
MICROFINANCIAMENTO
CAPACITAR AS EMPRESAS  
MAIS PEQUENAS





As pequenas empresas e os pequenos empresários são os motores 
do desenvolvimento económico. Em todo o mundo, mais 
de 1 700 milhões de adultos não são titulares de uma conta 
bancária nem podem obter um empréstimo. Esta carência de 
financiamento dificulta a criação de empresas e prejudica a 
economia no seu conjunto.

O reforço das pequenas empresas, incluindo as microem-
presas, é uma das prioridades do Banco Europeu de Inves-
timento. O BEI colabora com a Comissão Europeia e com 
todos os Estados-Membros da UE para tornar os seus 
empréstimos e outros financiamentos mais inclusivos, es-
pecialmente para as pessoas que se sentem excluídas da 
economia. 

O Banco ajuda os cidadãos mais vulneráveis, disponibilizando 
empréstimos e outros apoios a instituições de microfinanciamento 
e fundos de investimento. Por seu turno, estas instituições 
concedem empréstimos e prestam aconselhamento a pequenas 
empresas e empresários, privilegiando as atividades que 
proporcionam rendimento às mulheres, aos jovens e às populações 
rurais e mais desfavorecidas.

MILHARES DE POSTOS DE TRABALHO 
PRESERVADOS

Desde 1992, o BEI assinou investimentos no valor de 
1 300 milhões de EUR com 85 instituições de micro-
financiamento e fundos de investimento da Europa, 
África, Caraíbas e países vizinhos da UE.

Uma talentosa estilista síria a viver na Jordânia contou com a 
ajuda do BEI para adquirir mais tecidos e expandir o seu negócio. 
Na Zâmbia, um comerciante conseguiu comprar sacos de peixe, 
que depois congelou e vendeu com lucro, graças ao pequeno 
empréstimo que obteve. Um grupo de microempresários comprou 
equipamento para instalar uma creche na Palestina. Estes 
empresários e muitos outros tiveram a oportunidade de expandir 
os seus negócios, que não lhes teria sido dada sem o apoio do 
Banco Europeu de Investimento.

Os investimentos em microfinanciamento do BEI ajudam os 
grupos mais desfavorecidos da sociedade, centrando-se nas 
pessoas excluídas da economia e do acesso à banca. A intervenção 
do BEI contribui, nomeadamente, para:

• preservar postos de trabalho;
• desenvolver as competências das mulheres e raparigas;
• construir economias resilientes;
• apoiar as comunidades rurais.

Por exemplo, um empréstimo de 8,5 milhões de EUR concedido 
pelo BEI à instituição de microfinanciamento tunisina Enda 
Tamweel deverá apoiar 26 000 empréstimos a micro e pequenas 
empresas. Destas empresas, 64 % são geridas por mulheres 



INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS E ACONSELHAMENTO 
ADEQUADO

A assistência do Banco promove a realização de investimentos sustentáveis e responsáveis 
pelas microempresas e concede às pessoas a oportunidade de criar e expandir as suas próprias 
empresas.

A assistência do BEI inclui empréstimos a instituições de microfinanciamento, pequenos bancos 
e outros prestadores de serviços financeiros, investimentos em participações para fundos de 
private equity e a concessão de garantias. O Banco também apoia o desenvolvimento de novas 
tecnologias que melhoram a vida das pessoas e ajudam as empresas a funcionar com eficiência. 
O BEI investe em serviços bancários móveis e de transferência de dinheiro que podem ser 
utilizados pelas populações que vivem em locais remotos.

O Banco presta igualmente assistência técnica personalizada a instituições financeiras locais. 
O BEI apoia estas instituições de modo a tornarem-se mais eficientes, aconselhando-as sobre 
as formas de ajudar os seus clientes a gerirem melhor as suas empresas e, em última análise, a 
preservarem postos de trabalho.

O BEI apoiou a 
expansão do serviço 
financeiro móvel 
M-Birr da Etiópia.  
O serviço, utilizado 
por milhões de 
pessoas, permite  
a realização de 
transferências rápidas 
de dinheiro entre 
indivíduos, empresas 
e bancos

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Banco Europeu de Investimento
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
www.bei.org/microfinance – U info@bei.org
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