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O Relatório Anual de 2004 do Grupo BEI compõe-se de três volumes separados:
– o Relatório de Actividades, que apresenta as actividades do Grupo BEI no ano transacto

e as perspectivas futuras;
– o Relatório Financeiro, que apresenta as demonstrações financeiras do Grupo BEI, do BEI,

daFacilidadede InvestimentodeCotonou edoFEI, acompanhadas dos anexos explicativos
respectivos;

– o Relatório Estatístico, que apresenta a lista de projectos financiados e a captação de fundos 
realizada pelo BEI em 2004, juntamente com a lista de projectos apoiados pelo FEI. Inclui
igualmente quadros sinópticos referentes ao exercício em apreço e aos últimos cinco anos.

No CD-Rom anexo a esta brochura, apresentam-se as informações contidas nos três volumes,
assim como as versões electrónicas dos mesmos, nas diferentes línguas disponíveis.

O Relatório Anual também é disponibilizado no site do BEI na Internet: www.eib.org/report
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Dados-chave do Grupo BEI

Banco Europeu de Investimento

Actividades em 2004 (em milhões de euros)
Contratos assinados 43 204

União Europeia 39 661
Países parceiros 3 543

Financiamentos aprovados 45 780
União Europeia 41 037
Países parceiros 4 743

Desembolsos efectuados 38 640
Por conta de recursos próprios do BEI 38 383
Por conta de recursos orçamentais 257

dos quais Facilidade de Investimento 93

Recursos obtidos (após swaps) 49 865
Em divisas comunitárias 28 868
Em divisas não comunitárias 20 997

Situação em 31.12.2004
Operações em curso

Financiamentos a cargo de recursos próprios do Banco 265 833
Garantias prestadas 268
Financiamentos a cargo de recursos orçamentais 2 326
Empréstimos obtidos a curto, médio e longo prazo 214 825

Fundos próprios 29 638
Total do balanço 257 772
Resultado líquido do exercício 1 381
Capital subscrito 163 654

do qual realizado 8 183

Fundo Europeu de Investimento

Actividades em 2004 (em milhões de euros)
Capital de risco (15 fundos)  358
Garantias (40 operações) 1 447

Situação em 31.12.2004
Capital de risco (199 fundos) 2 770
Garantias (151 operações) 7 686
Capital subscrito 2 000

do qual realizado 400
Resultado líquido do exercício  27
Reservas e provisões  191
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Balanço sintético do Grupo BEI
Balanço em 31 de Dezembro de 2004 (em milhares de euros)

ACTIVO 31/12/2004 PASSIVO 31/12/2004

1. Caixa e disponibilidades junto dos bancos centrais e
dos serviços de cheques postais 30 667

1. Débitos para com instituições de crédito

a) a prazo ou com pré-aviso  396 043

2. Efeitos públicos admissíveis para refinanciamento
junto dos bancos centrais  2 848 658

 396 043

2. Débitos representados por títulos 

a) certificados e obrigações em circulação 217 740 896

3. Créditos sobre instituições de crédito b) outros 1 192 101

a) à vista 198 171  218 932 997
b) outros créditos 18 006 219 3. Outros passivos

c) empréstimos 103 474 340 a) bonificações de juros recebidas antecipadamente 247 493

121 678 730 b) credores diversos 1 148 644

4. Créditos sobre clientes c) diversos  22 275

a) empréstimos 121 917 721 d) valores de substituição negativos 17 296 794

b) provisões específicas -239 000 18 715 206

121 678 721
4. Contas de regularização 99 612

5. Obrigações e outros titulos de rendimento fixo
5. Provisões para riscos e encargos

a) de emitentes públicos 1 339 988 a) Fundo de Pensões  682 883

b) de outros emitentes  7 968 522 b) provisão para garantias prestadas relativas a
empréstimos concedidos por terceiros 9 308 510  22 000

c) provisão para garantias prestadas relativas a
operações de capital de risco6. Acções e outros títulos de rendimento variável 1 048 108 51 249

 756 132
7. Imobilizações incorpóreas  6 569

6. Quotas minoritárias  239 621
8. Imobilizações corpóreas 138 791

7. Capital
9. Outros activos – subscrito 163 653 737

a) devedores diversos 406 856 – não exigido -155 471 050

b) valores de substituição positivos 9 519 791 8 182 687

9 926 647 8. Reservas consolidadas

a) fundo de reserva 16 365 374

10. Parcela exigida e ainda não realizada do capital
subscrito e das reservas a receber 

b) reservas suplementares 558 079

1 917 869 16 923 453

11. Contas de regularização 6 373 9. Fundos afectados ao instrumento de financiamento
estruturado 500 000

10. Fundos afectados a operações de capital de risco 1 755 067

11. Fundo para Riscos Bancários Gerais após 
transferência 915 000

12. Resultado do exercício

antes de transferência do fundo para riscos bancários 
gerais 1 038 825

transferência do fundo para riscos bancários gerais 
relativa ao exercício 135 000

