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Desde a energia limpa na Estónia à água potável no Leso-
to ou a um hospital melhor na Croácia, o Banco Europeu 
de Investimento melhora as vidas de milhões de pessoas 
todos os anos. 

Na qualidade de banco europeu do clima, o BEI está a aju-
dar o mundo a cumprir o Acordo de Paris e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. O Banco compromete-
-se a gerar investimentos de 1 000 biliões de EUR no do-
mínio do clima ao longo da próxima década.

Desde 1958, o Banco concedeu empréstimos e prestou 
aconselhamento especializado a milhares de projetos em 
mais de 160 países. O BEI investe no futuro da Europa, tra-
balhando em estreita colaboração com a Comissão Euro-
peia e muitas outras instituições. 

Na qualidade de maior e mais ecológico mutuante multi-
lateral do mundo, o BEI ajuda as economias a prosperar, 
a criar postos de trabalho e a promover a igualdade. O 
Banco avalia o seu trabalho em função do contributo que 
presta à sociedade, porque a melhoria da qualidade de 
vida está subjacente a cada investimento.  



Em Rijeka, na Croácia, o novo hospital materno-
-infantil está a facilitar a vida a 600 000 pessoas. 
Este projeto é apoiado por um empréstimo do BEI, 
acompanhado de aconselhamento prestado pelo 
Banco e pela Comissão Europeia.



O impacto do BEI em 
2019
280 000 milhões de EUR  em investimentos apoiados por 

atividades do BEI

72 200 milhões de EUR  em financiamento do Grupo BEI

1 095 projetos assinados

50 300 milhões de EUR angariados nos mercados 
obrigacionistas 

Mais de 25 000 milhões 
de EUR 

em financiamentos destinados às 
pequenas empresas

Mais de 19 000 milhões 
de EUR destinados à ação climática

Mais de 16 000 milhões 
de EUR para proteger o ambiente 

Mais de 14 000 milhões 
de EUR para fomentar a inovação

4,4 milhões de postos de trabalho preservados 
em pequenas empresas

10 milhões  de pessoas com água potável mais 
segura 

12 milhões  de pessoas com melhores cuidados 
de saúde 

7,4 milhões  de habitações com ligação à rede 
elétrica 

117 milhões  de pessoas com melhores ligações 
móveis 

631 milhões  de viagens adicionais com 
transportes públicos

1,7 milhões  de pessoas com menor risco de 
inundações

5,1 milhões  de m² de edifícios com eficiência 
energética



Os projetos apoiados pelo BEI em 2019 
irão produzir 13 177 MW de energia, o 
suficiente para abastecer 7,4 milhões de 
habitações.



Clima
O clima constitui o maior desafio enfrentado pela nossa 
geração, que irá determinar o bem-estar e a esperança 
de vida dos nossos filhos. Os objetivos do BEI ao nível do 
clima e da energia estabelecem novos padrões na Europa 
e mais além. No futuro próximo, o BEI deixará de apoiar 
os combustíveis fósseis e dedicará 50 % dos seus investi-
mentos à ação climática e à sustentabilidade.

O Banco ajuda a combater os efeitos das alterações cli-
máticas em comunidades vulneráveis, protegendo a 
biodiversidade e promovendo a agricultura sustentável. 
Também preserva os recursos naturais e promove a se-
gurança ambiental para as gerações futuras. O clima está 
presente em todas as atividades do Banco. Todos os pro-
jetos que apoia nos domínios da inovação, das pequenas 
empresas ou das infraestruturas têm de cumprir os seus 
objetivos ambientais. 



Com o apoio do BEI, a empresa estónia 
Elcogen está a comercializar eletricidade 
limpa e eficiente, baseada em células de 
combustível, no mercado de massas.



Inovação 
A inovação mantém a competitividade da Europa e cria 
postos de trabalho de elevado valor. O Grupo BEI pos-
sibilita que as empresas europeias criem tecnologia de 
ponta. O BEI transforma ideias inovadoras em sucessos 
comerciais.

