
O BEI é um parceiro de longa data de Portugal. O Banco 
começou a apoiar a economia portuguesa ainda antes da 
adesão de Portugal às Comunidades Europeias em 1986. 
Até à presente data, os empréstimos do BEI em favor de 
projetos em Portugal atingem cerca de 40 mil milhões de 
EUR, dos quais 12 mil milhões foram concedidos desde a 
eclosão da crise financeira em 2008. 

O BEI: a apoiar os seus projetos
em Portugal

N os últimos 40 anos, o BEI prestou apoio a projetos públicos 
e privados em Portugal, não apenas para promover o de-
senvolvimento económico e as políticas de apoio à coesão 

definidas pela União Europeia e pelas autoridades nacionais em 
Portugal, mas também para ajudar a responder às necessidades 
de financiamento do setor empresarial.

Em termos relativos, Portugal é hoje um dos maiores beneficiári-
os dos empréstimos do BEI na União Europeia, fruto da excelente 
cooperação entre o Banco, as autoridades portuguesas, a Comis-
são Europeia e as entidades promotoras dos setores público e 
privado. 
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Entre 2008 e 2012, os empréstimos do BEI a Portugal cifra-
ram-se em 12 800 milhões de EUR. Deste montante, uma 
quarta parte foi investida em projetos de infraestruturas 
de transportes, tendo as redes de energia recebido 18 %. 
As linhas de crédito (destinadas principalmente às peque-
nas empresas) representaram 19 % do financiamento con-
cedido pelo Banco.

Em estreita cooperação com os maiores bancos portu-
gueses, o BEI tem vindo a trabalhar ativamente no sentido 
de melhorar o acesso das PME ao crédito através do au-
mento da flexibilidade, da simplificação de procedimen-
tos e do desenvolvimento de novas estruturas capazes de 
captar novos financiamentos para as PME. 

Empréstimos do BEI em Portugal  
entre 2008 e 2012 por setor  
(em milhões de EUR)

	  Energia 18%   

	   Transportes, comunicações  30% 

	  Água, saneamento, resíduos sólidos, desenvolvimento urbano  13% 

	  Indústria, serviços, agricultura 9%  

	  	Educação, saúde 11%  

	  	Projetos de pequena e média dimensão 19%  

Total: 
12 784 milhões de EUR

2 475 2 313

3 890

1 355

1 635

1 116

Contrato de Garantia de Carteira 

O Contrato de Garantia de Carteira («CGC») é um ins-
trumento inovador que representa uma alternativa 
ao colateral fornecido pelos bancos, e servirá para 
apoiar tanto as operações em curso como as novas 
operações.

O Estado Português concede ao BEI uma garantia 
para cobertura de uma carteira de créditos que po-
derá atingir um máximo de 6 000 milhões de EUR, 
incluindo a exposição presente e futura do Banco.  
Este instrumento cria novas e importantes oportuni-
dades de investimento em prol dos esforços desen-
volvidos por Portugal para fomentar o crescimento 
e o emprego. 

No início, as novas operações podem ascender a cer-
ca de 2 700 milhões de EUR mas, dada a natureza re-
novável deste sistema de garantia, o fluxo total pode 
ser várias vezes superior a este montante.

O CGC é a primeira garantia de carteira com cobertu-
ra soberana da sua categoria, uma solução pioneira 
pelo apoio que proporciona tanto às operações em 
curso, como a projetos futuros.
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Energias renováveis e respetivo 
transporte nos Açores 

Um empréstimo do BEI está a ajudar a financiar in-
vestimentos destinados a aumentar a produção de 
energia a partir de fontes renováveis nas nove ilhas 
do arquipélago dos Açores, uma região ultraperi-
férica da União Europeia. O empréstimo apoiará a 
energia geotérmica e a modernização da rede de 
distribuição e transporte de energia elétrica, tendo 
por finalidade manter a qualidade e fiabilidade dos 
diferentes sistemas de abastecimento. 

Promover a investigação e  
a computação em nuvem  
(«cloud computing») 

O BEI apoia a investigação, o desenvolvimento 
e a inovação levados a cabo pela Portugal Te le-
com no sentido de desenvolver novos serviços, 
contribuindo assim para reforçar a economia do  
conhecimento. Este apoio abrange o investimento 
em novas redes de telecomunicações, incluindo 
um centro de dados e a otimização da rede. 