saldo a afectar 1 173 825

 268 589 643  268 589 643



O Grupo BEI6

Mensagem do Presidente

Alargamento

O BEI é a maior fonte de financiamento externo nos novos Esta-
dos-Membros, nos quais concedeu EUR 3 800 milhões em 2004.
O Banco apoia igualmente o desenvolvimento dos mercados 
de capital domésticos da região, lançando emissões em divisas 
locais, e é o primeiro emitente não soberano de obrigações nos 
mercados nacionais da Europa Central e Oriental.

Agora que se tornaram accionistas do Banco, os novos Esta-
dos-Membros têm pleno acesso aos seus financiamentos. Nesta
conformidade, procedemos à adaptação correspondente da
estrutura da governação e do capital da nossa instituição. Para
optimizar o impacte dos financiamentos, o BEI reforçou ainda
mais a cooperação com a Direcção-Geral de Política Regional da
ComissãoEuropeia, essencialmentecomoobjectivodemelhorar
a coordenação das suas actividades com as operações dos Fun-
dos Estruturais, aos quais os novos Estados-Membros passaram
também a ter acesso.

Valor acrescentado

Em 2004, experimentámos um novo método de medição do
valor acrescentado das nossas operações, que assenta em três 
pilares, a saber: admissibilidade (ou seja, contributo para um
objectivo da UE), qualidade e valor acrescentado financeiro,
devendo ser demonstrada a conformidade do projecto com
cada um destes pilares na fase da respectiva apreciação. Esta
nova abordagem constitui uma evolução importante para o
Banco, na medida em que ilustra como aplicamos, na prática, a
nossa razão de ser de banco público ao serviço dos objectivos
da UE, e permitir-nos-á adaptar melhor a nossa acção futura às

Prioridades operacionais

Continuámos aconceder empréstimos comoobjectivodepromo-
ver a consecução dos objectivos da União Europeia, que se tradu-
zem nas seguintes cinco grandes prioridades operacionais:
– reforçar a coesão económica e social da União alargada;
– contribuir paraadenominadaEstratégia de Lisboa,promovendo

a sociedade do conhecimento;
– interligar a Europa por meio das redes transeuropeias (RTE);
– proteger e melhorar o ambiente urbano e natural;
– apoiar a política de desenvolvimento da União Europeia,

concedendo empréstimos a países parceiros.

Graças ao bom desempenho na vertente da captação de fundos,
o nosso volume total de financiamentos atingiu o montante de
EUR 43 200 milhões. Na União Europeia, canalizámos 72% dos 
empréstimos para regiões classificadas como regiões assistidas e
cumprimos os nossos objectivos no que toca aos financiamentos
em favor da inovação (EUR 7 000 milhões), das RTE (EUR 7 900
milhões) e do ambiente (EUR 10 900 milhões). No exterior da
União, reforçámos a nossa acção no âmbito da Parceria Euro-
-Mediterrânica (EUR 2 200 milhões).

Para o Banco Europeu de Investimento, o exercício de 2004 foi essencialmente marcado

pelo alargamento – acolhemos dez novos accionistas – e pela evolução, na medida em

que demos mais um passo significativo na via que nos propusemos para melhorar a

nossa eficácia operacional e optimizar a nossa acção enquanto braço financeiro da União

Europeia.
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exigências dos nossos accionistas, às expectativas de todos os
intervenientes nas nossas actividades, e às necessidades dos
nossos clientes.

Transparência

No intuito de actualizar as nossas políticas no que toca à trans-
parência e à responsabilidade, tomámos diversas medidas, que
visam nomeadamente:
– uma maior informação sobre a governação do Banco e as

remunerações do seu pessoal;
– publicação de uma gama mais vasta de documentos relativos 

à comunicação financeira e aos dispositivos de controlo;
– divulgação de mais informações sobre os financiamentos do

Banco, incluindo os projectos «em calha»;
– reforçodas funções decontroloeavaliação,particularmentepor

meio da criação de um gabinete de conformidade (Compliance
Office) que deverá iniciar funções em 2005.

Como instituição financeira da UE, o BEI entende que é seu dever 
usar da maior transparência e disponibilizar o máximo de infor-
mações,mas comobanco, também temdeproteger os interesses
legítimos dos seus clientes em termos comerciais e relativamentea
questões sensíveis aníveldemercado. Entreestes dois requisitos,
o BEI tem de encontrar o equilíbrio adequado.

