimos adaptados às ne-
cessidades dos estudantes. O investimento é igualmente 
necessário para lançar pontes entre a universidade e as 
empresas, de modo a promover a inovação através de ini-
ciativas de transferência de tecnologia. 

Em Espanha, o BEI apoia programas de investimento 
que visam promover a economia do conhecimento e 
as comunidades sustentáveis no País Basco. Em 2011, 
o BEI ajudou a financiar as obras de renovação do Uni-
versity College Dublin na Irlanda e a reestruturação dos 
dois principais campus universitários da Universidade 
de Strathclyde na Escócia. As Universidades de Lovaina, 
na Bélgica, e de Castela-Mancha, em Espanha, também 
figuram entre as oito universidades que beneficiaram 
do financiamento do BEI em 2011.

  A Conferência sobre Economia e Finanças 
organizada pelo BEI em 2011 identificou também 
a produtividade e a Internet ultrarrápida como 
principais motores do crescimento a longo 
prazo na Europa. A conferência, que reuniu 
cerca de 100 académicos e representantes de 
instituições públicas, governos e indústrias, 
realçou a complementaridade do dinamismo 
económico e do investimento em TI no reforço 
da produtividade. De acordo com um estudo 
do BEI apresentado na conferência, a migração 
para as redes ultrarrápidas de nova geração 
poderá exigir cerca de 200 000 milhões de EUR 
de investimento em infraestruturas dedicadas.

Desde 2000, o BEI concedeu mais de 
110 000 milhões de EUR de financiamento a 

projetos relacionados com a economia do conhecimento na 
UE, dos quais 10 000 milhões só em 2011. 
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O BEI é um parceiro de financiamento natural para 
os grandes investimentos nas redes de trans-
portes, tendo em conta a envergadura e os lon-

gos prazos de execução destes projetos. Em 2011, o BEI 
apoiou um total de 37  projetos de infraestruturas de 
transportes, que ligam as populações de 13 países na UE. 

Há mais de cinquenta anos que o BEI investe nas liga-
ções europeias de transportes. Desde que chegaram ao 
topo das prioridades da UE, na década de 1990, as redes 

Comboio de alta velocidade TAV, Itália

A construção de redes para o 
mercado interno europeu é 

uma forma de garantir a 
competitividade da indústria e 

dos serviços da Europa. Em 
2011, o BEI concedeu perto de 

11 000 milhões de EUR de 
financiamento para as principais 

redes de transportes da UE.

Interligar
a Europa

transeuropeias de transportes (RTE-T) receberam mais de 
100 000 milhões de EUR de financiamento do Banco. Uma 
sólida rede de ferrovias, autoestradas e vias de navegação 
em toda a Europa é essencial para permitir a livre circu-
lação de pessoas e garantir os fluxos comerciais tanto no 
interior como no exterior da União. A Europa está interli-
gada por cerca de cinco milhões de quilómetros de vias 
de comunicação, incluindo aproximadamente 70 000 km 
de autoestradas, perto de 200 000 km de vias ferroviárias 
e mais de 40 000 km de vias navegáveis interiores.

Em 2011, os projetos ferroviários absorveram um volume 
de financiamento do BEI superior ao dos investimentos 
em rodovias, com 4 300 milhões de EUR e 3 400 milhões 
de EUR, respetivamente. Foram assinados empréstimos 
para importantes projetos ferroviários de alta velocidade 
destinados a financiar a construção das linhas Milão–Ná-
poles, Tours-Bordéus, Lorena-Estrasburgo e Bretanha-Va-
le do Loire, bem como a aquisição de novas composi-
ções para as linhas Gdynia-Varsóvia e Cracóvia-Katowice. 
Os transportes por vias navegáveis receberam perto de 
625  milhões de EUR de empréstimos, com a assinatura 
de um contrato de financiamento para a construção da 
maior eclusa do mundo no porto de Antuérpia, uma das 
principais plataformas de transportes a nível mundial. 
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Ponte Apollo, Eslováquia

O BEI apoiou 37 projetos de infraestruturas de 
transportes, que ligam as populações de 13 países na UE. 

As necessidades de investimento nesta área permane-
cem elevadas. Contudo, na atual conjuntura económica, 
o financiamento de infraestruturas pode representar um 
encargo oneroso para os investidores públicos. Com o 
objetivo de estabilizar o investimento no longo prazo, o 
BEI tem vindo a reforçar o financiamento de projetos de 
infraestruturas com grande valor para toda a sociedade 
e a empregar as suas competências para captar financia-
mento adicional dos investidores.

Multiplicar o potencial  
de crescimento da Europa

As parcerias que combinam o financiamento público e 
privado podem ajudar a suprir lacunas de financiamen-
to. Embora decrescendo em número durante a crise, as 
parcerias público-privadas (PPP) continuaram a desem-
penhar um papel importante no investimento, designa-
damente nas redes de transportes. Em 2011, quase um 
terço do financiamento do BEI na área dos transportes 
destinou-se a PPP. O BEI possui uma vasta experiên-
cia e bons conhecimentos nesta área, graças em parte 
ao Centro Europeu Especializado em PPP (EPEC), uma 
iniciativa conjunta do BEI, da Comissão Europeia e dos 
Estados-Membros e países candidatos à UE, que conta 
com uma rede de 35 membros. O EPEC ajuda a reforçar 
a capacidade dos seus membros do setor público para 
participar em PPP, promovendo a partilha de experiên-
cia e de conhecimentos e desenvolvendo abordagens 
estruturadas para identificar as melhores práticas em 
questões de interesse comum. A pedido de vários países 
parceiros, o Banco decidiu, em 2011, alargar o apoio do 
EPEC aos países parceiros do Mediterrâneo.

A Comissão Europeia e o BEI estão também a desenvol-
ver a iniciativa relativa às obrigações para financiamento 
de projetos, cujo objetivo é estimular o financiamento de 
projetos de infraestruturas de longo prazo através da an-
gariação de capital de investidores institucionais, como 
os fundos de pensões e as companhias de seguros. Estas 
obrigações para projetos, que não devem ser confundi-
das com as euro-obrigações atualmente em discussão, 
visam permitir que as empresas promotoras dos projetos 
possam elas próprias emitir obrigações com categoria de 
investimento. Para o efeito, utilizariam um mecanismo de 
partilha de riscos da Comissão e do BEI de modo a elevar 
a notação de crédito das obrigações séniores a um nível 

suficientemente alto suscetível de atrair investidores ins-
titucionais. Tal permitiria uma utilização mais eficaz dos 
recursos orçamentais da UE e uma maior celeridade na 
concretização de projetos de grande valor.

A iniciativa relativa às obrigações para financiamento de 
projetos foi objeto de uma consulta pública em 2011. 
No final do ano, a Comissão Europeia anunciou a cria-
ção do Mecanismo Interligar a Europa, um fundo dota-
do de 50 000 milhões de EUR para melhorar as redes eu-
ropeias de transportes, de energia e digitais no período 
2014-2020, que deverá incluir a emissão de obrigações 
para financiamento de projetos, sujeita à aprovação dos 
Estados-Membros da União Europeia. Foi proposto que 
as obrigações para projetos começassem a ser testadas 
numa fase-piloto a gerir pelo BEI em 2012-2013. Apoia-
riam projetos num ou mais dos três setores visados: 
transportes, energia e banda larga.
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A Comissão Europeia estima que, nos próximos dez 
anos, sejam necessários investimentos na ordem 
de um bilião de EUR no setor da energia da União 

Europeia. Acompanhando este aumento das necessi-
dades de investimento, o BEI tem vindo a intensificar 
significativamente a sua atividade de financiamento 
de projetos energéticos na UE, tendo o volume de em-
préstimos assinados passado de 9 000 milhões de EUR 
em 2008 para mais de 11 000 milhões de EUR em 2011. 
O financiamento no domínio da energia representa 
20 % do volume total de financiamento na Europa.

Cerca de metade das necessidades de investimento 
energético da UE deverá ser satisfeita por investimen-
tos de capital nas redes de energia. O BEI desempenha 
um papel importante no financiamento das infraestru-
turas energéticas e tornou-se o maior financiador dos 
investimentos na rede de transporte de eletricidade da 
Europa. O financiamento destinado às redes de distri-
buição de energia, incluindo as redes elétricas e as in-
fraestruturas de transporte de gás natural, representa 
mais de um terço dos empréstimos do BEI no setor da 
energia, totalizando 4 000 milhões de EUR em 2011.

