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Atividade do Grupo BEI em Portugal: 
maior volume de financiamento desde 2014

INVESTIMENTO DO GRUPO BEI EM PORTUGAL 
em 2020 (em milhões de EUR)

1 690 milhões
de EUR
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241 milhões
de EUR
AMBIENTE

111 milhões
de EUR
INOVAÇÃO

• Em 2020, o Grupo BEI apoiou 27 operações em 
Portugal num volume total superior a  
2 300 milhões de EUR (+44 % em relação a 2019) 

• Resposta à COVID-19: mais de 1 300 milhões de EUR 
disponibilizados em apoio das empresas  
portuguesas afetadas pela pandemia

• PME: mais de 70 % da atividade total do Grupo BEI 
no país dedicada ao apoio às pequenas e médias 
empresas, que são a base da economia portuguesa

• Portugal é o 4.º país da UE que mais beneficia do 
apoio do BEI em percentagem do PIB e o 9.º em 
termos de financiamento total

Mais uma vez, em 2020, Portugal esteve entre os cinco países da UE que mais apoio financeiro receberam do Grupo 
Banco Europeu de Investimento (BEI), em percentagem do PIB. O Grupo concedeu um volume de financiamento 
superior a 2 300 milhões de EUR, o que corresponde a um aumento de 44 % em relação a 2019 e representa 
cerca de 1,2 % do PIB.

A pandemia da COVID-19 evidenciou ainda mais a necessidade de apoiar as pequenas e médias empresas (PME), as 
mais atingidas pela crise. O Grupo BEI, enquanto banco da União Europeia, respondeu prontamente à crise, assinando 
dez operações num montante superior a 1 300 milhões de EUR para apoiar a rápida mobilização de financiamento 
para as PME. 72% da atividade do Banco no país destinou-se a apoiar as necessidades de liquidez das PME e a 
assegurar os fundos necessários para a manutenção da sua atividade e a preservação do emprego.

Além disso, em 2020, o Grupo BEI adotou o Roteiro do Banco do Clima, que define os objetivos da instituição em 
matéria de ação climática e sustentabilidade ambiental para a próxima década. Em Portugal, o Grupo BEI apoiou a 
ação climática através do financiamento de vários projetos de energia renovável e de eficiência energética, bem como 
operações destinadas a melhor a qualidade, a eficiência e a sustentabilidade das redes de distribuição de água e das 
estações de recolha e tratamento de águas residuais.
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COVID-19 - MAIS DE 1 300 MILHÕES DE EUR PARA APOIAR AS EMPRESAS 
PORTUGUESAS ATINGIDAS PELA PANDEMIA

1  Valor final do financiamento do Grupo BEI, excluindo operações conjuntas BEI-FEI.

O Grupo BEI financiou 27 operações em Portugal num volume de 2 336 milhões de EUR1

Mais de 1 600 milhões de EUR disponibilizados pelo Banco Europeu de Investimento, 
o braço financeiro da União Europeia (UE). O BEI apoia o crescimento económico 
sustentável, a criação de emprego de qualidade, a igualdade e a melhoria das condições 
de vida na UE e no exterior.

951 milhões de EUR disponibilizados pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI), 
a entidade do Grupo BEI especializada na oferta de soluções de financiamento de 
risco aos intermediários financeiros para apoiar as PME e as empresas de média 
capitalização, promover a inovação e a I&D, a ação climática, a digitalização e melhorar 
a competitividade.

A pandemia da COVID-19 está a ter um impacto catastrófico na vida das pessoas. Esta crise exige uma resposta forte, 
célere e contínua. Os Estados-Membros da UE demonstraram uma grande solidariedade ao adotarem um pacote 
imediato de medidas no valor de 540 000 milhões de EUR após o início da crise em março de 2020.

O Grupo BEI desempenha um papel fundamental através do Fundo de Garantia Europeu, um fundo de 
25 000 milhões de EUR que visa mobilizar até 200 000 milhões de EUR de financiamento para as empresas 
europeias, privilegiando as PME. Além disso, o Grupo BEI adotou, em março de 2020, um primeiro pacote de medidas 
para apoiar as empresas afetadas pela crise. Estes instrumentos continuam a desempenhar um papel fundamental no 
combate aos efeitos da COVID-19, apoiando os esforços da UE no sentido de abrandar a propagação da pandemia, de 
encontrar tratamento e de desenvolver uma vacina.