Perspectiva geral

Ocrescimentonãoconstitui por si só umobjectivoparaoBEI, pelo
queesteprocurarácadavezmais centrar-seno valor acrescentado,
ou seja, privilegiar mais aqualidadequeaquantidade. Em termos
operacionais, isto significa que prevemos uma estabilização, ou 
mesmo reduçãodonossovolumedefinanciamentos no seiodaUE-
-15, devendo as actividades nos novos Estados-Membros conti-
nuar acrescer. Domesmomodo,os financiamentos nos países em
vias deadesãoecandidatos, assimcomonos países mediterrânicos
enos Estados ACPcontinuarãoaaumentar, emconformidadecom
as orientações dadas pelo Conselho Europeu.

Philippe Maystadt
Presidente do Grupo BEI
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O BEI financia a realização de projectos que concretizam as prioridades económicas e sociais da União Europeia, em conformidade com

os seus Estatutos e com os mandatos que lhe são confiados pelos Conselhos Europeus. O Banco conduz as suas actividades em estreita

colaboração com as restantes instituições da União.

No cumprimento da sua missão, o BEI pauta-se por dois grandes 
princípios: optimizar o valor acrescentadodas operações eactuar 
com transparência. As decisões de financiamento, em particular,
são tomadas com base em critérios de valor acrescentado, que
consistem essencialmente no contributo de cada operação para
a realização dos objectivos da União, na qualidade e solidez de
cadaprojectoenos benefícios financeiros decorrentes do recurso
a um financiamento do BEI.

O alargamento

OalargamentodaUniãoEuropeia, coma integraçãodedez novos 
Estados-Membros, constituiu ummarco importanteparaoBanco
em 2004.Os dez países queaderiramàUniãoa1deMaiode 2004,
tornaram-se, consequentemente, accionistas do Banco Europeu
de Investimento, o que lhes dá pleno acesso aos instrumentos
financeiros do Banco, nos mesmos termos que os dos quinze
Estados-Membros que já constituíam a União.

A prioridade do Banco nos novos Estados-Membros consiste em
apoiar projectos que contribuam para integrar as respectivas 
economias no mercado único europeu e promovam a aplicação
das normas europeias consignadas no«acervocomunitário». Para
tal, o BEI apoia-se na experiência adquirida desde 1990, durante
o período de pré-adesão. Neste período, o Banco concedeu
EUR 25 000 milhões paraofinanciamentodeprojectos naEuropa
CentraleOriental,nos domínios das infra-estruturas de transportes 
e telecomunicações, da água e do ambiente, da indústria e dos 
serviços, e da saúde e educação, financiando também indirecta-
mente iniciativas de PME e de autarquias locais.

A nível institucional, a adesão dos dez novos Estados-Membros 
teve repercussões no capital subscrito do BEI, que registou um
aumento de EUR 7 460 milhões, 5% do qual será gradualmente
subscrito. Dado que na mesma altura a Espanha aumentou a sua
quota-parte para cerca de 10 %, o capital subscrito do Banco
eleva-se desde 1 de Maio de 2004 a EUR 163 600 milhões.

O Comité Executivo do Banco passou a contar com um novo
membro proveniente de um dos novos Estados-Membros, a

saber: Ivan Pilip. Os 25 Estados-Membros estão representados 
por um membro no Conselho de Administração, e foi nomeado
um observador adicional – nacional de um dos novos Esta-
dos-Membros – para o Comité de Fiscalização. Em 2 de Junho de
2004, dez novos Governadores (os Ministros das Finanças dos
novos Estados-Membros) assistiram à sua primeira Sessão Anual
do Conselho de Governadores do BEI.

Os Estatutos e o Regulamento Interno do Banco foram alterados,
de forma a integrar estas mudanças institucionais.

Contexto operacional

No cumprimento da sua missão em 2004, o Banco prosseguiu as 
iniciativas conformes com as orientações formuladas pelo seu
ConselhodeGovernadores epelos Conselhos Europeus sucessivos.
O reforço do seu apoio ao investimento nos domínios das redes 
transeuropeias (RTE) emergedaDecisãodoConselhode instaurar 
a Acção Europeia para o Crescimento, tomada em Bruxelas em
Dezembro de 2003. A acção do Banco em favor do desenvolvi-
mento a longo prazo de uma economia europeia baseada no
conhecimento e na inovação data do Conselho de Lisboa de
Março de 2000. O mandato do BEI foi confi rmado diversas vezes 
desde então, nomeadamente, em 2004. A reunião dos ministros 
dos negócios estrangeiros da zona euro-mediterrânica, que teve
lugar em Haia em Novembro de 2004, elogiou o papel do Banco
no reforço da parceria financeira com os países parceiros medi-
terrânicos, no quadro da Facilidade Euro-Mediterrânica de Inves-
timentoedeParceria (FEMIP), instituída a convitedoConselhode
Barcelona de Março de 2002. Em 2004, o BEI também participou 
na renegociação do Acordo de Cotonou com os Estados ACP. Em
Dezembro de 2004, o Conselho autorizou a concessão de uma
nova garantia comunitária para cobrir novos financiamentos até
um montante de EUR 500 milhões na Rússia, na Bielorrússia, na
Moldávia e na Ucrânia.