Porto de Roterdão, Países Baixos

Ao apoiar o setor energético 
da Europa, o BEI contribui para 
a concretização dos objetivos 

políticos da União Europeia em 
matéria de sustentabilidade, 

competitividade e segurança 
do aprovisionamento. Com 

11 000 milhões de EUR de 
empréstimos concedidos em 

2011, o apoio aos projetos 
energéticos representa mais 

de 20 % do financiamento do 
BEI na União Europeia.

Fornecer
energia à Europa
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ENEL Energia, Itália

Os investimentos em redes que visam renovar ou subs-
tituir os equipamentos existentes reforçam o mercado 
interno. O apoio às redes inteligentes e à melhoria dos 
sistemas de armazenamento de eletricidade também 
contribui para uma maior utilização da eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis.

Garantir o aprovisionamento 
energético da Europa 

Entre os principais projetos de infraestruturas assina-
dos em 2011 contam-se a construção de um sistema 
de transporte de gás natural e do primeiro terminal de 
gás natural liquefeito da Polónia, o reforço e a amplia-
ção das redes de distribuição de eletricidade da Itália, 
a modernização das redes da Irlanda, da Espanha e de 
Portugal, a construção de uma nova interconexão elé-
trica entre a França e a Espanha, assim como a ligação 
dos parques eólicos offshore às redes elétricas dos Paí-
ses Baixos e do Reino Unido.

O Banco reduziu o seu financiamento nos setores com 
maior intensidade de carbono, como a produção de hi-
drocarbonetos que, desde 2005, representa menos de 
1  % dos empréstimos do BEI no domínio da energia. 
Além disso, no que respeita ao setor da refinação, os 
financiamentos do Banco concentram-se em projetos 
vocacionados para o aumento da eficiência energética 
e a conversão de instalações, excluindo todo o tipo de 
aumento de capacidades. O BEI adotou também uma 
abordagem mais seletiva ao financiamento da produ-
ção de eletricidade com elevada intensidade de car-
bono. Assim, por exemplo, o Banco só pode financiar 
centrais a carvão ou lenhite que substituam centrais 
existentes, utilizem as melhores tecnologias disponí-
veis, estejam preparadas para a captura de carbono e 
resultem numa redução mínima de 20 % na intensida-
de de carbono da produção de eletricidade.

Os empréstimos à produção de eletricidade na UE atin-
giram 4 600 milhões de EUR em 2011, dos quais 80 % 
destinaram-se a apoiar as energias renováveis, 16 % a 
produção a gás e 1 % a produção a carvão ou petróleo.

Os empréstimos à produção de eletricidade na UE atingiram 4 600 milhões de EUR em 2011, 
dos quais 80 % destinaram-se a apoiar as energias renováveis.



O BEI ajudou a financiar a instalação de capacidades 
superiores a 4 000 megawatts em centrais de energia 

eólica e solar, que produzirão eletricidade limpa para 
abastecer mais de 2 milhões de habitações.
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O Banco é um dos maiores financiadores de 
ações a favor do clima. Em 2011, o mon-
tante concedido para este efeito elevou-

-se a 18 000 milhões de EUR, ou seja, quase um 
terço do volume total de financiamento. As pre-
ocupações ambientais estão cada vez mais pre-
sentes em todas as atividades do BEI.

O BEI contribui para a concretização do objetivo 
da União Europeia de crescimento hipocarbóni-
co e resistente às alterações climáticas no inte-
rior e exterior da União. Enquanto líder financei-
ro no apoio às tecnologias inovadoras limpas, o 
BEI está empenhado em assumir o papel de ca-
talisador do investimento.

O Banco dá prioridade aos investimentos hipo-
carbónicos que reduzem as emissões de gases 
com efeito de estufa e aos projetos que melho-
ram a adaptação e a resistência aos efeitos das 
alterações climáticas. Tal reflete-se na aborda-
gem do BEI ao financiamento em diversos seto-
res, nomeadamente os da energia, transportes, 
água, águas residuais, resíduos sólidos e silvi-
cultura, assim como a investigação, desenvolvi-
mento e inovação. As considerações climáticas 
são integradas em todas as operações do Banco, 
através, por exemplo, da promoção da utilização 
das melhores tecnologias disponíveis.

Ao longo dos últimos três anos, o Banco partici-
pou numa iniciativa-piloto para avaliar a pegada 
de carbono dos projetos que financia e poder 
assim acompanhar melhor o seu desempenho 
em termos de emissões e poupanças. Em 2011, 

o Banco prosseguiu este exercício com 63 proje-
tos que representam um investimento total de 
50 000 milhões de EUR, 27 % dos quais financia-
dos pelo BEI. Prevê-se que estes projetos produ-
zam emissões na ordem de 16  milhões de to-
neladas de equivalente de CO2 por ano, o que 
corresponde aproximadamente às emissões do 
Luxemburgo. A poupança de emissões resultan-
te destes projetos é estimada em 4  milhões de 
toneladas de equivalente de CO2.  
 
O BEI tem o estatuto de observador na Confe-
rência das Nações Unidas sobre Alterações Cli-
máticas. Juntamente com outras instituições 
financeiras internacionais, o BEI está estreita-
mente envolvido na criação de um Fundo Verde 
para o Clima, que deverá ajudar a angariar cer-
ca de 100 000 milhões de USD por ano até 2020 
para financiar futuras iniciativas de mitigação e 
adaptação às alterações climáticas nos países 
em desenvolvimento. Em 2012, o fundo poderá 
ficar acessível aos países em desenvolvimento 
que, em virtude do seu rápido crescimento, se-
rão em breve os principais emissores de gases 
com efeito de estufa. Para estes países, a abor-
dagem dos riscos climáticos atuais e a adapta-
ção a novos riscos constitui, com frequência, um 
desafio particularmente difícil. Recentemente, 
foi atribuída ao Banco uma dotação adicional de 
2 000 milhões de EUR para apoiar o combate às 
alterações climáticas no exterior da UE. Em 2011, 
o BEI assinou importantes empréstimos-quadro 
para ajudar a financiar investimentos essenciais 
para o combate às alterações climáticas na Chi-
na, Índia, Brasil e África do Sul. 
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S erão necessários cerca de 450 000 milhões de EUR 
de investimentos na área das energias renováveis 
para cumprir as ambiciosas metas climáticas da UE 

até 2020. Ao longo dos últimos quatro anos, o BEI mais do 
que duplicou o seu apoio às energias renováveis e à efici-
ência energética na UE, o qual passou de 3 000 milhões 
de EUR em 2008 para 7 000 milhões de EUR em 2011. Nes-
te momento, o Banco financia mais de 10 % de todos os 
investimentos em energias renováveis na Europa.

Energias renováveis

O BEI é o principal financiador da energia eólica na UE. 
Nos últimos anos, aumentou de um modo particular o fi-
nanciamento concedido para a construção de parques 
eólicos offshore, designadamente na Alemanha, no Rei-

O financiamento
ao serviço da redução das emissões

Os empréstimos do BEI a 
favor das energias 

renováveis e da eficiência 
energética contribuem 

diretamente para a 
redução das emissões de 

gases com efeito de estufa. 
O apoio a estes objetivos 

totalizou 7 000 milhões  
de EUR em 2011.



Parque eólico offshore em Skegness, Reino Unido
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des projetos terrestres financiados em 2011. O volume 
total de financiamento no setor da energia eólica cifrou-
-se em 1 700 milhões de EUR em 2011.

A energia solar está a tornar-se cada vez mais competi-
tiva e inovadora. A Gemasolar, uma central de energia 
solar ultramoderna inaugurada em 2011 na região espa-
nhola da Andaluzia, é a primeira central solar comercial 
do mundo capaz de produzir eletricidade mesmo sem 
insolação direta, graças às suas características tecnológi-
cas únicas. Esta é uma das sete centrais solares de con-
centração (CSP) e 19  centrais fotovoltaicas financiadas 
pelo Banco desde 2006 com um total de 2 600 milhões 
de EUR. Outras centrais solares situam-se em Espanha, 
em França e na República Checa. O apoio global à ener-
gia solar ascendeu a 819 milhões de EUR em 2011.

