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A força da natureza é impressionante. Ao longo dos tempos, as pessoas temeram 
tempestades, inundações, secas e erupções vulcânicas. Neste momento crítico, estamos 
cientes de que precisamos de viver em harmonia com a natureza e explorar o seu 
potencial, se quisermos combater as alterações climáticas causadas pelas nossas próprias 
ações. Atualmente, o Banco Europeu de Investimento dedica mais de metade dos seus 
investimentos à ação climática e à sustentabilidade ambiental. O Banco tem como prioridade 
financiar a transição ecológica para as energias renováveis provenientes de fontes naturais, 
desde a energia geotérmica à energia hidroelétrica e eólica. É por este motivo que, este ano, 
as forças da natureza figuram nas capas dos principais relatórios do BEI.
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O BEI DE RELANCE
O Banco Europeu de Investimento (BEI) é o banco da União Europeia. O BEI 
é a maior instituição financeira multilateral do mundo e um dos principais 
financiadores da ação climática.

Desde a sua criação, em 1958, o BEI investiu mais de um bilião de euros em 
projetos na Europa e em países de todo o mundo. Embora a ação climática 
esteja presente em todas as atividades do BEI, estas centram-se nos 
seguintes domínios prioritários: clima e meio ambiente, desenvolvimento, 
inovação e competências, pequenas e médias empresas, infraestruturas e 
coesão.

O Fundo Europeu de Investimento, que faz parte do Grupo BEI, é 
especializado no apoio às pequenas e médias empresas, financiando novas 
empresas, o crescimento, a inovação, a investigação e o desenvolvimento, 
o emprego e o desenvolvimento regional.

O BEI colabora com outras instituições da UE para promover a integração 
europeia e o desenvolvimento na União Europeia, bem como para apoiar 
as políticas da UE. Esta colaboração estende-se para além da Europa: o 
BEI desenvolve a sua atividade em mais de 160 países e, todos os anos, 
melhora as vidas de milhões de pessoas na União Europeia e no resto do 
mundo.

A interligação tem estado no cerne de todo o trabalho realizado pelo 
BEI ao longo da sua história. Em toda a Europa, os investimentos do BEI 
contribuem para uma maior proximidade entre os países da UE. Através 
da direção EIB Global, criada em 2022 para aumentar o impacto do seu 
financiamento em prol do desenvolvimento, o BEI ajuda a dar resposta aos 
desafios globais, a promover o crescimento e a criar oportunidades em 
todos os continentes.

Numa altura em que o valor do multilateralismo está a ser posto em causa, 
o trabalho do BEI recorda-nos constantemente o poder dos esforços 
europeus integrados.





Com a propagação da COVID-19, o mundo enfrentou emergências sanitárias 
e económicas imediatas. Era urgente encontrar uma vacina e soluções para 
limitar a propagação do vírus. O BEI não só financiou o desenvolvimento 
e a produção de vacinas contra a COVID-19, como também prestou 
apoio substancial a outras medidas no setor da saúde, tanto no interior 
como no exterior da União Europeia. O Grupo BEI também contribuiu 
significativamente para as medidas adotadas pela UE com vista à mitigação 
dos efeitos económicos da crise para as empresas europeias e a economia.

No momento em que a crise da COVID-19 começou a atenuar-se, a Rússia 
invadiu a Ucrânia, desencadeando uma nova crise mundial. No âmbito de 
uma resposta internacional a esta crise, o BEI mobilizou apoio financeiro 
através do seu pacote de solidariedade a favor da Ucrânia, a fim de ajudar 
o país a satisfazer necessidades urgentes. Além disso, o BEI está a colaborar 
com a Comissão Europeia no sentido de disponibilizar mais financiamento 
para ajudar o Governo ucraniano a continuar a prestar serviços públicos 
essenciais aos cidadãos que permaneceram na Ucrânia.

Na qualidade de maior mutuante multilateral do mundo, o BEI contribui 
para a prosperidade das economias, a criação de emprego e a promoção 
da igualdade e da sustentabilidade. O BEI colabora com parceiros públicos 
e privados, e avalia o sucesso do seu trabalho com base no contributo que 
presta à sociedade e nas melhorias que introduz na vida das pessoas.