O Grupo BEI trabalha em conjunto com intermediários financeiros em Portugal para apoiar o maior número possível 
de PME. Para este efeito, o Grupo BEI assinou dez operações num montante superior a 1 300 milhões de EUR para 
apoiar a rápida mobilização de financiamento para PME e empresas de média capitalização portuguesas, assegurando 
que estas dispõem de fundos suficientes para manterem a sua atividade e salvaguardarem o emprego.

Importa destacar o empréstimo de 340 milhões de EUR à Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD, atual 
Banco Português de Fomento), dois acordos com o Grupo Santander no montante de 489 milhões de EUR, bem 
como duas operações com o Banco Montepio no montante de 229 milhões de EUR. Estes acordos com instituições 
financeiras portuguesas permitem-lhes disponibilizar às empresas portuguesas recursos essenciais para financiarem 
o fundo de maneio e assegurarem as suas necessidades de liquidez, promovendo simultaneamente o crescimento 
económico inclusivo e a preservação de postos de trabalho no país.
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As PME constituem a base da economia portuguesa, pelo que é fundamental apoiar o seu crescimento para promover 
o desenvolvimento económico e a inovação. A pandemia, os confinamentos, o distanciamento social e a diminuição 
das receitas afetaram profundamente as pequenas empresas por toda a Europa e forçaram muitas delas a encerrar. 
Neste sentido, o BEI dedicou 72 % do seu financiamento total em Portugal em 2020, cerca de 1 700 milhões de EUR, 
para apoiar o acesso dessas empresas a financiamento. Em 2020, Portugal foi o 4.º país que mais apoio recebeu 
do Grupo BEI a favor das PME.

O apoio do Grupo BEI é disponibilizado através de contratos assinados com diversos bancos comerciais 
portugueses e com o Banco Português de Fomento (BPF):

•  O financiamento concedido pelo Grupo BEI a intermediários financeiros deverá apoiar os projetos de  
3 893 empresas portuguesas, que empregam cerca de 90 000 trabalhadores.

•  As PME portuguesas deverão receber, em média, um empréstimo de 184 000 EUR.

PME E EMPRESAS DE MÉDIA CAPITALIZAÇÃO 
1 700 MILHÕES DE EUR PARA PROTEGER POSTOS  
DE TRABALHO EM PORTUGAL
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O FEI EM PORTUGAL EM 2020:  
OPERAÇÕES NO MONTANTE DE 951 MILHÕES DE EUR

Em 2020, o FEI assinou 16 operações num montante total de 951 milhões de EUR com intermediários financeiros 
em Portugal sob a forma de securitizações, garantias de carteira, financiamento inclusivo (desde microfinanciamento 
a empreendedorismo social) e operações de capital, o que correspondeu a 7,4 % do financiamento total do FEI. 
Portugal foi o 6.º país que mais financiamento recebeu do FEI em 2020.

O FEI intensificou o seu apoio às empresas portuguesas afetadas pela crise provocada pelo COVID-19, assinando 
sete operações que aumentarão o âmbito e a flexibilidade das condições previstas nos contratos em vigor, a fim 
de permitir aos intermediários e às PME responder aos enormes desafios da pandemia.

Outros exemplos emblemáticos do apoio do FEI a Portugal incluem:
•  Portugal Growth, uma parceria de 100 milhões de EUR com o Banco Português de Fomento para apoiar o 

crescimento e a internacionalização de empresas portuguesas através do acesso a capital privado;
•  Agri Portugal, o novo fundo de fundos do FEADER FEEI para Portugal, que combina recursos orçamentais da 

autoridade de gestão do Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal - Continente;
•  e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), a fim de melhorar o acesso das pequenas 

empresas do setor agrícola português ao financiamento.
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O ambiente como prioridade: 241 milhões de EUR 

O BEI manteve o apoio a projetos na área das energias renováveis e na promoção de fontes de energia sustentáveis e 
seguras, ajudando simultaneamente Portugal a alcançar as metas nacionais para 2030 de consumo final bruto 
de eletricidade proveniente de fontes renováveis, que representam a chave para o combate às alterações climáticas.