O Banco apoia não só a investigação e o desenvolvimento 
em grande escala, como também as pequenas empresas 
especializadas. Os investimentos do BEI em setores como 
as telecomunicações, a aviação, a medicina e a digitali-
zação são um selo de aprovação que atrai financiamento 
adicional do setor privado.

O BEI apoia muitas etapas da inovação. Graças aos em-
préstimos concedidos pelo Banco, as universidades po-
dem construir e ampliar as suas instalações de investiga-
ção, e as empresas em fase de arranque podem aumentar 
o quadro de pessoal e melhorar o seu equipamento. O 
BEI estimula as ideias que tornam o mundo num lugar 
melhor para viver.



Em Itália, um projeto pioneiro do BEI e do 
banco Unicredit apoia várias centenas de 
empresas inovadoras lideradas por mulheres. 



Inclusão
O Banco disponibiliza uma vasta gama de produtos finan-
ceiros em condições favoráveis, concedendo emprésti-
mos aos setores público e privado. Capacita as pequenas 
empresas e os jovens e apoia as mulheres empresárias, 
proporcionando-lhes acesso a empréstimos e a cargos de 
liderança. Graças ao apoio do BEI, as camadas da popula-
ção com baixos rendimentos, os trabalhadores por conta 
própria e as microempresas têm acesso a financiamento 
e a aconselhamento empresarial. O BEI certifica-se de que 
ninguém é deixado de parte.

Os empréstimos do BEI cobrem, no máximo, metade dos 
custos de um projeto. Desta forma, o Banco atua como 
catalisador para promover uma maior participação do 
setor privado, aumentando o nível de investimento desti-
nado a projetos. O BEI também presta assistência técnica 
para assegurar o êxito dos projetos.



Um projeto de desenvolvimento do BEI no 
Lesoto, em África, está a proporcionar água 
potável e saneamento a 300 000 pessoas 
em muitas zonas das planícies.



Sustentabilidade 
O BEI capta os seus recursos de financiamento através da 
emissão de obrigações nos mercados de capitais interna-
cionais. A sua excelente notação de crédito permite-lhe 
captar fundos a taxas vantajosas. O Banco transfere estes 
benefícios para os clientes.  

Os especialistas em mercados de capitais do Banco cria-
ram e desenvolveram o mercado de obrigações «verdes» 
e sustentáveis. Atualmente, o BEI é o maior emitente 
supranacional de obrigações «verdes». Estas obrigações 
apoiam as energias renováveis, a eficiência energética, a 
água potável e o saneamento. O BEI põe o financiamento 
sustentável a funcionar. 



Compromisso
O BEI é transparente e presta contas em relação a todas 
as suas atividades. Os seus elevados padrões ambientais 
e sociais fazem do Banco um excelente parceiro. O BEI 
dispõe de um quadro de pessoal altamente qualificado, 
empenhado e diversificado, composto por economistas, 
engenheiros, analistas financeiros e especialistas no do-
mínio do clima, que trabalham diariamente com especia-
listas locais, instituições e governos de todo o mundo. 



Para mais informações sobre os produtos do BEI,  
visite www.eib.org/products.

Banco Europeu de Investimento 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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O Grupo BEI é constituído pelo Banco Europeu de Investi-
mento (BEI) e pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI).

O BEI é o banco da União Europeia. É o maior mutuário e 
mutuante multilateral do mundo. Sediado no Luxembur-
go, o BEI dispõe de uma rede abrangente de gabinetes 
locais e regionais, na Europa e no resto do mundo. 

O FEI apoia as pequenas empresas, melhorando o seu 
acesso ao financiamento na Europa e em diversos países 
do mundo. O FEI concebe e desenvolve instrumentos de 
capital de risco e de crescimento, de garantia e de micro-
financiamento para promover a inovação e o emprego.
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