EmJunhode 2004emBruxelas, aConferência Intergovernamental
chegou a umacordoquantoàminutadoTratadoque institui uma
Constituição para a Europa; em Outubro de 2004, o Tratado foi
assinado pelo Conselho em Roma. A Constituição para a Europa

Alargamento, âmbito de acção
e perspectiva geral de 2004
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faz referênciaaoBEI econfi rmaa razãode ser doBanconos artigos 
III-393 e III-394. A versão revista dos Estatutos do BEI está apensa
na forma de Protocolo.

As actividades em números1:

• Em 2004, o volume total de empréstimos assinados pelo BEI
ascendeu a EUR 43 200 milhões, contra EUR 42 300 milhões 
em 2003. As verbas distribuíram-se como se segue:

o EUR 39 700 milhões na União Europeia;

o EUR 119 milhões nos países em vias de adesão (Bulgária e
Roménia); 

o EUR 2 200 milhões nos países parceiros mediterrânicos
(FEMIP);

o EUR 461 milhões nos Balcãs;

o EUR 440 milhões nos países de África, das Caraíbas e do
Pacífico, e nos PTU, dos quais EUR 337 milhões no âmbito
da Facilidade de Investimento de Cotonou;

o EUR 100 milhões na África do Sul;

o EUR 233 milhões nos países da América Latina e da Ásia.

• Os desembolsos ascenderam a EUR 38 600 milhões, sendo
56% denominados em euros.

• A apreciação pelos serviços do Banco de 333 projectos 
de investimento traduziu-se num volume de aprovações de
EUR 45 800 milhões.

• Os fundos captados, após swaps, cifraram-se em EUR 50 000
milhões, tendo sido obtidos por meio de 282 emissões obri-
gacionistas denominadas em 15 moedas. A actividade nos
mercados, após swaps, distribuiu-se da seguinte forma: 35%
em EUR, 36% em USD e 19% em GBP.

• Em 31 de Dezembro de 2004, os empréstimos concedidos a
cargo de recursos próprios e as garantias em curso cifravam-se
emEUR 266 milhões.O saldo vivodos empréstimos contraídos
ascendia a EUR 215 milhões, e o total do balanço cifrava-se em
EUR 258 milhões.

• O activo líquido de tesouraria em 31 de Dezembro de 2004
ascendia a EUR 22 700 milhões, distribuídos por 12 divisas.

• Por seu turno,o FEI2 prosseguiu oapoioàs actividades das PME,
tomando participações em fundos de capital de risco no valor 
de cerca de EUR 358 milhões, e prestando garantias no valor 
de cerca de EUR 1 450 milhões.

1 Salvo indicação em contrário, os montantes indicados neste relatório são expressos em euros.
2 O presente Relatório de Actividades do Grupo BEI é complementado pelo Relatório Anual do FEI disponível no site da Internet www.eif.org.
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Desembolsos
Assinaturas
Aprovações

Desembolsos, contratos
assinados e projectos
aprovados pelo BEI (2000-2004)

Distribuição por zona geográfica dos empréstimos assinados em 2004

UE (92%)

Sudeste europeu (1%)

Países parceiros mediterrânicos (5%)

África, Caraíbas e Pacífico, PTU e
África do Sul (1%)

América Latina e Ásia (1%)
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Plano de Actividades do Banco
para o período 2005-2007

O Plano de Actividades do Banco (PAB) é o seu principal documento de planeamento. Trata-se de um programa de médio prazo

referente aos três anos seguintes, o qual é aprovado anualmente pelo Conselho de Administração, e em que o Banco define as

prioridades operacionais para esse período em função dos objectivos que lhe foram cometidos pelo Conselho de Governadores.

As projecções estratégicas do plano são adaptadas anualmente em função de novos mandatos que sejam confiados ao Banco e da

evolução do contexto económico.

OPAB 2005-2007 dá um relevoespecial adois objectivos estratégi-
cos importantes: centrar aacçãodoBancono valor acrescentado
e reforçar a transparência e a responsabilidade por meio da
comunicação com o exterior.

Valor acrescentado

O valor acrescentado dos financiamentos do BEI assenta em três
pilares:

• consistência entre as operações e os objectivos prioritários da UE,

• qualidade e solidez de cada projecto,

• vantagens financeiras específicas decorrentes do recurso aos 
fundos do BEI.

