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Sobre o BEI

O Banco Europeu de Investimento é o banco da União 
Europeia, que desenvolve a sua atividade em toda a UE e em 
mais de 150 outros países. O Banco, fundado em 1958, tem 
por acionistas os Estados-Membros da União Europeia.

O BEI melhora as condições de vida das pessoas, apoiando 
projetos dos setores público e privado, tanto de forma direta 
como indireta através de intermediários financeiros locais. 

O programa de gestão integrada de resíduos na província 
de Jujuy, na Argentina, é apoiado por um empréstimo 
do BEI no montante de 38 milhões de EUR e por uma 
subvenção de 11 milhões de EUR da União Europeia. O 
projeto, concebido para assegurar o tratamento de 
200 000 toneladas de resíduos por ano, trará benefícios 
significativos em termos de saúde e ambiente tanto 
para a população local como para o planeta, na 
medida em que contribui para atenuar os efeitos das  
alterações climáticas.

Modo de atuação do BEI

A oferta de produtos do BEI inclui:
•  Financiamento: empréstimos a médio e longo prazo 

concedidos em condições atrativas (é possível disponibilizar 
outros produtos de financiamento, tais como garantias, 
substitutos de empréstimos ou tomadas de participação);

•  Combinação de recursos: empréstimos combinados com 
subvenções, designadamente aquelas concedidas pela 
Comissão Europeia ao abrigo da Facilidade de Investimento 
para a América Latina;

•  Consultoria: reforço das capacidades administrativas e de 
gestão de projetos para facilitar e acelerar o investimento.

O Banco colabora com um vasto leque de contrapartes, entre as 
quais ministérios, regiões, municípios, bancos de desenvolvimento 
locais e regionais, bancos comerciais e sociedades comerciais.

Trabalha em parceria com outras instituições financeiras 
internacionais, incluindo o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da América 
Latina (CAF), o Banco Mundial e o Banco Centroamericano de 
Integração Económica, bem como com parceiros europeus para o 
desenvolvimento, como a Comissão Europeia, a Agence Française 
de Développement, o Grupo KfW e a Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).
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O BEI na América Latina

O BEI atua na América Latina desde 1993. Até à data, apoiou 
117 projetos em 14 países com um total de 8 400 milhões de EUR de 
financiamento.

O Banco está a intensificar as suas atividades de financiamento 
na América Latina, a fim de reforçar o seu apoio às políticas de 
cooperação da UE com a região e de contribuir para a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente no que 
respeita à adaptação às alterações climáticas e à atenuação dos seus 
efeitos.

O novo gabinete regional em Bogotá, na Colômbia, aproxima o BEI 
das suas contrapartes e dos parceiros locais. 

 Panamá   Expansão do Canal

Expansão do Canal do Panamá para viabilizar a travessia do 
istmo da América Central por navios de grande porte e 
interligar os portos da Ásia, América e Europa.

Empréstimo total do BEI:  397 milhões de EUR 

 Colômbia   Linha de metro de Bogotá

Empréstimo concedido para a construção da primeira linha de 
metro em Bogotá.  Este será o maior projeto de infraestruturas 
no país.  A linha com uma extensão de 24 km transportará até 
72 000 passageiros por hora.

Empréstimo total do BEI:  410 milhões de EUR 

 Brasil  Ação climática

Linha de crédito concedida ao Banco 
Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) para instalações 
de produção de energias renováveis, 
incluindo centrais hidroelétricas de 
pequena dimensão, bem como 
projetos de eficiência energética e 
mobilidade urbana.

Empréstimo total do BEI:  
 80 milhões de EUR 

 Argentina, Bolívia, Brasil,  
 Paraguai, Uruguai   Ação 
climática

Linha de crédito concedida ao Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (FONPLATA) para 
apoiar projetos de desenvolvimento 
urbano e rural. 

Empréstimo total do BEI:  
 51 milhões de EUR 

 Paraguai   Modernização do sistema de transporte e 
distribuição de eletricidade

Empréstimo concedido à Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
para a melhoria e modernização da rede de transporte e distribuição de 

eletricidade na área metropolitana.

Empréstimo total do BEI:  80 milhões de EUR  

A missão do BEI 

O BEI financia projetos que contribuam para: 

•  o desenvolvimento das infraestruturas económicas, ambientais e 
sociais; 

•  o desenvolvimento do setor privado;

•  a adaptação às alterações climáticas e a atenuação dos seus efeitos 
(p. ex., energias renováveis, eficiência energética e infraestruturas 
resistentes às alterações climáticas).

 México Projetos de energias renováveis
Linha de crédito concedida ao banco de desenvolvimento 

nacional Nacional Financiera para a construção de dois 
parques eólicos, bem como um empréstimo concedido a 

um regime de financiamento de projetos para a construção 
de três centrais solares fotovoltaicas com uma capacidade 

combinada de 1 321 MW.

Empréstimo total do BEI:  167 milhões de EUR   

 Nicarágua   Corredor de circulação rápida para 
autocarros (BRT)

Construção de um corredor BRT de 9,6 km em Manágua, com 
vias separadas prioritárias reservadas a serviços de autocarro de 

alta capacidade, que beneficiará 80 000 utentes por dia.

Empréstimo total do BEI:  124 milhões de EUR

 Equador  Reconstrução pós-terramoto 
Empréstimo-quadro para a reconstrução de escolas, hospitais, 

estradas, infraestruturas de abastecimento de água e eletricidade.

Empréstimo total do BEI:  159 milhões de EUR

 Peru Enel Green Power
Construção de um parque eólico e de uma central solar fotovoltaica com 

capacidade máxima de 312 MW.

Empréstimo total do BEI:  129 milhões de EUR

O BEI está a financiar a primeira linha de metro de Quito, 
no Equador, com um empréstimo de 240 milhões de EUR. 
A nova linha deverá transportar cerca de 124 milhões de 
passageiros e reduzir em 30 000 toneladas por ano as 
emissões de CO2 causadas pelos transportes.

 Argentina   Programa de gestão integrada 

de resíduos 

Empréstimo concedido à província de Jujuy para a 
construção de um centro de compostagem, uma central 
de biogás, centros de recolha de resíduos e ecocentros, 
bem como para a aquisição de equipamento, triagem e 
reciclagem de resíduos.  O programa beneficiará cerca 
de 800 000 habitantes da província.

Empréstimo total do BEI:  38 milhões de EUR