A fim de contribuir para estes objetivos, o BEI disponibilizou 65 milhões de EUR à EDP Renováveis para financiar 
a construção e a exploração de dois parques eólicos com uma capacidade nominal total de 125 megawatts em 
Portugal. O Tocha II, com a capacidade de 33 megawatts, ficará localizado junto ao oceano Atlântico, no município 
de Cantanhede, Coimbra. O parque eólico do Sincelo, com a capacidade de 92 megawatts, ficará localizado nos 
municípios de Pinhel e da Guarda, Guarda.

Em 2020, o BEI concedeu igualmente apoio à Empresa de Electricidade da Madeira no montante de 
65 milhões de EUR, com vista a garantir um abastecimento de eletricidade seguro, moderno e eficiente na Região 
Autónoma da Madeira, uma região portuguesa ultraperiférica.

Reforço da resiliência face às alterações climáticas, serviços de água 
sustentáveis e energias renováveis 

Em 2020, o BEI adotou o seu Roteiro do Banco do Clima para cumprir os objetivos de um ambicioso programa de 
mobilização de 1 000 000 milhão de euros em investimentos em ação climática e sustentabilidade ambiental durante 
a década que termina em 2030. Para este efeito, o Banco aumentará gradualmente a proporção do financiamento 
dedicado a estes objetivos para 50 % até 2025. A partir de 2021, o Grupo BEI alinhará todas as suas novas atividades 
de financiamento com os objetivos do Acordo de Paris.

No ano passado, o Banco apoiou projetos amigos do ambiente em Portugal que totalizaram 241 milhões de EUR. 
Estes projetos abrangeram desde a promoção de energias renováveis à melhoria da qualidade, da eficiência e da 
sustentabilidade das redes de distribuição de água e das estações de recolha e tratamento de águas residuais no país.

Por exemplo, o BEI concedeu um financiamento no montante de 28 milhões de EUR à Águas do Interior – Norte 
(AdIN) para melhorar o abastecimento de água e os serviços de gestão de resíduos em oito municípios no norte 
do país. Graças ao apoio do BEI, a AdIN implementará o seu programa de investimento de cinco anos, que tem por 
objetivos reduzir a poluição, melhorar a qualidade dos efluentes descarregados e aumentar a resiliência contra 
riscos relacionados com o clima.
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A inovação e a digitalização são essenciais para apoiar a recuperação económica e impulsionar a competitividade, 
pelo que constituem prioridades-chave para o Grupo BEI em Portugal. O Banco afetou 111 milhões de EUR de 
financiamento à inovação das empresas portuguesas em 2020.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo BEI participou na Web Summit, em Lisboa, a principal conferência tecnológica 
realizada na Europa, que acolhe 70 000 participantes de mais de 170 países. Para o Grupo BEI, um dos principais 
apoiantes de empresas em fase de arranque e da economia digital e um dos maiores financiadores da inovação 
na Europa, a Web Summit é o fórum ideal para reforçar as ligações com empresários e start-ups, identificar novos 
projetos para financiamento e anunciar a concessão de apoio a empresas inovadoras essenciais.

Em 2020, o Banco anunciou, durante a Web Summit, a concessão de um empréstimo de 20 milhões de EUR à 
empresa portuguesa de software Bizay, destinado a financiar a execução do seu programa de investigação e 
desenvolvimento (I&D) e do seu roteiro para o desenvolvimento de produtos. Com o apoio do BEI, a Bizay poderá 
desenvolver o seu mercado B2B (business-to-business) de base tecnológica para produtos personalizados destinados a 
lojas, restaurantes, hotéis e pequenas empresas. Este financiamento, que está em linha com a estratégia da Comissão 
Europeia para reforçar a competitividade e a inovação na área das tecnologias digitais, apoiará também o plano 
global de crescimento e expansão geográfica da Bizay e o objetivo de criar 120 postos de trabalho ao longo dos 
próximos quatro anos em Portugal. Durante a Web Summit de 2020, o pessoal do BEI ministrou masterclasses 
sobre os produtos financeiros do BEI e as condições de elegibilidade para financiamento do BEI.