Noenquadramentodos diferentes objectivos operacionais que lhe
sãoconfiados, oBancoempenhar-se-áem 2005emdesenvolver e
implementar instrumentos de verificaçãodos resultados, em rela-
çãoàs previsões definidas quandoda selecçãoedaapreciaçãodos
projectos. Simultaneamente, o Banco procurará atingir as metas,
tanto em termos quantitativos, como qualitativos, decorrentes 
dos objectivos de financiamento actuais e de novos mandatos 
que a UE lhe venha a confiar.

Os principais objectivos operacionais do Grupo BEI, subjacentes 
ao primeiro pilar do valor acrescentado, são:

• coesão económica e social na UE alargada;

• implementação da «Iniciativa Inovação 2010» (i2i);

• desenvolvimento das redes transeuropeias e das respectivas 
redes de acesso;

• apoio às políticas comunitárias de cooperação e de ajuda ao
desenvolvimento nos países parceiros;

• protecção e melhoria do ambiente, incluindo as alterações 
climáticas e as energias renováveis.

Continuam a ser prioridades operacionais:

• oapoioapequenas emédias empresas, assimcomoaempresas
de dimensão intermédia (mid-cap); 

• o apoio ao capital humano, particularmente no domínio da
saúde.

Embora prossiga estes objectivos, o BEI tenciona limitar o cresci-
mentodos financiamentos naUE-15a um valor nominalde 2%por
ano. Em contrapartida, os empréstimos nos novos Estados-Mem-
bros deverão aumentar mais rapidamente, a fim de favorecer a
recuperação económica destes países. Os financiamentos nos 
países em vias de adesão, nos países candidatos e noutros países 
terceiros poderãocontinuar acrescer a um ritmomais sustentado,
na medida da disponibilidade de recursos, quer no âmbito dos 
mandatos da UE, quer em termos de recursos próprios do BEI.

Transparência e responsabilidade

A transparência e a responsabilidade estão intimamente ligadas.
A melhoria da transparência constitui um aspecto essencial da
governaçãodoBanco, tendoestecontinuadoapreparar medidas 
em matéria de governação que têm em conta o seu duplo papel
de instituição financeira e de instituição europeia ao serviço dos 
grandes objectivos da União Europeia. Em 2004, o BEI adoptou 
uma série de medidas e publicou no seu site da Internet um
documento sobre a política de transparência, assim como uma
declaração sobre a governação na instituição.
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Captação

A estratégia de captação de fundos do Banco assenta na opti-
mização de uma forma duradoura dos custos de captação e no
reforçoda liquidez eda transparêncianomercado. Estaestratégia
tem contribuído para consolidar a posição do BEI como emitente
de referência de nível soberano com rating AAA, e permite-lhe
conceder empréstimos nas melhores condições possíveis. O
Banco continuará a tirar partido das sinergias resultantes de
uma abordagem equilibrada das emissões obrigacionistas de
referência e das emissões destinadas a investidores específicos,
o que o conduzirá:

• a lançar emissões obrigacionistas de referência de grande
dimensão e liquidez em EUR, USD e GBP;

• a oferecer produtos financeiros «à medida», adaptados às
necessidades específicas dos investidores, numa vasta gama
de divisas e de estruturas;

• amanter umacertamargemdemanobraparapoder responder 
à evolução do comportamento dos investidores e à diversifi-
cação das divisas;

• a contribuir para o desenvolvimento dos mercados de capitais 
deeconomias emergentes eemparticular, dos países candida-
tos à adesão à UE e de certos países beneficiários da FEMIP.

Quando da aprovação do PAB para 2005-2007, o Conselho de
Administração deliberou autorizar a captação em 2005 de uma
verbamáximadeEUR50 000 milhões paracobrir as necessidades
de recursos previstas.

O Conselho de Administração do BEI



Financiamentos do Grupo BEI em 2004
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Contribuir para o desenvolvimento harmonioso
e equilibrado na União Europeia: a grande
prioridade do BEI

A coesão económica e social é uma condição sine qua non do desenvolvimento equilibrado da União, e uma das suas vertentes cruciais 

é o desenvolvimento regional, que visa reduzir as disparidades entre as diferentes regiões. A principal missão conferida ao BEI pelo

Tratado de Roma e subsequentemente, pelo Tratado de Amesterdão (1997), consiste na promoção da coesão económica e social da

União nas regiões desfavorecidas.

Dado que a totalidade dos territórios dos dez novos Estados-Membros corresponde aos critérios de classificação de região assistida, o

financiamento de investimentos que promovam o desenvolvimento regional continua a ser crucial para a coesão económica e social

da União Europeia.

Mais de EUR 28 000 milhões para apoiar as regiões

Os financiamentos do BEI na União Europeia ascenderam a
EUR 39 700 milhões, dos quais mais de EUR 28 000 milhões (ou
seja, 71%) destinaram-se a investimentos em regiões desfavo-
recidas. Três quartos destes investimentos foram concedidos 
na forma de empréstimos individuais e o restante, através de
empréstimos globais.