Eficiência energética

O financiamento do BEI a favor da eficiência energética 
aumentou 70  % desde 2008, tendo atingido 1  300 mi-
lhões de EUR em 2011. As considerações ligadas à efi-
ciência energética fazem parte de todos os projetos 
avaliados pelo Banco. Espera-se que os investimentos 
especificamente direcionados para a eficiência energéti-
ca permitam ainda a realização de ganhos adicionais. O 
financiamento que o BEI concede a estes projetos con-
templa não só a vertente da oferta, designadamente a 
cogeração e o aquecimento urbano, mas também a da 
procura, sobretudo o isolamento de edifícios públicos e 
privados.

Entre os investimentos apoiados pelo BEI em 2011 des-
tacam-se diversos projetos de reabilitação energética de 
edifícios de apartamentos na capital romena, Bucares-
te. Este projeto de reabilitação térmica permitirá reduzir 
para cerca de metade o consumo energético dos mais 
de 600 edifícios residenciais abrangidos. 

no Unido, na Dinamarca e na Bélgica. Em 2011, o finan-
ciamento da produção de eletricidade no mar totalizou 
856 milhões de EUR, atingindo um nível semelhante ao da 
produção em terra, que se cifrou em 845 milhões de EUR. 

O apoio a estas tecnologias inovadoras é tanto mais 
importante quanto os mutuantes comerciais mostram 
alguma hesitação em apostar neste setor e o financia-
mento é considerado um dos principais obstáculos ao 
desenvolvimento da energia eólica offshore. Estes proje-
tos são, por definição, investimentos tecnicamente exi-
gentes, de grande envergadura e de longo prazo. O BEI 
assume-se, por isso, como um parceiro financeiro natu-
ral deste setor que, para além do financiamento, tam-
bém pode beneficiar dos conhecimentos e da experiên-
cia técnica do Banco, que cofinanciou cerca de um terço 
de todos os projetos europeus nesta área. Os parques 
eólicos em Espanha e na Áustria fazem parte dos gran-

O BEI é o principal financiador de projetos de 
energia eólica, tendo o financiamento atingido 

1 700 milhões de EUR em 2011.  
A energia eólica foi também o tema  

do Fórum BEI 2011 realizado em Hamburgo.
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O BEI desenvolveu ainda outros meios de financiamento, 
nomeadamente fundos de capital próprio e de carbono, 
para conceder maior apoio aos projetos de energias re-
nováveis e de eficiência energética. O Banco colabora a 
montante com os promotores dos projetos, prestando 
assistência técnica na elaboração dos projetos. Paralela-
mente, gere e participa em diversas outras iniciativas ou 
programas relacionados com a energia e as alterações 
climáticas, tais como o Plano Solar para o Mediterrâneo 
e o fundo de fundos GEEREF (Fundo Mundial para a Efi-
ciência Energética e as Energias Renováveis).

O BEI lançou, em 2011, um novo Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética (FEEE), em parceria com a Comis-
são Europeia, a Cassa Depositi e Prestiti e o Deutsche 
Bank. Este fundo tem por objetivo conceder financia-
mento através do mercado a projetos públicos europeus 
na área da eficiência energética e das energias renová-
veis que demonstrem ter viabilidade económica. Propõe-
-se aumentar o volume total atual de 265 milhões de EUR 
para cerca de 800 milhões de EUR atraindo novos investi-
dores. Está igualmente disponível um instrumento de as-
sistência técnica para apoiar os investimentos realizados 
ao abrigo do FEEE.

Iniciativas e fundos especializados

Captura e armazenamento de carbono

O BEI apoia também por outras vias a política da UE no 
domínio do clima e da energia. O Banco e a Comissão 
Europeia uniram esforços na denominada iniciativa NER 
300 – o maior programa de financiamento do mundo 
para projetos de demonstração de tecnologias de cap-
tura e armazenamento de carbono e de tecnologias ino-
vadoras de aproveitamento de energias renováveis. Esta 
iniciativa deve o seu nome ao facto de ser financiada 
pela venda de 300 milhões de licenças de emissão man-
tidas na reserva para novos operadores (New Entrants 
Reserve – NER) do Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão da UE. O Banco, que atua na qualidade de agen-
te da Comissão, assume duas funções nesta iniciativa: 
por um lado, avalia e classifica os projetos apresentados 
pelos Estados-Membros da UE para financiamento e, por 
outro, capta fundos através da venda dos 300 milhões de 
licenças de emissão reservadas para esse efeito na NER. 

A Comissão Europeia deverá selecionar um primeiro lote 
de projetos para financiamento pela iniciativa NER 300 
no segundo semestre de 2012, na sequência da venda da 
primeira tranche de 200 milhões de licenças de emissão 
de carbono. A venda de licenças começou em dezembro 
de 2011 e os respetivos resultados serão divulgados to-
dos os meses no sítio Web do BEI até ao final da iniciativa.

Fundos de carbono financiados pelo BEI

O BEI cofinancia seis fundos de carbono com outras insti-
tuições financeiras nacionais ou internacionais. Estes fun-
dos concentram-se sobretudo nos segmentos menos de-
senvolvidos dos mercados de carbono e procuram ajudar 
os Estados-Membros e as empresas da UE a cumprir as 
obrigações assumidas a nível europeu e internacional em 
matéria de emissões de carbono. Além disso, ajudam os 
promotores das economias em transição e dos países em 



272011 Relatório de Actividades

Apoiar  
as ações a favor do clima

desenvolvimento a captar recursos para realizar investi-
mentos com baixas emissões de carbono. Os investidores 
afetaram 589 milhões de EUR aos seis fundos, destinados 
essencialmente à aquisição de créditos de carbono que 
deverão permitir às empresas cumprirem as suas obri-
gações de redução de emissões no âmbito do Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão da UE. Até ao final 
de 2011, 62  % deste montante tinha sido aplicado em 
91 acordos de compra de créditos de carbono (Emission 
Reduction Purchase Agreements) celebrados com vende-
dores situados em 25 países de todo o mundo.

Os fundos de carbono financiados pelo BEI estão ajusta-
dos em termos de objetivos, estruturas, cobertura regio-
nal e participantes, destinando-se todos eles a aumentar 
a capacidade do mercado e a complementar, ao invés de 
dispensar, a participação do setor privado no mercado 
de carbono. As iniciativas do BEI na área dos fundos de 
carbono procuram ainda antecipar a evolução do mer-
cado e reforçar a confiança nos quadros regulamentares, 

em especial na perspetiva do período pós-2012, data em 
que expira o Protocolo de Quioto.

Obrigações de Responsabilidade Ambiental

As obrigações de responsabilidade ambiental são títu-
los emitidas pelo BEI, cujos proveitos são utilizados ex-
clusivamente para financiar projetos de apoio às ações a 
favor do clima, designadamente nos domínios das ener-
gias renováveis e da eficiência energética. Desde que fo-
ram lançadas, em 2007, as obrigações de responsabilida-
de ambiental do BEI permitiram captar o equivalente a 
1 400 milhões de EUR através de dez transações em seis 
divisas. O saldo de tesouraria disponível para desembol-
so em 2011 elevava-se a 57 milhões de EUR, provenien-
te da última emissão de obrigações de responsabilidade 
ambiental, em novembro de 2010. Este montante foi in-
tegralmente afetado a projetos em 2011. 

O novo fundo de investimento Crescent Clean Energy 
Fund destinado ao setor das energias renováveis na Turquia 
e nos países vizinhos foi constituído em 2011 com uma con-
tribuição de 25 milhões de EUR do BEI. Para além da obten-
ção de rendimento comercial, este fundo também pretende 
contribuir para o aumento da quota de eletricidade produ-
zida a partir de fontes de energia renováveis.

A iniciativa conjunta do BEI e da Comissão Europeia As-
sistência Europeia à Produção Local de Energia (Euro-
pean Local Energy Assistance - ELENA) ajuda as autorida-
des locais e regionais a preparar projetos no domínio da 
eficiência energética ou das energias renováveis, melho-
rando assim as suas hipóteses de atraírem financiamen-
to externo. A iniciativa ELENA assume uma parte dos cus-
tos do apoio técnico necessário para preparar, executar 
e financiar o programa de investimento, como sejam os 
estudos de viabilidade e de mercado, a estruturação dos 
programas, os planos de negócios, as auditorias energé-
ticas e a elaboração dos processos de concurso. Está no 
bom caminho para mobilizar cerca de 1 400 milhões de 
investimento total. Em 2011, os compromissos para a 
prestação de assistência técnica aos beneficiários da ini-
ciativa ELENA totalizaram 17 milhões de EUR.

