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O Banco Europeu de Investimento é o braço financeiro 
da União Europeia.

É o maior mutuante multilateral do mundo  
e o maior financiador da ação climática.

O Banco fomenta a economia, cria emprego  
e promove a igualdade.

O Grupo BEI é composto por duas partes: o Banco 
Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo Europeu 

de Investimento (FEI). O FEI é especializado no 
financiamento de empresas pequenas e de média 

capitalização.

Folheie estas páginas para descobrir uma das 
instituições de desenvolvimento de maior sucesso  

em todo o mundo.



O financiamento concedido pelo Banco melhorou os 
transportes para 290 milhões de passageiros em 2018.
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230 000 000 000 EUR em investimentos apoiados 
por atividades do BEI

64 190 000 000 EUR em financiamento  
do Grupo BEI1 

60 000 000 000 EUR captados nos mercados 
obrigacionistas mundiais

23 270 000 000 EUR de financiamento para as 
pequenas empresas

13 520 000 000 EUR para promover a inovação

5 000 000 
postos de trabalho 
preservados em pequenas 
empresas

854 projetos assinados

29 % do financiamento do BEI 
apoiou a ação climática

1 Os 64 190 milhões de EUR de financiamento concedidos pelo Banco em 2018 
apoiaram investimentos na ordem dos 230 000 milhões de EUR. Regra geral, o BEI não 
financia mais de 50 % de um projeto, pelo que o seu envolvimento incentiva outras 
instituições a contribuírem para o financiamento dos projetos. 



O Banco disponibilizou 15 150 milhões de EUR 
para proteger o meio ambiente em 2018.
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A prioridade do BEI
O Banco Europeu de Investimento centra a sua atuação 
em quatro domínios: inovação, pequenas empresas, clima  
e infraestruturas.

As competências combinadas dos seus economistas, 
engenheiros, analistas financeiros e especialistas no clima 
asseguram o êxito dos projetos do BEI. Por outro lado, o 
selo de aprovação dos especialistas do Banco atrai mais 
investimento do setor privado. O BEI trabalha para melhorar 
as condições de vida em todo o mundo. Em 2018, o Banco 
tornou o acesso à água potável mais seguro para 20 milhões 
de pessoas, construiu melhores estradas para milhões 
de condutores e proporcionou eletricidade a mais de 
34 milhões de famílias.



Com o apoio do BEI, o Instituto de Neurologia e 
Genética de Chipre, em Nicósia, renovou as suas 
instalações de investigação e tratamento.
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O financiamento e aconselhamento do BEI sustentam 
milhões de empregos e ajudam milhares de pequenas 
empresas a prosperar. Em 2018, o Banco garantiu 
financiamento a 374 000 pequenas empresas. O Banco 
reforça a competitividade da economia europeia, apoiando 
a inovação de vanguarda e a ação climática. O BEI apoiou 
29 milhões de ligações digitais de alta velocidade em 2018.

Um dos instrumentos do Banco é o Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos, que visa colmatar o grande 
défice de financiamento existente na Europa, gerando 
500 000 milhões de EUR de investimento até 2020. Até ao final 
de 2018, o Grupo BEI tinha aprovado 70 400 milhões de EUR 
em financiamentos ao abrigo do FEIE e mobilizado 
investimentos no valor de 375 500 milhões de EUR.



Um soldador numa fábrica de montagem de autocarros 
no Senegal. O BEI investiu num fundo que está a ajudar 
esta empresa a singrar.
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Os clientes do BEI
O Banco concede empréstimos aos setores público e privado. 
Apoia as pequenas empresas através dos bancos locais 
e concede empréstimos a empresas inovadoras em fase 
de arranque. As empresas de média capitalização podem 
receber apoio direto para investimentos em investigação e 
desenvolvimento. O BEI não empresta mais de metade do custo 
de um projeto, porque pretende que os seus empréstimos 
ajudem a angariar financiamento de investidores privados e 
de outras instituições financeiras públicas.

O Banco disponibiliza uma vasta gama de produtos financeiros 
em condições favoráveis. Para determinados projetos que 
promovam a inovação e as competências na Europa, o BEI 
assume maiores riscos do que os bancos comerciais. O Banco 
presta também assistência técnica para ajudar na preparação 
e execução dos projetos.



O Banco ajuda cidades como Paris a utilizar energias 
renováveis, melhorar a mobilidade e modernizar 
estradas e pontes.
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Os recursos do BEI
O BEI goza de autonomia financeira e capta os seus recursos 
de financiamento através da emissão de obrigações nos 
mercados de capitais internacionais.

A excelente notação de crédito de que beneficia permite-lhe 
captar fundos em condições vantajosas. O Banco transfere 
estes benefícios para os seus clientes.

O BEI é um dos bancos multilaterais mais ecológicos nos 
mercados mundiais. Os profissionais do Banco inventaram o 
mercado de «obrigações verdes».



Os compromissos 
do BEI
• Elevados padrões ambientais e sociais em todas as atividades
• Governação forte, transparência e responsabilidade
• Pegada ambiental mínima



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



Banco Europeu de Investimento
U info@eib.org
www.eib.org
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