Os empréstimos individuais para projectos nos Países da Coesão
(Espanha, Portugal, Irlanda e Grécia) atingiram os EUR 7 800
milhões. Os investimentos nos Länder orientais da Alemanha
ascenderam a EUR 3 500 milhões, no Mezzogiorno italiano a
EUR 2 100 milhões, e nos novos Estados-Membros, em que prati-
camente todos os projectos sãoabrangidos pelodesenvolvimento
regional, a EUR 2 600 milhões. Este último valor não inclui os
empréstimos concedidos a países em vias de adesão (Bulgária e
Roménia), que se cifraram em EUR 119 milhões.

Os projectos destinados a regiões abrangidas pelo Objectivo 1
na União alargada (nas quais o PIB per capita é inferior a 75%
da média da UE) absorveram 47% dos empréstimos individuais.
Os empréstimos nas regiões abrangidas pelo Objectivo 2 (em
processo de reestruturação económica) representaram 36% do
total, destinando-se as restantes verbas a projectos abrangidos 
pelos dois objectivos.

Os empréstimos doBEI cobriram todos os sectores, sendoos prin-
cipais: os transportes (35%), as infra-estruturas locais (ambiente
urbano, projectos hídricos e multissectoriais) (15%) e a indústria
(11%).Muitos dos financiamentos emfavor dacoesãoeconómica
e social também contribuíram para outros objectivos prioritários 
da UE. Assim sendo, 61% dos financiamentos do Banco para as 
RTE e as principais redes europeias (incluindo as redes energé-

ticas) destinaram-se a regiões assistidas, o mesmo acontecendo
com 79% dos empréstimos no domínio do ambiente, com 81%
dos empréstimos no domínio do capital humano e com 78% dos 
financiamentos no âmbito da i2i.

Desenvolvimento regional na UE
Empréstimos individuais 2004: 21 600 milhões
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Objectivo 1 Objectivo 2 Multirregionais

Valor acrescentado no domínio do desenvolvimento regional

Nos últimos anos, oBEI elaborou indicadores de valor acrescenta-
do,queaplicará sistematicamentepara ter umaideiamais concreta
da forma como os projectos que financia promovem os grandes 
objectivos comunitários. Esta iniciativa tem como objectivo con-
tribuir para financiar melhores e mais investimentos.

No domínio da coesão social, o Banco identificou três grandes 
categorias de investimentos quecontribuemparaaconcretização
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das prioridades da União: modernização das infra-estruturas 
regionais, tanto em termos qualitativos, como quantitativos,
desenvolvimentodeactividades económicas produtivas epromo-
ção do capital humano (saúde, educação e serviços sociais) nas 
regiões assistidas. A coadunaçãodo investimentocomas políticas 
de desenvolvimento regional da União constitui o primeiro pilar 
do valor acrescentado.

O impacte do investimento no desenvolvimento regional é ainda
avaliado através da apreciação da qualidade e da viabilidade de
cadaoperação,queconstitui o segundopilar do valor acrescenta-
do. Sempre que possível, o Banco calcula a taxa de rentabilidade
económica do investimento que prevê financiar, ou, no caso do
sector privado, a taxade rentabilidadefinanceira.Caso talnão seja
possível, efectuará uma apreciação qualitativa, tendo em conta
todos os factores relevantes.

O terceiropilar dovalor acrescentadoéconstituídopelocontributo
doBEIpara facilitar a viabilidadefinanceiradaoperação. Este valor 
acrescentado financeiro poderá consistir, nomeadamente, nos 
vencimentos mais longos dos empréstimos, numplanofinanceiro
inovador e no efeito catalisador que o empréstimo do BEI pode
ter, atraindo financiamentos de outras fontes.

Parceria para promover a coesão

O BEI e a Comissão Europeia instituíram conjuntamente alguns 
programas e projectos de investimento nas regiões assistidas.
Além disso, a pedido da Comissão, o Banco formula pareceres 
sobre os projectos apresentados para efeitos de obtenção de
uma subvenção da UE. Em 2004, foram feitos progressos no que
se refere à implementação conjunta dos Quadros Comunitários 
deApoio (QCA)nos novos Estados-Membros, tendooBEI apoiado
financeiramente os QCA e os programas operacionais, por meio
de co-financiamento no quadro dos empréstimos em favor de
programas estruturais. Em diversos novos Estados-Membros,
estas verbas foram directamente canalizadas para financiar a
comparticipação do Estado no âmbito do QCA.