O Fundo Europeu 2020 para a Energia, as Alterações Cli-
máticas e as Infraestruturas, também conhecido como 
Fundo Marguerite, realizou, em 2011, os seus primeiros 
investimentos num projeto de energia eólica na Bélgica 
e numa central solar fotovoltaica em França, ambos geri-
dos pela EDF Energies Nouvelles. Constituído com o apoio 
conjunto de seis grandes instituições financeiras euro-
peias, o Fundo Marguerite tem uma dotação prevista de 
1 500 milhões de EUR, tendo realizado 710 milhões de EUR 
numa primeira emissão em 2010. O fundo está especifica-
mente vocacionado para servir de catalisador de investi-
mentos em infraestruturas necessárias para concretizar as 
políticas essenciais da UE na área das alterações climáticas, 
da segurança energética e das redes transeuropeias.

O Instrumento para uma Energia Sustentável e para um 
Aprovisionamento Energético Seguro, plurianual e dota-
do de 4 500 milhões de EUR, ajuda, desde 2007, a financiar 
projetos nos países do alargamento, nos países vizinhos, 
nos Estados ACP, na Ásia e na América Latina. Até ao final 
de 2011, o montante das assinaturas tinha já alcançado os 
2 200 milhões de EUR. A maior parte do financiamento ao 
abrigo deste instrumento plurianual destinou-se ao inves-
timento em energias renováveis e eficiência energética.



Ambiente de Castilla y Léon, Espanha
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A s florestas podem facilitar a adaptação a 
certos efeitos das alterações climáticas, 
como a erosão dos solos e o risco acrescido 

de cheias, além de possuírem um grande poten-
cial de vantagens em termos de biodiversidade e 
fertilidade dos solos. Por outro lado, constituem 
também importantes sumidouros de carbono que 
permitem regular o clima mundial. Uma silvicultu-
ra sustentável pode contribuir de forma decisiva 
para a atenuação das alterações climáticas através 
da redução das emissões e da gestão destes im-
portantes reservatórios de carbono, que ademais 
constituem um fonte de energia renovável. 

Em Espanha, por exemplo, o BEI financiou a reflo-
restação e a introdução de medidas mais eficazes 
de prevenção dos fogos florestais, de mitigação 
da erosão dos solos e de regeneração de habitats 
naturais na região de Castela-Mancha. O proje-
to «Medioambiente Castilla-La Mancha» prevê a 

Adaptação
às alterações climáticas

Os projetos nos setores da 
silvicultura e da água ajudam 

a melhorar a resistência das 
infraestruturas aos efeitos das 

alterações climáticas e a 
adaptação à variação das 

condições meteorológicas.



Controlo da florestação e erosão, Turquia
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Seychelles permitirá suprir a escassez de água através da 
renovação e ampliação dos sistemas de abastecimento de 
água nas três ilhas principais, reduzindo os desperdícios 
de água, melhorando a eficiência energética e aumentan-
do a resistência da rede de abastecimento de água a um 
clima cada vez mais instável e a padrões de precipitação 
menos previsíveis. O projeto também contribuirá para me-
lhorar a gestão dos riscos ambientais e de catástrofes na-
turais, assim como a gestão dos recursos hídricos em geral.

É principalmente através da água que as alterações cli-
máticas afetam as sociedades humanas e os ecossiste-
mas. A ocorrência cada vez mais frequente de condições 
meteorológicas extremas tem graves impactos na dis-
ponibilidade e na qualidade dos recursos de água doce, 
dando origem a catástrofes naturais ligadas à água, no-
meadamente secas e cheias. Para o BEI, que é o maior 
financiador de empréstimos no setor da água à escala 
mundial, a gestão integrada dos recursos hídricos e a 
adaptação às alterações climáticas são os objetivos fun-
damentais de futuras operações de financiamento.

Em 2011, o Banco apoiou 16 projetos – no 
interior e exterior da UE – que contribuirão 

para melhorar a resistência e a adaptação às 
alterações climáticas, no valor total de  

1 000 milhões de EUR.

aquisição de equipamento de combate a incêndios, a re-
alização de obras e a introdução de técnicas de gestão 
florestal tendo em vista a redução do risco de incêndio 
e a melhoria das competências técnicas. Além disso, aju-
da a promover a saúde dos ecossistemas florestais e um 
maior sequestro de gases com efeito de estufa e contri-
bui para os objetivos gerais de proteção da natureza.

Aumentar a resistência  
às alterações climáticas

A adaptação preventiva às consequências das alterações 
climáticas revela-se mais eficaz e menos dispendiosa do 
que a atuação urgente, à última hora. Muitas das ativi-
dades promovidas pelo Banco no setor da água visam, 
por isso, preservar os recursos de água doce, promover 
a gestão sustentável da água, proteger as zonas mari-
nhas e costeiras e outras medidas de adaptação. Embora 
a maior parte dos projetos de adaptação atualmente fi-
nanciados pelo BEI se situe na União Europeia, o Banco 
também investe em projetos realizados nas economias 
emergentes e em desenvolvimento do mundo inteiro, 
em estreita cooperação com a Comissão Europeia e ou-
tras instituições de financiamento.

Em 2011, o BEI assinou o seu primeiro projeto no setor da 
água em África, visando especificamente reduzir a amea-
ça das alterações climáticas e assegurar a preparação para 
os seus efeitos a longo prazo. O empréstimo de 27 milhões 
de EUR concedido à empresa de serviços públicos das 



Linha ocidental de metro, Finlândia

30 Relatório de Actividades 2011

A maioria da população mundial vive em cidades. 
Na Europa, 75 % das pessoas vivem em vilas e ci-
dades e cerca de 85 % do PIB da UE é gerado em 

zonas urbanas. Se, por um lado, as cidades e áreas me-
tropolitanas são os motores da inovação e do crescimen-
to económico e concentram a maioria dos empregos, 
das empresas e dos estabelecimentos de ensino supe-
rior, é também nelas que existem os maiores problemas 
de coesão social e sustentabilidade ambiental. 

A vida urbana propicia as economias de escala e benefi-
cia da proximidade de serviços públicos, tais como hos-
pitais, escolas e universidades, mas também é sinónimo 
de degradação ambiental, ruído e má qualidade do ar, a 
par de problemas como o desemprego, a exclusão social 

e a existência de bolsas de pobreza extrema. Além disso, 
em todo o mundo, as áreas urbanas enfrentam o desafio 
das alterações climáticas. Na Europa, as cidades são res-
ponsáveis por 80 % do consumo energético e por 80 % 
das emissões de gases com efeito de estufa. Nos últimos 
cinco anos, o BEI concedeu um total de 55 000 milhões 
de EUR de financiamento, juntamente com assistência 
técnica, a projetos que promovem a sustentabilidade de 
algumas centenas de cidades.

Promover o desenvolvimento  
urbano integrado

O financiamento do BEI nas cidades concentra-se em 
projetos de renovação e regeneração urbana que con-
tribuam para o desenvolvimento sustentável das co-
munidades. Neste contexto, o Banco procura contribuir 
para melhorar a qualidade dos bairros onde vivem os ci-
dadãos mais carenciados e aproveitar melhor os escas-
sos terrenos disponíveis nos centros urbanos, além de 
apoiar o investimento das autarquias na renovação e 
modernização das infraestruturas, dos edifícios e estabe-
lecimentos públicos, dando particular atenção à prote-
ção do património cultural e histórico. Em 2011, foram 
atribuídos cerca de 2 600 milhões de EUR a projetos de 
renovação e desenvolvimento urbano.

Projetar
cidades sustentáveis

Nos últimos cinco anos, o BEI ajudou a 
financiar:

29 linhas de metro 

5 projetos ferroviários urbanos

42 projetos de linhas de elétricos 

43 projetos ferroviários e 

22 projetos ferroviários de alta velocidade.  
Cerca de 5 % dos cidadãos da UE usam 
diariamente um modo de transporte público 
financiado pelo BEI.