Os investimentos do BEI apoiam ativamente a transição ecológica. 
Enquanto Banco do Clima da União Europeia, o BEI contribui para o 
cumprimento das metas do Acordo de Paris (o tratado internacional sobre 
as alterações climáticas) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, através das ações que desenvolve em todo o mundo. 
O BEI comprometeu-se a investir um bilião de euros na área do clima e da 
sustentabilidade ambiental ao longo da próxima década.



em investimentos apoiados 
por atividades do BEI

em investimentos ecológicos

em financiamento para 
energia sustentável  
e recursos naturais 

em investimento global 
mobilizado

captados nos mercados 
obrigacionistas  

em financiamento  
do Grupo BEI

em financiamento para as 
pequenas empresas

de postos de trabalho 
preservados em pequenas 

empresas

*  Os dados referem-se às PME/mid-caps que beneficiaram de apoio do BEI em 2022 ou de apoio do FEI entre outubro de 2021 e setembro de 2022 na sequência de 
operações assinadas com intermediários até ao final de 2022.

para promover a inovação, 
a digitalização e o capital 

humano

260 mil 
milhões  
de EUR 

4,9 biliões  
de EUR 

75,45 mil 
milhões  
de EUR 

36,5 mil 
milhões  
de EUR

44,28 mil 
milhões  
de EUR 

14,11 mil 
milhões  
de EUR

18,72 mil 
milhões  
de EUR

5,3  
milhões*

15,52 mil 
milhões  
de EUR

O IMPACTO DO BEI EM 2022



de pessoas com água potável 
mais segura 

de novas assinaturas com 
serviços 5G ativados

de pessoas que beneficiam de 
melhores serviços de saúde, 

incluindo vacinas contra a 
COVID-19

de agregados familiares com 
acesso à energia elétrica 

de viagens adicionais em 
transportes públicos

de capacidade de produção de 
eletricidade, 100 % proveniente 

de fontes renováveis

de pessoas que beneficiam de 
melhores infraestruturas

pessoas sujeitas a menores 
riscos de inundações

de refugiados ucranianos alojados 
em centros de acolhimento ou 
em instalações de alojamento 

temporário

570,1 
milhões 234 700

25,4  
milhões

17  
milhões 

150,4 
milhões

8,5  
milhões

6,6  
milhões

15 800 MW 3,1  
milhões 

*  O total do financiamento do Grupo BEI no exterior da União Europeia inclui, além da EIB Global, projetos financiados pelo FEI no exterior da UE e projetos financiados pelo 
BEI no âmbito da Associação Europeia de Comércio Livre.

Em 2022, o financiamento do BEI ascendeu a  
65,15 mil milhões de EUR, incluindo  
10,82 mil milhões de EUR na atividade da EIB Global *

https://www.eib.org/en/about/key-figures




APOIO À UCRÂNIA
O Banco Europeu de Investimento está solidário com o povo e as autoridades 
ucranianas, e apoia uma Ucrânia independente.

No âmbito de uma resposta coordenada da comunidade internacional e da 
UE a esta crise, o Banco mobilizou apoio financeiro através do seu pacote de 
solidariedade a favor da Ucrânia, a fim de ajudar o Governo ucraniano a satisfazer 
necessidades urgentes de liquidez. Além disso, o BEI está a colaborar com a 
Comissão Europeia no sentido de disponibilizar mais financiamento para que 
o Governo ucraniano possa continuar a prestar serviços públicos essenciais às 
pessoas que permaneceram no país, assegurando o fornecimento de alimentos, 
equipamento médico e combustível, além de apoiar projetos nas áreas dos 
transportes, da energia, do desenvolvimento urbano e das tecnologias digitais. 
Em 2022, foram aprovados dois importantes pacotes de financiamento:

•  Um primeiro pacote, no valor de 668 milhões de EUR, pouco depois do início 
da guerra, para ajudar o governo a fazer face a necessidades urgentes;

•  Um segundo pacote, no valor de 1,59 mil milhões de EUR, assinado em julho 
de 2022, para financiar a reparação de infraestruturas danificadas e relançar 
projetos essenciais. Deste pacote, um pouco mais de mil milhões de EUR 
foram destinados à reparação de estradas, pontes e vias férreas danificadas.