O BEI também participou activamente num grupo de trabalho
com a DG REGIO, com vista a coordenar a elaboração de políticas 
e de actividades operacionais promotoras da coesão económica
e social. Esta cooperação inseriu-se no contexto da preparação
do relatório da Comissão Europeia «Uma nova parceria para a
coesão – convergência, competitividade e cooperação», que foi
publicado em 2004.

O relatórioconfi rmaqueocontributodos instrumentos financeiros 
comunitários tem sido significativo a muitos níveis, conduzindo
a uma rápida redução das disparidades económicas regionais, à
criaçãodenovas oportunidades, frequentementeemactividades 
inovadoras, e à implantação de redes de interligação de regiões,
actividades epessoas em todaaEuropa.OBEI continuaacolaborar
estreitamente com a DG-REGIO no contexto das conversações 
de preparação e lançamento da nova política de coesão para o
período de 2007-2013, nas quais conta participar activamente.

Desenvolvimento regional na UE
Distribuição sectorial dos empréstimos individuais (2004)

Total

montante %

Energia 2 042 9

Comunicações 8 458 39

Água e saneamento 1 299 6

Ordenamento urbano 3 124 14

Indústria e agricultura 2 448 11

Educação e saúde 2 324 11

Outros serviços 1 853 9

Total empréstimos individuais 21 548 100
Empréstimos globais 7 100
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O décimo Fórum anual do BEI realizou-se emVarsóvia, a 14 e 15 de
Outubro de 2004, e reuniu cerca de 550 participantes, a maioria
proveniente dos novos Estados-Membros da União Europeia.

No discurso de abertura, o Presidente do BEI, Philippe Maystadt,
sublinhou as profundas eamplas mudanças políticas, económicas e
sociais verificadas nos novos Estados-Membros nos últimos quinze
anos, salientando igualmente que é extremamente importante
utilizar eficazmenteos limitados recursos financeiros disponíveis, se
se pretender obter um crescimento económico sustentado e uma
melhoria do nível de vida. O BEI tem sido a maior fonte individual
de financiamento externo nos novos Estados-Membros, nos quais 
já concedeu EUR 27 000 milhões desde 1990.

Dedestacar entreos oradores doFórumpersonalidades comoMarek
Belka (Primeiro-Ministro polaco), Krystina Gurbiel (Subsecretária
de Estado da Economia da Polónia), Danuta Hübner (Comissária
Europeia para a Política Regional), Ivan Miklos (Vice-Primeiro-
-Ministro e Ministro das Finanças da Eslováquia) e Imre Rethy
(Secretário de Estado da Economia húngaro). Entre os oradores 
BEI, figuravam Wolfgang Roth (Vice-Presidente) e Terry Brown
(Director-Geral da Direcção de Financiamentos na Europa).

Para mais informações sobre os trabalhos do Fórum, ver BEI-Informações 
N°118, ou consultar o site do Banco na Internet: www.eib.org/forum. 
O 11° Fórum realizar-se-á em Helsínquia, na Finlândia, em Outubro
de 2005.

«Investir nos novos Estados-Membros»

Fórum 2004



O Grupo BEI16

A «Iniciativa Inovação 2010»

O Banco Europeu de Investimento e a sua filial, o Fundo Europeu de Investimento (FEI), desempenham um papel predominante na

concretização da Agenda de Lisboa. A acção do Grupo é conduzida em colaboração, entre outras entidades, com a Comissão Europeia,

e complementa as ajudas não reembolsáveis provenientes do orçamento da União Europeia.

DesdequeoGrupoBEI lançou a«Iniciativa Inovação 2010» (i2i) em
2000, para promover a «Estratégia de Lisboa», o BEI já concedeu 
neste contexto empréstimos no valor de EUR 23 300 milhões, a
queacrescemfinanciamentos emcapitalde riscoconcedidos pelo
FEI, queascendemaEUR 2 300 milhões. Em 2004,os empréstimos
para projectos de investimento no âmbito da i2i cifraram-se em
mais de EUR 7 000 milhões.

As operações no contexto da i2i centram-se em quatro domí-
nios-chave: investigação,desenvolvimentoe inovação (IDI); desen-
volvimentodePMEedoespíritoempresarial; formaçãodecapital
humano; e redes tecnológicas de informação e de comunicação,
incluindo serviços electrónicos e a inovação audiovisual.

De 2000 a 2010

O BEI tem cumprido os seus compromissos no âmbito da i2i,
tendocanalizadoquase80%dos respectivos financiamentos para
o sector privado, eo restanteparao sector público, sobretudonos
domínios da investigação e da educação universitárias. Cerca de
dois terços das verbas destinaram-sea regiões menos favorecidas 
da UE-25, o que se coaduna com o papel predominante que a
Agenda de Lisboa desempenhará na futura política de coesão da
União. Os resultados destes primeiros cinco anos mostram que o
BEI estána viaparaatingir o seu objectivoglobaldedisponibilizar
até 50 000 milhões durante a presente década para promover a
inovação no contexto do programa i2i.

