
Nota de orientação para  
os promotores e parceiros sobre a  
Política de Transparência do Grupo BEI

1. Princípios gerais

O Grupo BEI dispõe de uma Política de Transparência que está 
em consonância com as melhores práticas internacionais e as 
normas de transparência de outros órgãos e instituições da 
UE. Na sua dupla qualidade de banco da UE e de instituição da 
União, o Grupo BEI tem a especial responsabilidade de ser aberto 
e transparente para com as partes interessadas.

A política confere ao público o direito de pedir a divulgação de 
todas as informações e documentos na posse do BEI. Ao mesmo 
tempo, assegura a proteção das informações confidenciais 
prestadas ao BEI pelos seus clientes e parceiros de projeto.

Esta nota de orientação tem por objetivo informar os promotores 
cujos projetos são ou possam vir a ser financiados, no todo ou 
em parte, pelo BEI, bem como outros parceiros do BEI, acerca de 
algumas das principais disposições da Política de Transparência 
e da sua aplicação prática à informação que o BEI produz ou 
recebe no âmbito das suas operações.

A presente nota de orientação não proporciona uma visão 
exaustiva e abrangente da Política de Transparência do Grupo 
BEI. Foi elaborada para fins exclusivos de informação e da mesma 
não podem decorrer quaisquer direitos.

As regras e procedimentos de acesso a informações do Banco são 
definidos na sua Política de Transparência, que os promotores 
e outros interessados devem consultar para orientação oficial.

2.  Fundamentos da Política de Transparência 
do BEI

•  O princípio da abertura na atuação das instituições, órgãos 
e organismos da UE está consagrado no Tratado da União 
Europeia (TUE) e no Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), nomeadamente no artigo 1.º e no artigo 15.º, 
n.º 1, respectivamente.

•  Além disso, enquanto instituição da UE, o Banco tem ainda 
de cumprir normas específicas da União, de que é exemplo 
o Regulamento (CE) n.º 1367/2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Århus sobre o acesso à 
informação, participação do público no processo de tomada 
de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente às 
instituições e órgãos comunitários. Nos termos do artigo 15.º, 
n.º 3, do TFUE, ao exercer funções administrativas, o BEI deve 
assegurar que as suas normas de acesso a documentos estão 
em conformidade com os regulamentos da UE que estabelecem 
os princípios gerais e os limites que regem o direito de acesso 
do público a documentos, nomeadamente o Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001, relativo ao acesso do público aos documentos 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.

•  Nesta conformidade, o Grupo BEI adotou uma Política de 
Transparência que coloca em prática este quadro regulamentar 
no que respeita às normas e procedimentos do Grupo.

3.  Conteúdo da Política de Transparência do 
BEI

•  O texto completo da política pode ser descarregado do 
sítio do Banco na Internet em: (www.eib.org/infocentre/
publications/all/eib-group-transparency-policy.htm).



•  A política confere ao público o direito de pedir a divulgação 
de informações e documentos na posse do BEI e descreve 
os procedimentos para esse efeito. Enuncia, além disso, 
a abordagem geral do Banco em matéria de transparência, 
diálogo com as partes interessadas e consulta pública. 
Descreve ainda as informações que o Banco publica 
regularmente no seu sítio Internet, bem como os mecanismos 
de tratamento de reclamações e recursos do Banco.

4.  As normas e responsabilidades em matéria 
de divulgação de informações

•  O BEI recebe regularmente pedidos de divulgação 
apresentados pelo público (por exemplo, de cidadãos, de 
organizações ou do meio académico), que são tratados em 
conformidade com a política. Entre os referidos pedidos estão 
processos relacionados com informações e documentos dos 
clientes e parceiros do Banco.

•  As disposições pertinentes em matéria de divulgação 
de informações baseiam-se no princípio da «divulgação 
sistemática da informação» (ponto 5.1). Tal significa que 
todas as informações e documentos na posse do BEI 
podem, em princípio, ser divulgados a membros do público 
interessados, mediante pedido.

•  No entanto, o Banco respeita a confidencialidade dos seus 
parceiros negociais e não divulgará informações protegidas 
pela obrigação de segredo profissional. Para garantir esta 
confidencialidade, a política prevê exceções à regra da 
divulgação, que visam proteger interesses legítimos ligados 
à informação detida pelo Banco. Essas exceções estão 
enunciadas no capítulo 5 da política.

•  Especificamente, a menos que exista um interesse público 
superior na divulgação, o Banco não divulgará qualquer 
informação suscetível de comprometer a proteção de:

 –  interesses comerciais de um promotor (protegidos, 
por exemplo, através de acordos de confidencialidade 
celebrados pelo Banco) (ver ponto 5.5); e

 –  propriedade intelectual do promotor (ver ponto 5.5).

•  Considera-se que existe um interesse público superior 
quando, por exemplo, as informações solicitadas respeitarem 
a emissões para o meio ambiente. Por conseguinte, tais 
informações devem, em princípio, ser divulgadas a pedido.

•  No que diz respeito a informações ou materiais apresentados 
ou elaborados por entidades terceiras, antes de divulgar tais 
informações ou materiais, o Banco deve consultar a entidade 
em causa para determinar se tais informações ou materiais 
são confidenciais, de acordo com a Política de Transparência, 
a menos que seja evidente que o documento ou material 
pode, ou pelo contrário, não pode ser divulgado (ponto 5.9). O 
princípio do interesse público superior aplica-se do mesmo 
modo às informações na posse do BEI que tenham sido 
apresentadas ou elaboradas por terceiros.

•  Em conformidade com o ponto 5.6 da Política de 
Transparência, será recusado o acesso a informações cuja 
divulgação possa prejudicar gravemente a integridade do 
processo decisório do Banco.

•  As exceções também se aplicam às informações sobre 
afetações individuais efetuadas pelos bancos locais para 
apoiar investimentos dos seus clientes, recorrendo às 
linhas de crédito criadas pelo BEI. Essas informações são da 
competência do banco intermediário, na medida em que se 
inserem nas relações comerciais normais entre um banco e os 
seus clientes.

•  O Banco não se opõe a que os promotores de projetos, 
os mutuantes ou outras partes competentes divulguem 
informações ou documentos sobre as suas relações e acordos 
com o BEI e encoraja as referidas entidades a respeitarem os 
princípios de transparência enunciados na sua política no 
contexto dos projetos financiados.

•  O BEI deve responder aos pedidos de divulgação no prazo de 
15 dias úteis (ponto 5.22). Em casos excecionais, por exemplo, 
se um pedido disser respeito a um documento muito extenso 
ou se as informações solicitadas não estiverem imediatamente 
disponíveis ou forem difíceis de obter, não sendo por isso 
possível dar uma resposta dentro do prazo previsto, o BEI 
esforçar-se-á por responder a esses pedidos complexos no 
prazo máximo de 30 dias úteis após a sua receção (ponto 5.24).
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