O Instituto BEI, o ramo social e cultural do banco da UE, também disponibilizou 
ajuda humanitária no valor de 2,5 milhões de EUR aos cidadãos ucranianos 
afetados pela guerra. O Banco ajudou a reafetar 59 milhões de EUR em 
subvenções para a reparação de comboios e vias férreas na Ucrânia, a instalação 
de pontes temporárias em substituição das destruídas pela guerra e a melhoria 
dos cuidados de saúde e do alojamento para as pessoas forçadas a abandonar as 
suas casas.

O Banco também concedeu à Ucrânia subvenções no valor de cerca de 18 milhões 
de EUR, provenientes do Fundo Fiduciário de Assistência Técnica aos Países da 
Parceria Oriental, a fim de ajudar as comunidades a prestar assistência a cerca 
de 700 000 pessoas forçadas a abandonar as suas casas. O fundo de parceria é 
financiado pelos seguintes países: Alemanha, Áustria, França, Letónia, Lituânia, 
Polónia, Reino Unido e Suécia. O BEI continua a colaborar com os parceiros 
europeus para explorar novas possibilidades de apoio à Ucrânia e aos refugiados 
ucranianos.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
O BEI tem estado na linha da frente da resposta global da União Europeia à 
pandemia de COVID-19 e associou-se a organizações internacionais, como 
a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, com vista à adoção de medidas imediatas.

O apoio de emergência do Grupo BEI permitiu que as pequenas e médias 
empresas e as empresas inovadoras em fase de arranque (startups) 
pudessem investir, não obstante o clima de extrema incerteza. O BEI 
espera mobilizar 200 mil milhões de EUR de financiamento através do 
Fundo de Garantia Europeu, apoiando empresas viáveis que se debatem 
com dificuldades decorrentes da pandemia.

O BEI também ajudou a financiar o desenvolvimento e a aquisição de 
vacinas contra a COVID-19, bem como soluções para limitar a propagação 
do vírus e outros projetos de saúde pública relacionados com a crise da 
COVID-19.

O BEI concedeu um empréstimo de  
15 milhões de EUR à Spindiag GmbH para 

financiar o desenvolvimento da plataforma de 
teste e diagnóstico PCR, que será utilizada em 

instalações de cuidados de saúde.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Durante a pandemia, o BEI financiou a startup 
italiana Eggtronic, que inventou um conversor de 
potência com baixo consumo de energia. Graças à 
sua elevada eficiência energética, os conversores 
da Eggtronic têm uma pegada de carbono muito 
menor do que outros dispositivos semelhantes.



CLIMA  
E ENERGIA
As alterações climáticas representam o maior desafio à escala global 
da geração atual. O cumprimento das metas climáticas irá determinar o 
bem-estar dos nossos filhos. Os objetivos do BEI em matéria de clima e de 
energia estabelecem novos padrões na Europa e no resto do mundo. O BEI 
deixou de apoiar projetos que envolvam combustíveis fósseis e, até 2025, 
dedicará 50 % dos seus investimentos à ação climática e à sustentabilidade.

A agressão da Rússia contra a Ucrânia provocou uma crise energética 
na Europa, tornando ainda mais urgente a necessidade de agir. A 
invasão recordou-nos a importância de preservar a segurança do 
nosso aprovisionamento energético: a energia constitui um desafio em 
matéria de segurança e a descarbonização é uma questão de autonomia 
estratégica.

As operações do BEI aceleram o crescimento verde e a descarbonização 
das economias, financiando projetos de eficiência energética e de energias 
renováveis, que não só contribuem para reduzir as emissões de carbono, 
como também reforçam a segurança energética. Todas as ações do BEI 
contribuem para um crescimento social e económico sustentável.