As iniciativas tendentes a 
tornar as cidades mais «verdes» 

e sustentáveis estão no cerne 
das atividades do BEI nas áreas 

urbanas. Em 2011, o BEI 
concedeu 15 000 milhões de 

EUR de financiamento às 
cidades sustentáveis.
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Promover os transportes limpos

O BEI atribui grande importância ao financiamento dos 
transportes públicos nas zonas urbanas e procura for-
mas mais eficazes, económicas e sustentáveis de satis-
fazer a procura nesta área. Para o efeito, são necessá-
rias várias soluções, que combinem todos os modos de 
transporte. Os projetos financiados promovem a transfe-
rência modal do transporte privado para o público e in-
vestem em transportes sustentáveis, com o objetivo de 
melhorar a qualidade do ar e reduzir a poluição sonora. 
Ajudam igualmente a combater as alterações climáticas, 
na medida em que aumentam a eficiência energética e 
reduzem as emissões de gases com efeito de estufa. A 
segurança dos transportes também merece particular 
atenção neste contexto. 

O apoio do Banco contempla desde a construção, am-
pliação ou reabilitação das infraestruturas de transportes 
públicos (tais como as redes ferroviárias, de metro de su-
perfície e subterrâneo, de elétricos e material circulante) 
à promoção das redes de ciclovias e zonas pedonais, pas-
sando ainda pela mobilidade elétrica. Além disso, o BEI 
promove o desenvolvimento de veículos menos poluen-
tes e mais seguros, concedendo apoio à investigação e ao 
desenvolvimento de soluções eficientes do ponto de vista 
energético, com baixos níveis de emissões e que possam 

  JESSICA para as cidades
 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Apoio Europeu 
Conjunto para o Investimento Sustentável em Áreas Urbanas) é uma iniciativa conjunta da 
Comissão Europeia, do BEI e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. Este 
instrumento financeiro complementa os empréstimos diretos do BEI e presta assistência na 
afetação dos recursos dos Fundos Estruturais a projetos inscritos num plano integrado de 
renovação e desenvolvimento urbano sustentável. No âmbito da iniciativa JESSICA, estes 
recursos podem ser usados para financiar projetos urbanos suscetíveis de gerar receitas 
através dos denominados fundos de desenvolvimento urbano. Os investimentos, que podem 
assumir a forma de tomadas de participação, empréstimos ou garantias, incentivam o 
estabelecimento de parcerias entre as autarquias, os bancos e os investidores privados. O 
grupo de trabalho JESSICA do BEI presta aconselhamento sobre a melhor forma de aplicar 
os recursos e proporciona orientação e apoio na gestão dos fundos. Até ao final de 2011, 
tinham sido encomendados 68 estudos de avaliação JESSICA e assinados 18 fundos de 
participação no valor total de 1 700 milhões de EUR em 52 regiões. O número de fundos de 
desenvolvimento urbano subiu para 25 no final de 2011, com um volume total de 842 milhões 
de EUR, dos quais 436 milhões de EUR já foram desembolsados em oito Estados-Membros.

ter aplicação prática, por exemplo, em autocarros ou veí-
culos de limpeza da via pública ou de recolha de resíduos. 

Cerca de 10 % dos financiamentos do BEI destinam-se a 
projetos de transportes públicos. Em 2011, estes inclu-
íram a modernização de quatro linhas de elétricos da 
rede de transportes da Ile-de-France em Paris, a constru-
ção da primeira linha de elétricos em Tours (França) e a 
expansão da rede de elétricos de Nottingham no Reino 
Unido, bem como o prolongamento das linhas de metro 
de Roma, Praga, Bucareste e Helsínquia.

Uma nova política de financiamento 
no setor dos transportes

A sustentabilidade dos transportes também esteve no cen-
tro dos debates da consulta pública lançada em 2011, que 
conduziu à aprovação de uma nova política de financia-
mento no setor dos transportes e demonstra a forma como 
o Banco procede à hierarquização e à avaliação dos proje-
tos nesta área. A política de financiamento estabelece os 
requisitos a cumprir por cada subsetor. Além disso, a nova 
política especifica o papel que o indicador de ação climáti-
ca desempenha na atribuição de prioridade a certos tipos 
de investimento e reitera o compromisso do Banco em ava-
liar a pegada de carbono da maioria dos seus projetos.



	 Países do alargamento

	 Países Mediterrânicos 

	 Países vizinhos de Leste

	 Países de África, das Caraíbas e do Pacífico

	 Ásia

	 América Latina

Financiamentos  
no exterior da UE 
por região
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O BEI desenvolve a sua 
atividade em todo o mundo, 
sustentando os objetivos de 

política externa da UE. As 
operações no exterior da UE 

representam cerca de 10 % do 
volume total de financiamento 

do BEI. O Banco estabelece 
parcerias com outras 

entidades no sentido de 
maximizar o impacto destas 

operações e atingir os 
melhores resultados.

7 000 
milhões  
de EUR
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O volume de financiamento do BEI no exterior da 
UE aproximou-se dos 7  000 milhões de EUR em 
2011. No mesmo ano, o Parlamento Europeu e o 

Conselho renovaram o mandato do BEI para as opera-
ções no exterior da União, dando maior ênfase ao de-
senvolvimento do setor privado local, às infraestrutu-
ras sociais e económicas e aos projetos de atenuação e 
adaptação às alterações climáticas. A fim de permitir que 
o Banco prossiga as suas atividades fora das fronteiras 
da Europa, o limite máximo global para os últimos dois 
anos do seu mandato foi aumentado em 1 600 milhões 
de EUR para mais de 29 000 milhões de EUR (2007-2013). 
Uma boa parte deste reforço servirá para apoiar as refor-
mas políticas nos países do sul do Mediterrâneo inicia-
das com a Primavera Árabe. 

O mandato renovado prevê uma garantia parcial da UE 
em caso de perdas resultantes de empréstimos para 
projetos realizados nos países em fase de pré-adesão e 
nos países abrangidos pela política de vizinhança, assim 
como na Ásia, América Latina e África do Sul até 2013. O 
mandato de financiamento para os países de África, das 
Caraíbas e do Pacífico (ACP) e para os Países e Territórios 
Ultramarinos (PTU) enquadra-se no âmbito do Acordo 
de Cotonu que define as relações da UE com os países 
parceiros nestas regiões. O financiamento ao abrigo des-
te acordo provém dos orçamentos dos Estados-Mem-
bros da UE, através do Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento, e dos recursos próprios do BEI. 

Apoiar  
as políticas da UE  
além-fronteiras

Além disso, foi atribuída uma dotação adicional de 2 000 
milhões de EUR ao BEI para apoiar o combate às altera-
ções climáticas em todas as regiões – um oportuno estí-
mulo à ação climática do Banco no exterior da UE.

Um instrumento flexível  
de política externa

O âmbito territorial do novo mandato foi alargado à Is-
lândia, à Líbia, ao Iraque e ao Camboja. Permite também 
ao BEI adaptar-se à rápida mudança das realidades po-
líticas, de que é exemplo a Primavera Árabe nos países 
do sul do Mediterrâneo, onde o Banco contribui para os 
esforços internacionais de apoio às reformas. Na Síria, o 
BEI suspendeu os seus empréstimos e operações de as-
sistência técnica depois de a União Europeia ter decidi-
do impor sanções ao regime por causa da repressão vio-
lenta das manifestações públicas.

Garantir o crescimento sustentável e a criação de empre-
go nos países do sul do Mediterrâneo em transição é uma 
prioridade absoluta do Banco, que é já a principal institui-
ção financeira pública na região e assegura mais de me-
tade da contribuição financeira da Europa para projetos 
sustentáveis. O BEI desempenha um papel importante 
na Parceria de Deauville, lançada em 2011 pelo G-8 com 
o intuito de apoiar o processo de transição democrática e 



Moma Titanium, Moçambique
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económica na região. Assumiu o compromisso de apoiar 
o desenvolvimento da economia e de fomentar o empre-
go. Em 2011, foram assinados empréstimos no valor apro-
ximado de 1 000 milhões de EUR para apoiar o desenvol-
vimento do setor privado e acelerar importantes projetos 
de infraestruturas nos países mediterrânicos.

Igualmente em 2011, o BEI reforçou a sua presença nos 
países de Leste abrangidos pela política de vizinhança, 
com a abertura do seu primeiro gabinete na região, em 
Kiev, cujo âmbito de atuação se estende à Ucrânia, Mol-
dávia, Geórgia, Arménia, Azerbaijão e Rússia. Os projetos 
apoiados pelo BEI revestem-se de particular interesse 
tanto para a UE como para os países parceiros e totali-
zaram 776 milhões de EUR em 2011. O Instrumento de 
Parceria Oriental do Banco concede financiamento adi-
cional para empréstimos que ajudam a apoiar o inves-
timento da UE na região, nomeadamente por parte das 
empresas europeias. O Fundo Fiduciário de Assistência 
Técnica aos Países da Parceria Oriental, criado em 2010 
para garantir uma melhor partilha de competências na 
preparação e no financiamento de projetos a fim de 
acelerar a execução e garantir o êxito dos projetos na 
região, tornou-se plenamente operacional em 2011. A 

Áustria, a Polónia e a Suécia foram os primeiros países a 
contribuir. A França comprometeu-se a contribuir e está 
prevista a participação de outros países. 