Apoiar as PME

Em 2013, o Banco assinou contratos de emprésti-
mo com o Banco Comercial Português, o Ban-
co Espírito Santo e o Banco Santander Totta no 
montante total de 600 milhões de EUR para apoi-
ar as PME e as empresas de média capitalização 
(«mid-caps»).
 
Os empréstimos destinam-se a financiar proje-
tos de pequena e média dimensão nas áreas da 
indústria, do turismo e dos serviços, incluindo a 
investigação e a inovação, a energia e a proteção 
ambiental.
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O BEI é o banco da União Europeia. Tem por acionistas os  
28 Estados-Membros da UE e concede financiamento e know-
-how a projetos de investimento sólidos e viáveis, suscetíveis 
de promover o desenvolvimento equilibrado da União e de 
contribuir para a concretização dos objetivos políticos da UE.

Principal prioridade do BEI: apoiar o crescimento e o 
emprego 

Para garantir o máximo impacto das suas operações, o BEI 
financia projetos sólidos, conjugando os empréstimos que 
concede com os fundos da UE e prestando aconselhamento 
em aspetos técnicos.  O BEI apoia a inovação e a formação de 
competências, as infraestruturas estratégicas e a eficiência na 
utilização dos recursos. As PME são as principais beneficiárias 
deste apoio pois constituem a espinha dorsal da economia 
europeia.

As regiões economicamente mais debilitadas são também 
contempladas de forma a consolidar o tecido económico e 
social da Europa. O BEI privilegia igualmente a atuação a fa-
vor do clima.

A concessão de financiamento constitui,  de longe,  
a principal atividade do BEI

O Banco proporciona taxas de juro atrativas, maturidades lon-
gas e fontes de financiamento diversificadas a grandes clientes 
institucionais e empresariais, públicos e privados, financiando 
habitualmente até 50 % dos custos de investimento.

No caso dos investimentos em investigação, desenvolvimen-
to e inovação, bem como de projetos de combate às altera-
ções climáticas, a participação do Banco poderá, excecional-
mente, chegar a 75 % dos custos de investimento.  

O Banco apoia o investimento das pequenas e médias em-
presas, mas também projetos públicos de menor envergadu-
ra nos domínios da energia, do ambiente ou da alta tecno-
logia, através de linhas de crédito concedidas a instituições 

financeiras que aplicam os proveitos obtidos de acordo com 
os critérios de financiamento do BEI. 

A excelente notação de crédito de que beneficia permite ao 
BEI captar financiamento em condições vantajosas nos mer-
cados de capitais. Esta vantagem é transferida para os clien-
tes do Banco, porquanto as taxas de juro aplicadas refletem 
os custos de contração de empréstimos pelo BEI acrescidos 
de uma pequena margem para a cobertura de despesas ad-
ministrativas e outras.

Cada projeto é avaliado pelo Banco de forma a determinar 
a respetiva viabilidade económica e técnica, a conformidade 
com os objetivos e os critérios de financiamento do BEI, bem 
como o cumprimento da legislação nacional e da UE nos do-
mínios do ambiente e dos concursos públicos.

A aprovação de um empréstimo pelo BEI funciona muitas 
vezes como catalisador, atraindo outros financiamentos para 
completar o plano de investimento.

Com o capital de 242  000 milhões de EUR, subscrito pelos  
28 Estados-Membros da UE, o BEI é financeiramente autó-
nomo e capta o essencial dos seus recursos de financiamento 
nos mercados de capitais internacionais através de emissões 
de obrigações. 

O Banco Europeu de Investimento de relance

O Grupo BEI

O Grupo BEI é constituído pelo Banco Europeu de In-
vestimento (BEI) e pelo Fundo Europeu de Investimento 
(FEI), a instituição especializada em financiamento de  
risco ao serviço das PME de toda a Europa. Desde a sua  
primeira operação em Portugal, em 1998, o FEI apoiou nove  
fundos de private equity e cinco parceiros de financiamento 
e concessão de garantias, tendo beneficiado 1  400 PME 
portuguesas.
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