Os investimentos do BEI também ajudam a combater os efeitos das 
alterações climáticas em comunidades vulneráveis, protegendo a 
biodiversidade e promovendo a agricultura sustentável. Além disso, 
preservam os recursos naturais e promovem a segurança ambiental 
para as gerações futuras. Cada projeto apoiado, quer seja no domínio 
da inovação, das pequenas empresas ou das infraestruturas, tem de ser 
consentâneo com os objetivos climáticos do BEI.

https://www.eib.org/climate




INOVAÇÃO
A inovação mantém a competitividade da Europa e cria postos de trabalho 
de elevado valor. O BEI financia várias fases da inovação, apoiando ideias 
que melhoram as condições de vida.

Para além da investigação e do desenvolvimento em grande escala, 
apoia também pequenas empresas especializadas. Os investimentos 
do BEI em setores como as telecomunicações, a aviação, a medicina e a 
digitalização são um selo de aprovação que atrai financiamento adicional 
do setor privado para esses projetos. O Grupo BEI proporciona condições 
às empresas europeias para que possam criar e desenvolver tecnologias 
de ponta.

Graças aos empréstimos do BEI, as universidades podem construir e 
ampliar as suas instalações de investigação, e as empresas em fase 
de arranque podem aumentar o quadro de pessoal e melhorar o seu 
equipamento. Com o apoio do BEI, ideias inovadoras transformam-se em 
sucessos comerciais.

O BEI apoiou a Anaconda, uma empresa 
espanhola pioneira que desenvolveu um 

tratamento com uma boa relação  
custo-eficácia, que ajuda os profissionais  

de saúde a salvar vidas e reduz as  
sequelas dos acidentes vasculares cerebrais.

https://www.eib.org/innovation




INCLUSÃO
O BEI capacita as pequenas empresas e os jovens e apoia as mulheres 
empresárias, proporcionando-lhes acesso a empréstimos e orientação. 
Graças ao apoio do BEI, as pessoas com baixos rendimentos, os 
trabalhadores por conta própria e as microempresas têm acesso a 
financiamento e a aconselhamento empresarial, de modo a assegurar o 
sucesso dos seus projetos.

Normalmente, os empréstimos do BEI cobrem, no máximo, metade dos 
custos de um projeto. Com a sua intervenção, o BEI pretende servir de 
catalisador para promover uma maior participação do setor privado, a fim 
de aumentar o investimento no projeto em causa.

O BEI é o principal mutuante de pequenas 
empresas nos Balcãs Ocidentais, ajudando quase 

30 000 empresas e preservando meio milhão 
de postos de trabalho. Graças ao trabalho 

desenvolvido pelo Banco, mais de 1 800 escolas 
na Sérvia dispõem de ligações mais rápidas à 

Internet e de melhor equipamento digital, o 
que permitiu aos professores lecionar aulas à 

distância aos alunos que se encontravam em casa 
durante a pandemia.





SUSTENTABILIDADE
O BEI capta os seus recursos de financiamento através da emissão de 
obrigações nos mercados de capitais internacionais. A sua excelente 
notação de crédito permite-lhe captar fundos a taxas vantajosas e, assim, 
oferecer condições favoráveis aos seus clientes.

Os especialistas nos mercados de capitais do BEI criaram e desenvolveram 
o mercado de obrigações «verdes» e sustentáveis. O BEI é o maior emitente 
supranacional de obrigações «verdes», que apoiam as energias renováveis, 
a eficiência energética, a água potável e o saneamento.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
A EIB Global, a nova direção do BEI dedicada ao desenvolvimento, foi 
criada em 2022 com o intuito de aumentar o impacto do financiamento do 
BEI em prol do desenvolvimento. Ao longo da última década (2012-2022), o 
BEI investiu mais de 70 mil milhões de EUR no exterior da União Europeia, 
tendo mobilizado milhares de milhões em investimentos do setor privado 
todos os anos. A EIB Global amplifica o impacto do BEI, aproximando-se 
das comunidades, das empresas e das instituições locais em todo o mundo.

O BEI irá alargar o seu apoio a instituições locais de microfinanciamento 
em regiões onde, muitas vezes, a população não tem acesso a bancos. O 
acesso ao crédito promove a criação de postos de trabalho pelas empresas, 
a independência das mulheres, a redução das migrações e o trabalho 
como meio de retirar as famílias de situações de pobreza.