A par do financiamento concedido aos países vizinhos 
do Leste e do Sul, outro aspeto importante é o do apoio 
aos países candidatos e potenciais candidatos à UE dos 
Balcãs Ocidentais e à Turquia. O volume de financiamen-
to nestes países representa quase metade do total dos 
empréstimos concedidos no exterior da UE. 

Em 2011, o Quadro de Investimento para os Balcãs Oci-
dentais prestou apoio às pequenas e médias empresas, 
a iniciativas na área das alterações climáticas e a outras 
áreas. Esta iniciativa conjunta da Comissão Europeia, do 
BEI, do BERD e do Banco de Desenvolvimento do Con-
selho da Europa, lançada em 2009, congrega recursos 
disponíveis sob a forma de subvenções para alavancar 
empréstimos destinados ao financiamento de infraes-
truturas prioritárias nos Balcãs Ocidentais. Até ao final 
de 2011, tinha concedido 220  milhões de EUR de sub-
venções a 111  projetos, para os quais pretende mobili-
zar mais de 5 500 milhões de EUR de cofinanciamento. 
Entre os projetos recentemente financiados destaca-se 

  Medir os resultados para  
aumentar o impacto

O BEI prepara-se para adotar um sistema de infor-
mação mais centrado no impacto e um quadro 
melhorado de acompanhamento das suas ope-
rações no exterior da UE. Desenvolvido e testado 
em 2011, o novo quadro de medição de resulta-
dos irá avaliar e medir o impacto no desenvolvi-
mento com base em indicadores padrão mensu-
ráveis face a cenários de base, prazos e resultados 
esperados. Serão tidos em particular considera-
ção o impacto orçamental e o emprego gerado 
pelos projetos financiados, a eficiência energéti-
ca, a pegada de carbono e as salvaguardas am-
bientais e sociais, assim como os efeitos ao nível 
da governação empresarial no caso dos projetos 
no setor privado. Em 2012 inicia-se a fase-piloto 
de aplicação deste novo quadro.



Cimenteira de Ohorongo, Namíbia
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Apoiar  
as políticas da UE além-fronteiras

o Corredor X, um dos elementos centrais da rede pan-
-europeia de transportes nos Balcãs Ocidentais, que liga 
Salzburgo na Áustria a Salónica na Grécia.

Cooperação mais estreita  
com os parceiros

As parcerias são uma das características mais importan-
tes das operações do Banco, particularmente no exterior 
da UE. O Banco colabora com uma rede de parceiros de 
confiança do setor privado, autoridades públicas e or-
ganizações não-governamentais que prestam um con-
tributo valioso para as atividades do BEI. Ao abrigo do 
mandato renovado, as subvenções da UE são cada vez 
mais combinadas com financiamentos do BEI, de modo 
a otimizar os resultados dos projetos realizados nos pa-
íses em desenvolvimento. Simultaneamente, as repre-
sentações do Banco deverão partilhar os mesmos espa-
ços das Delegações da UE no estrangeiro, melhorando 
assim a cooperação entre o BEI, o Serviço Europeu para 
a Ação Externa e a Comissão e racionalizando os custos 
operacionais.

Em 2011, um grupo de peritos da Comissão, no qual par-
ticipam também o BEI e os Estados-Membros, começou 
a estudar a possibilidade de se criar uma Plataforma da 
UE para a Cooperação Externa e o Desenvolvimento. O 
objetivo consiste em aumentar o impacto das ativida-
des de cooperação externa da UE, otimizando os me-
canismos financeiros que combinam subvenções da UE 
com empréstimos. Seria assim possível exercer um efei-
to multiplicador sobre os limitados recursos financeiros 
disponíveis para apoiar as prioridades de política exter-
na e de desenvolvimento em prol dos países parceiros 
da UE.

No mesmo ano, o BEI, o BERD e a Comissão Europeia as-
sinaram um novo Protocolo de Acordo sobre a coope-
ração no exterior da UE com o objetivo de melhorar a 
complementaridade, a adicionalidade e eficiência na uti-
lização dos recursos. Este protocolo aplica-se às regiões 
de intervenção comum, nomeadamente aos países em 
fase de pré-adesão (Balcãs Ocidentais e Turquia), aos vi-
zinhos do Leste, bem como à Rússia, à Ásia Central e à 
Mongólia.

Ainda em 2011, o BEI e a Sociedade Financeira Interna-
cional, uma entidade do Grupo Banco Mundial, acor-
daram num reforço da cooperação em projetos que vi-
sam o desenvolvimento do setor privado nos mercados 
emergentes (incluindo os países de África, das Caraíbas 
e do Pacífico, assim como os países mediterrânicos). Esta 
cooperação reforçada permitirá melhorar a eficácia do 
financiamento, na medida em que reduz os encargos 
administrativos a suportar pelas empresas mutuárias e 
agiliza o processo de elaboração da documentação fi-
nanceira. As áreas de cooperação e coordenação in-
cluem a execução dos mandatos, os processos de avalia-
ção e análise prévia, as visitas de controlo e o tratamento 
dos pedidos dos clientes.

O BEI colabora também com outras instituições finan-
ceiras europeias que apoiam projetos no exterior ao 
abrigo da iniciativa de delegação recíproca. Esta inicia-
tiva prevê que uma das instituições participantes pos-
sa assumir a liderança na avaliação dos projetos e par-
tilhar os resultados com os cofinanciadores por forma a 
evitar a duplicação de burocracias para o promotor do 
projeto e reduzir custos. O BEI lançou a iniciativa de de-
legação recíproca com a Agence Française de Dévelop-
pement e com o banco público alemão Kreditanstalt für 
Wiederaufbau. 

42 % do montante total de 
empréstimos assinados em 2011 

foram cofinanciados por outras 
instituições financeiras internacionais.



Uma instituição responsável

O BEI esforça-se por aplicar as melhores práticas 
internacionais em matéria de responsabilidade 
institucional. Assumiu o firme compromisso de 

  integrar as preocupações ambientais e sociais em 
todas as suas atividades operacionais,

  garantir a adequada governação, transparência e 
responsabilização, para si e para as suas contrapartes,

  garantir a conformidade das suas atividades de 
financiamento com os objetivos políticos da UE e 
apreciar os projetos numa ótica de sustentabilidade 
dos investimentos, 

   promover investimentos mais éticos e sustentáveis, 

  estabelecer uma relação mutuamente vantajosa 
entre o Banco e as comunidades em que intervém, e

  minimizar a sua própria pegada ambiental.
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A responsabilidade institucional é um dever parti-
lhado por todos no BEI. A estratégia de respon-
sabilidade institucional do Banco é definida pelo 

Conselho de Administração e integrada nas suas ativi-
dades operacionais. A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo assen-
ta no comportamento responsável das empresas. O BEI 
garante que todos os projetos são analisados pelos seus 
especialistas em matéria ambiental, social e de gover-
nação, que zelam pelo cumprimento dos requisitos do 
Banco. 

O BEI considera que a transparência e a divulgação de in-
formações, no respeito pelas exigências legítimas de si-
gilo comercial dos seus clientes, são fatores importantes 
para um diálogo informado com os seus interlocutores.

Informação sobre responsabilidade 
institucional

O BEI cumpre as melhores práticas em matéria de divul-
gação e prestação de informações sobre a sua responsa-
bilidade institucional e adota as Diretrizes definidas pela 
Global Reporting Initiative para divulgação de informa-
ções sobre o desempenho ambiental, social e de gover-
nação das empresas. 

É fundamental combater a corrupção e a falta de trans-
parência no exterior da União Europeia, designadamen-
te nos países ricos em petróleo, gás e recursos minerais. 