APOIO A EMPRESAS PORTUGUESAS INOVADORAS: 
111 MILHÕES DE EUR
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PLANO DE INVESTIMENTO PARA A EUROPA: 
PORTUGAL ENTRE OS PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS
3 969 milhões de EUR aprovados para financiar 50 projetos 

O Plano de Investimento para a Europa (conhecido em Portugal por «Plano Juncker») foi concebido pelo Grupo 
BEI e pela Comissão Europeia em 2015 para eliminar o défice de investimento resultante da crise financeira, com o 
objetivo de mobilizar 315 000 milhões de EUR de investimento adicional na UE até meados de 2018. A chave para o 
cumprimento desta promessa foi um programa de garantia no montante de 21 000 milhões de EUR: o Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos (FEIE). Em julho de 2018, exatamente três anos após o lançamento do FEIE, o Grupo BEI 
superou o seu objetivo inicial. Tendo o seu período de vigência sido prolongado e a sua capacidade financeira 
aumentada para 500 000 milhões de EUR em 2017, o Grupo BEI ultrapassou também igualmente esta segunda 
meta antes do prazo previsto, atenuando, em simultâneo, o impacto da COVID-19 na economia europeia.

Portugal tem sido um dos principais beneficiários do Plano de Investimento para a Europa, garantindo o 4º 
lugar em termos de investimento mobilizado por país, por milhões de EUR do PIB. Entre 2015 e 2020, o Grupo 
BEI aprovou perto de 4 000 milhões de EUR para financiar cerca de 50 projetos em Portugal no âmbito desta iniciativa. 
Prevê-se que este investimento mobilize mais de 14 000 milhões de EUR. Um dos projetos emblemáticos apoiados pelo 
Plano de Investimento para a Europa durante este período é o empréstimo do BEI destinado a melhorar a resiliência da 
cidade de Lisboa às alterações climáticas. O banco da UE financiou vários projetos destinados a melhorar as condições 
de vida na capital, incluindo a renovação de escolas e edifícios culturais, a expansão das zonas verdes na cidade, a 
construção de novas habitações sociais e a modernização do sistema de escoamento de águas para reduzir a frequência 
e a magnitude das cheias. Adicionalmente, em 2020, no quadro do Plano de Investimento para a Europa, o BEI apoiou 
a Navigator Company, um importante grupo industrial português e o maior fabricante de papel e pasta de papel 
da Europa, concedendo um empréstimo de 27 milhões de EUR destinado à construção e exploração de uma nova 
caldeira de biomassa na Figueira da Foz, uma região de coesão em Portugal.

A crise mundial desencadeada pela pandemia da COVID-19 evidenciou a necessidade de reforçar urgentemente as 
infraestruturas sociais por toda a Europa. No ano passado, o BEI uniu novamente esforços com a IFD, atual Banco 
Português de Fomento, para financiar aproximadamente 150 projetos através de um programa de investimento de 
400 milhões de EUR destinado a modernizar as infraestruturas para melhorar os serviços de cuidados continuados a 
idosos em Portugal. Os fundos serão encaminhados para entidades do terceiro setor que já prestam serviços a grupos 
de idosos em Portugal, nomeadamente nas áreas da saúde, alojamento e apoio social.

INVESTIMENTO NUM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL 
295 MILHÕES DE EUR PARA INFRAESTRUTURAS
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RESULTADOS GERAIS DO GRUPO BEI EM 20202

Atividade do Grupo BEI

EUR 76 800 milhões
dos quais

EUR 66 090 milhões do BEI
e

EUR 12 870 milhões do FEI 

Plano de Investimento  
para a Europa

desde a sua criação, o Grupo BEI aprovou mais de 
1 500 projetos com um financiamento no valor de 

EUR 83 400 milhões
que deverão mobilizar  

EUR 547 000 milhões

Projetos ambientais
destinados a apoiar a eficiência dos recursos  

e a sustentabilidade 

EUR 16 600 milhões

Apoio à inovação e às 
competências

EUR 14 400 milhões
Incluindo educação e infraestruturas digitais

PME e empresas de média 
capitalização

EUR 30 560 milhões

EUR 14 490 milhões
Infraestruturas essenciais

nos setores dos transportes e da energia,  
bem como infraestruturas urbanas

A ação climática representou 

40% do financiamento total do BEI,
apoiando a transição para uma economia com  

baixas emissões de carbono, amiga do ambiente e 
resistente às alterações climáticas

35% do financiamento total do 
BEI destinou-se à coesão económica 
e social para ajudar a UE a concretizar o seu 
pleno potencial em benefício de todos os seus 

cidadãos
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2  Valor final do financiamento do Grupo BEI, excluindo operações conjuntas BEI-FEI.