O BEI promoverá o acesso às suas competências setoriais especializadas 
a nível local, partilhando os seus conhecimentos e experiências com os 
parceiros locais. O Banco presta aconselhamento independente, com base 
na experiência adquirida no âmbito das atividades desenvolvidas num 
amplo conjunto de países e setores. Estes serviços de aconselhamento 
tanto podem acompanhar os produtos financeiros do BEI, como ser 
prestados de forma independente de qualquer financiamento.

Durante a pandemia, o BEI concedeu 
empréstimos a pequenas empresas no Congo a 

uma taxa de juro justa, em vez das elevadíssimas 
taxas praticadas por mutuantes informais, 

ajudando, assim, essas empresas e as respetivas 
comunidades.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




Para fazer face às alterações climáticas, à pandemia de COVID-19 e a outras 
crises, é fundamental que os milhares de milhões de euros que o BEI 
investe em conjunto com bancos parceiros internacionais e nacionais se 
convertam em biliões de euros através de novas parcerias e da continuação 
da colaboração com outras instituições financeiras internacionais. Mais 
importante ainda, a participação do BEI incentiva a participação do setor 
privado, atraindo novos investimentos.

Os países em desenvolvimento, por si só, necessitam de um investimento 
anual suplementar superior a 2 biliões de EUR para cumprirem os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e as metas 
estabelecidas no Acordo de Paris para fazer face às alterações climáticas.

Na qualidade de Banco do Clima da UE, o BEI apoia o Pacto Ecológico 
Europeu, o plano da União Europeia para garantir que as suas políticas 
em matéria de clima, energia, transportes e tributação reduzem as 
emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55 % até 2030 
(em comparação com os níveis de 1990). No entanto, a União Europeia é 
responsável por apenas 10 % das emissões a nível mundial, pelo que a EIB 
Global ajudará a alargar os esforços de descarbonização da Europa para 
além das suas fronteiras, apoiando um Pacto Ecológico Global.

A EIB Global é um aliado fundamental da Comissão Europeia no programa 
Global Gateway de 300 mil milhões de EUR, destinado a apoiar projetos 
que melhoram a ligação global e regional nos setores da digitalização, 
do clima, dos transportes, da saúde, da energia e da educação. O 
financiamento do desenvolvimento e as parcerias financeiras aceleram o 
crescimento, contribuem para a prosperidade das zonas rurais, permitem 
que as cidades se tornem mais inovadoras e reforçam as economias.

O trabalho desenvolvido pela EIB Global apoia os países que procuram 
melhorar a igualdade de género e capacitar as mulheres no mercado de 
trabalho, colaborando com empresas lideradas por mulheres. O BEI ajuda 
milhões de pessoas desprovidas de acesso a água potável, eletricidade, 
vacinas,  cuidados de saúde de qualidade e sistemas adequados de 
tratamento de resíduos.





O COMPROMISSO  
DO BEI
O Banco Europeu de Investimento é responsável perante os cidadãos da 
UE. Financia projetos que promovem as prioridades e os objetivos da 
União Europeia, nomeadamente nos seguintes domínios: sustentabilidade 
climática e ambiental, inovação e competências, infraestruturas, pequenas 
e médias empresas, coesão e desenvolvimento. O BEI assegura que todos 
os projetos que financia, seja nos setores da energia, dos transportes, da 
indústria ou da agricultura, estão alinhados com os objetivos do Acordo 
de Paris. O quadro de pessoal do Banco é composto por economistas, 
engenheiros, analistas financeiros e especialistas no domínio do clima, 
que trabalham diariamente com especialistas, instituições e governos 
locais de todo o mundo.

http://www.eib.org/cr






O Grupo BEI é constituído pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo Fundo 
Europeu de Investimento (FEI).

O BEI é o banco da União Europeia. É o maior emitente e mutuante multilateral do 
mundo. Sediado no Luxemburgo, 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 microfinanciamento para 
promover a inovação e o emprego.

A EIB Global é a direção do BEI dedicada ao desenvolvimento internacional. 
Criada em 2022, a EIB Global dá continuidade ao compromisso de décadas do BEI 
de financiar o desenvolvimento, a ação climática, a inovação e a sustentabilidade 
em todo o mundo.
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