Uma instituição responsável

O BEI aprova a Iniciativa para a Transparência das Indús-
trias Extrativas (ITIE) instituída para incentivar e ajudar os 
países ricos em recursos a implementar procedimentos 
para a publicação de informações verificadas sobre os 
pagamentos efetuados e as receitas obtidas. No âmbito 
da sua colaboração com os promotores dos projetos que 
financia, o BEI procura, assim, conferir uma maior trans-
parência e coerência à informação sobre os pagamentos 
efetuados ao nível dos projetos. 

Diálogo da sociedade civil com o 
Conselho de Administração do BEI

Em outubro de 2011, o Banco organizou o primeiro se-
minário reunindo o Conselho de Administração com or-
ganizações da sociedade civil. Cerca de 65 participantes 
de 52 organizações e 13 oradores marcaram presença no 
evento, que teve lugar no Luxemburgo. Os principais te-
mas debatidos foram a ação climática, os empréstimos às 
PME e as operações nos países em desenvolvimento. Os 
representantes das organizações não-governamentais 
elogiaram os esforços do BEI no domínio das energias re-
nováveis, mas apelaram a um maior contributo do Banco 
para tornar a UE uma economia mais verde e sustentável. 

No que diz respeito às PME que recebem os financiamen-
tos do Banco através de bancos intermediários, a troca 
de pontos de vista centrou-se nas formas de fazer chegar 
mais rapidamente esse dinheiro aos setores e aos benefi-
ciários certos. 
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O Banco é considerado um parceiro de importância cru-
cial para o desenvolvimento, ainda que apenas 10 % do 
financiamento do BEI se destine a operações no exterior 
da UE. Os representantes da sociedade civil sublinharam 
que a abordagem do Banco deve adaptar-se ao contexto 
específico de cada país e às particularidades regionais, 
encontrar o equilíbrio adequado entre o financiamento 
do setor público e do setor privado e concentrar-se mais 
nas necessidades e na melhoria da qualidade de vida 
das populações locais.

Avaliação ex post independente

A Direção de Avaliação das Operações é uma das qua-
tro divisões independentes da Inspeção-Geral do Banco, 
a par das direções de Auditoria Interna, Investigação de 
Fraudes e Mecanismo de Tratamento de Reclamações. 

A Direção de Avaliação das Operações realiza as avalia-
ções temáticas, setoriais e regionais ou nacionais dos 
projetos financiados pelo Banco depois de concluídos. 
A avaliação das operações reforça a responsabilização 
e encoraja a organização a aprender com a experiência. 

Em 2011, foram concluídos dois relatórios de avaliação: 
um sobre a iniciativa JEREMIE especializada em micro-
empresas, pequenas e médias empresas, e o outro sobre 
o financiamento de apoio à coesão económica e social 
em França, em Portugal e no Reino Unido. Os relatórios 
encontram-se publicados no site do Banco. 

Um mecanismo eficaz  
de resolução de litígios 

O mecanismo de tratamento de reclamações do BEI é um 
instrumento completo de resolução de litígios ao dispor 
dos cidadãos que se sentem afetados pelas decisões do 
Banco. Qualquer pessoa pode acionar este mecanismo. Se 
não for alcançado um acordo, existe uma segunda instân-
cia de recurso que é o Provedor de Justiça Europeu. O me-
canismo de resolução de litígios do BEI é, por isso, único 
entre as instituições financeiras internacionais.

Em 2011, a divisão do Mecanismo de Tratamento de Re-
clamações recebeu 54  reclamações, das quais 46  foram 
consideradas admissíveis. A maioria das reclamações di-
zia respeito ao impacto dos projetos financiados no meio 
ambiente, a nível social ou no desenvolvimento (18) e aos 
concursos públicos dos projetos financiados (14). O Prove-
dor de Justiça Europeu pronunciou-se sobre cinco queixas 
apresentadas contra o BEI, sem formular observações crí-
ticas e concluindo pela inexistência de má administração. 

Minimizar a nossa pegada ambiental

O BEI avalia a pegada de carbono resultante das suas 
operações internas desde 2007 (ano de referência do 
Grupo BEI). O objetivo inicial de reduzir a pegada de car-
bono em 20 % até 2020 já foi alcançado, e até excedido 
em 4 %, em 2011. 

To n e la d a s  
d e  CO2  

e m 2011

To n e la d a s  d e 
CO2 p o r  

f u n c i o n á r i o 
e m 2011

To n e la d a s  d e 
CO2 p o r  

f u n c i o n á r i o 
e m 2010

To n e la d a s  d e 
CO2 p o r  

f u n c i o n á r i o 
e m 20 0 9

Emissões de 
energia 

824 0, 38 0,41 0, 52

Emissões resultan-
tes da mobilidade 

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

Resíduos -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

Consumo de papel 
de fotocópia 

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

TOTAL 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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Numa base per capita, o BEI continua a reduzir as emis-
sões de carbono resultantes das suas atividades inter-
nas, não obstante a intensificação das suas operações 
entre 2008 e 2011. A maior eficácia e eficiência na uti-
lização dos seus escritórios e as melhorias introduzidas 
na gestão dos edifícios traduziram-se numa redução das 
emissões atribuíveis ao consumo de energia.  

As emissões resultantes da mobilidade (principalmente 
geradas pelas viagens aéreas) retomaram a tendência 
decrescente depois do aumento registado no período 
de 2010 e 2011, quando o Banco expandiu a sua ativida-
de de financiamento para dar resposta à crise financeira. 

O BEI promove a reciclagem dos resíduos: 75 % dos re-
síduos domésticos que produz são reciclados pelas au-
toridades locais para produzir energia através da incine-
ração, compostagem e produção de biogás, energia essa 
que, de outra forma, seria produzida a partir de fontes 
não renováveis. De acordo com os dados fornecidos pe-
las autoridades locais, a reciclagem dos resíduos domés-
ticos gerados pelo Banco tem um impacto positivo nas 
emissões totais de carbono.

Opiniões manifestadas na reunião do Conselho 
de Administração com a sociedade civil:

«Se a ameaça climática é sistémica, as respostas a esta 
ameaça também têm de o ser. Todos devemos congre-
gar esforços, incluindo o Banco.»

«O BEI não pode fazer tudo, mas deverá fazer tudo o 
que está ao seu alcance.»

«As pessoas devem estar no cerne de todas as 
operações.»
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 O Instituto BEI

O recém-criado Instituto BEI dará um novo impulso à 
responsabilidade institucional no BEI. Tendo iniciado 
funções em 1 de janeiro de 2012, o Instituto BEI 
atua como catalisador das atividades educativas, 
sociais e artísticas desenvolvidas pelo Banco. O 
Instituto faz parte do Grupo BEI e a sua gestão 
corrente é assegurada por um pequeno grupo 
de funcionários que trabalham sob a direção do 
decano. A presidência do Conselho de Fiscalização 
do Instituto é exercida pelo Presidente do BEI.

O Instituto BEI dedica-se à promoção dos objetivos da 
UE apoiando «Iniciativas europeias em prol do bem 
comum». Com o apoio dos seus parceiros e da rede 
de «Amigos do Instituto», pretende ser um catalisador 
das atividades sociais, culturais, educativas e de 
investigação que visam o desenvolvimento 
económico e social dos Estados-Membros da 
UE. A sua atuação assenta em três pilares, a saber: 
o programa de promoção do conhecimento, o 
programa de ação social e o programa das artes.





O BEI é, há mais de 50 anos, um sólido parceiro fi-
nanceiro ao serviço dos objetivos da UE. Sendo 
uma organização que não visa maximizar o lucro, 

as vantagens das condições de financiamento do BEI 
são, na sua maior parte, transferidas para os promotores 
dos projetos. O Banco é o maior emitente supranacional 
do mundo e captou 76 000 milhões de EUR nos merca-
dos de capitais internacionais em 2011.

O BEI é um emitente responsável e uma fonte de estabi-
lidade em períodos de turbulência. Graças à solidez da 
sua base de capital e ao seu balanço altamente positivo, 
que são fruto de uma política de financiamento pruden-
te e de uma boa gestão do risco, o Banco manteve a sua 
excelente situação financeira em 2011.

Um sólido parceiro financeiro

Em 31 de dezembro de 2011, o total do ativo cifrava-se 
em 472 000 milhões de EUR, com uma taxa de emprés-
timos em imparidade extremamente baixa, próxima dos 
zero por cento (0,09 %). O excedente líquido do exercí-
cio atingiu 2 300 milhões de EUR em 2011, refletindo os 
níveis de financiamento recorde de 2009 e 2010, ao mes-
mo tempo que os custos administrativos se mantiveram 
moderados. 

O BEI goza de autonomia financeira. O seu capital de 
232  000 milhões de EUR é detido pelos Estados-Mem-
bros da UE, que são os acionistas do Banco. A participa-
ção dos Estados-Membros no capital do BEI baseia-se no 
peso económico de cada Estado à data da sua adesão à 
União Europeia. O rácio de adequação dos fundos pró-
prios do BEI – o rácio entre o capital do Banco e os seus 

ativos – era de 24,9 % no final de 2011. O Comité de Ba-
sileia do Banco de Pagamentos Internacionais fixa o rá-
cio mínimo de adequação dos fundos próprios para os 
bancos em 8 %.

O maior emitente supranacional

O BEI autofinancia-se e capta a maior parte dos seus re-
cursos para concessão de empréstimos nos mercados 
de capitais internacionais. Alicerçado no apoio firme dos 
seus acionistas, numa forte base de capital, na excelen-
te qualidade dos seus ativos, numa gestão conservado-
ra do risco e numa estratégia de financiamento sólida, o 
Banco continuou a merecer a notação triplo A atribuída 
pelas três maiores agências de notação financeira em 
2011. Em virtude da sua solidez financeira, o Banco con-
segue captar recursos a taxas muito atrativas. 

Apesar da forte instabilidade dos mercados em 2011, o 
Banco captou 76 000 milhões de EUR nos mercados de 
capitais internacionais com níveis de custos e vencimen-
tos médios mais favoráveis do que em 2010. 

Os empréstimos contraídos nas três principais divisas do 
Banco – euro (EUR), dólar dos EUA (USD) e libra esterlina 
(GBP) – continuaram a dominar, perfazendo quase 88 % 
das emissões do BEI em 2011. Com 35  000 milhões de 
EUR, o euro registou o volume mais elevado, seguido 
pelo dólar dos EUA (33  000 milhões de USD  ou 24  000 
milhões de EUR) e pela libra esterlina (6 800 milhões de 
GBP ou 7 900 milhões de EUR). O Banco captou 9 000 mi-
lhões de EUR, ou 12 % dos recursos, noutras divisas, cor-
respondendo o maior volume ao dólar australiano, se-
guido da coroa norueguesa e da coroa sueca. 

Capital do BEI e operações 
de captação de fundos
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Governação do BEI

Órgãos estatutários do BEI

O Conselho de Governadores é composto pelos minis-
tros designados por cada um dos 27 Estados-Membros 
(em geral, os ministros das Finanças). 

O Conselho de Governadoras define as diretivas gerais 
relativas à política de crédito, aprova as contas e o balan-
ço anuais e decide dos financiamentos do Banco no ex-
terior da União e dos aumentos de capital. Compete-lhe 
também nomear os membros do Conselho de Adminis-
tração, do Comité Executivo e do Comité de Fiscalização. 
O Conselho de Governadores reúne-se uma vez por ano.

Em 2011, o Conselho de Governadores nomeou Werner 
Hoyer para o cargo de Presidente do BEI. Werner Hoyer, 
que assumiu funções em 1 de janeiro de 2012, é o séti-
mo presidente do BEI desde que a instituição foi funda-
da em 1958. Sucede a Philippe Maystadt, que exerceu 
o cargo de Presidente do BEI por dois mandatos conse-
cutivos, de 2000 a 2011. Anteriormente, Werner Hoyer 
foi Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros da Re-
pública Federal da Alemanha, sendo responsável pela 
pasta da política europeia, e deputado ao Parlamento 
alemão.

O Conselho de Administração tem competência exclu-
siva para decidir da concessão de financiamentos, espe-
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cialmente sob a forma de empréstimos e garantias, e da 
captação de fundos. 

Além de controlar a boa administração do Banco, ga-
rante a conformidade da gestão com as disposições 
dos Tratados e dos seus Estatutos e com as diretivas 
gerais fixadas pelo Conselho de Governadores. Os seus 
membros, nomeados por um período renovável de cin-
co anos, são responsáveis unicamente perante o Banco. 

O Conselho de Administração compõe-se de 28 admi-
nistradores titulares, designando cada um dos Esta-
dos-Membros e a Comissão Europeia um administra-

dor. O número de suplentes é de 18, pelo que alguns 
destes cargos são partilhados por agrupamentos de 
Estados. Além disso, a fim de alargar a competência 
profissional disponível no Conselho de Administra-
ção em certos domínios, este Conselho pode cooptar 
um máximo de seis peritos (três como titulares e três 
como suplentes), que têm funções meramente con-
sultivas, sem direito de voto. Salvo disposição em con-
trário dos Estatutos, as decisões são tomadas por um 
terço, pelo menos, dos membros com direito de voto 
e que representem pelo menos 50 % do capital subs-
crito. O Conselho de Administração reúne-se dez ve-
zes por ano.
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O BEI agradece aos promotores e fornecedores a seguir mencionados, que disponibilizaram as fotografias que ilus-
tram o presente relatório:

Parque eólico offshore de Belwind, Bélgica; Comboio de alta velocidade TGV, França © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); Par-
que eólico ENBW Baltic 1, Alemanha; Hospital New Karolinska Solna, Suécia; Metro do Porto, Portugal, concurso de fotografia 
"EIB behind the lens"; Fábrica de papel da Stora Enso, Suécia © Stora Enso; Need a Skip, West Bromwich, Reino Unido; Noor East 
Co. marble&granite, Egito; Lojas Greenmeadow, Reino Unido; Lanxess AG, Alemanha; IDI na Danisco, Dinamarca © DANISCO 
A/S; Encadernação de livros na Bl Aino © Geraldine Bruneels; Tecnologia de imagiologia da Spectrum Dynamics, Israel; Enge-
nharia de alta tecnologia na Trelleborg, Suécia; Comboio de alta velocidade TAV, Itália © Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; Pon-
te Apollo, Eslováquia; Porto de Roterdão, Países Baixos; ENEL Energia, Itália © ENEL; Gemasolar, Espanha; Parque eólico offshore 
em Skegness, Reino Unido, concurso de fotografia "EIB behind the lens"; Ambiente de Castilla y Léon, Espanha; Controlo da 
florestação e erosão, Turquia; Linha ocidental de metro, Finlândia © Lanismetro; Exposição Internacional de Construção IBA em 
Hamburgo, Alemanha; Moma Titanium, Moçambique; Cimenteira de Ohorongo, Namíbia © Ohorongo

Paginação: Equipa gráfica do BEI.

Impresso na Imprimerie Jouve em papel MagnoSatin com tintas à base de óleos vegetais. Este papel, certificado em 
conformidade com as regras do Forest Stewardship Council (FSC), é composto em 100 % de fibra virgem (50 % da qual 
provém de florestas bem geridas).

O Comité Executivo é o órgão executivo colegial e per-
manente do BEI, composto por nove membros que atu-
am sob a autoridade do Presidente e sob a supervisão 
do Conselho de Administração. 

O Comité Executivo assegura a gestão dos assuntos 
correntes do Banco e prepara as decisões do Conse-
lho de Administração, garantindo subsequentemente 
a respetiva execução. Os seus membros são nomeados 
por um período renovável de seis anos e são responsá-
veis unicamente perante o Banco. O Comité Executivo 
reúne-se uma vez por semana sob a direção do Presi-
dente. Nos termos dos Estatutos do Banco, o Presiden-
te preside igualmente ao Conselho de Administração. 
Os quatro maiores acionistas – França, Alemanha, Itália 
e Reino Unido – têm um lugar permanente no Comité 
Executivo. 

O Comité de Fiscalização é um órgão independente, di-
retamente responsável perante o Conselho de Governa-
dores, encarregado de fiscalizar as contas do Banco e de 
verificar se as suas atividades foram efetuadas de acor-
do com as melhores práticas bancárias. Compõe-se de 
seis membros, nomeados por um mandato não renová-
vel de seis exercícios financeiros consecutivos. 

Compete ao Comité de Fiscalização verificar a regulari-
dade das operações e dos livros do Banco. Aquando da 
aprovação das demonstrações financeiras pelo Conse-
lho de Administração, o Comité de Fiscalização emite 
uma declaração sobre as mesmas. Os relatórios do Co-
mité de Fiscalização sobre os resultados do seu trabalho 
no ano anterior são enviados ao Conselho de Governa-
dores juntamente com o relatório anual do Conselho de 
Administração. 
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