Novos produtos financeiros

Em 2004, o BEI prosseguiu, em cooperação com a Comissão
Europeia, os esforços no sentido de desenvolver novos instru-
mentos financeiros susceptíveis de reforçar as sinergias entre
os empréstimos e as subvenções (em geral, da União Europeia,
mas também dos Estados interessados) e de disponibilizar mais 
recursos para investimentos relacionados com a IDI. Também
criou umpacoteespecialparaempresas dedimensão intermédia,
que são frequentementeas principais protagonistas da inovação.

Estepacotedestina-seafinanciar investimentos de umcusto total
máximo de EUR 50 000 milhões, particularmente em sectores 
abrangidos pela i2i. O Banco tem reforçado o financiamento de
parcerias público-privadas (PPP) e em conjunto com o FEI e com
a Comissão (DG INVESTIGAÇÃO e DG REGIO), está a desenvol-
ver uma série de instrumentos de engenharia financeira. Estes 
poderiam ser integrados nos programas de apoio previstos para
o novo período de programação orçamental de 2007-2013, cujas 
linhas gerais estão a ser elaboradas.

Investigação, desenvolvimento e inovação

Foram feitos progressos no financiamento de diversos projectos 
prioritários de «arranque rápido», tais como o projecto de I&D,
de um sincrotão em Trieste, para o qual o Banco concedeu EUR
60 000 milhões. Este empréstimo destina-se à construção de um
laser de electrões livres para aplicações em microscopia à escala
atómicaemolecular.OBEIempenha-se igualmenteemdiversificar 
agamadeprodutos financeiros disponíveis paraos investimentos 
em IDI, incluindo empréstimos globais para fins específicos para
PME I&D-intensivas eoperações garantidas por cessãodedireitos
de propriedade intelectual.

Em 2004, o BEI investiu EUR 4 100 milhões em 27 projectos de IDI,
a maioria dos quais nos domínios da nanotecnologia, da óptica,
dabiotecnologiaedas telecomunicações. Por exemplo, concedeu 
EUR 162 milhões à empresa dinamarquesa Novo Nordisk, líder 
mundialda investigaçãonodomíniodas terapêuticas antidiabéti-
cas, e EUR50 milhões paraoprojectoaustríacoVillachAutomotive
Chips, deconstruçãodecomponentes electrónicos paraa indústria
automóvel. Com estes empréstimos, os financiamentos do BEI
para a IDI desde 2000 atingiram EUR 10 100 milhões.
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Financiamentos do BEI no âmbito da «i2i»
2000-2004

TIC

Educação

I&D
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Desenvolvimento das PME e do espírito empresarial

Em 2004, o BEI reforçou o apoio às PME por meio de empréstimos 
globais, abrindo linhas de crédito específicas para investimentos 
relacionados com a i2i na Áustria e na Itália, neste último país,
para a criação de um Centro de Ciência e Tecnologia para PME
inovadoras, que recebeu uma verba de EUR 100 milhões. A filial
especializadadoGrupoBEI, o FEI, comprometeu EUR 358milhões
em 15 fundos de capital de risco para o reforço do capital de PME
inovadoras. Com estas novas operações, a carteira global do FEI
atingiu cerca de EUR 2 800 milhões, investidos em 199 fundos.

Formação de capital humano

Em 2004, o BEI concedeu EUR 1 700 milhões para 18 projectos 
no domínio da educação, a maioria dos quais relacionada com
a realização de instalações universitárias ou de ensino superior,
nomeadamentenaAlemanha (BaixaSaxónia, Renânia-do-Norte-
-Vestefália e Schleswig-Holstein). Entre 2000 e o final de 2004, os 
empréstimos no contexto da i2i destinados ao financiamento
de investimentos em capital humano atingiram os EUR 7 200
milhões.

Redes de tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

Sendo instrumentos cruciais da difusão da inovação e do inter-
câmbio de dados entre sociedades, as redes de tecnologias da
informação e da comunicação (TIC) beneficiaram em 2003 de
empréstimos no valor de EUR 1 300 milhões, distribuídos por 
13 operações. EUR 400 milhões destinaram-se à rede italiana de
telefones móveis TIM, para a introdução da terceira geração de
serviços de telecomunicações móveis (UMTS). Dado que os servi-
ços electrónicos tambémdesempenham umpapel importante, o
Banco concedeu EUR 50 milhões ao grupo alemão Otto Versand,
para este desenvolver actividades de comércio electrónico.

A «i2i audiovisual» visa apoiar a produção e a distribuição de
meios audiovisuais europeus, a fim de introduzir novas tecno-
logias e de incentivar uma maior participação da comunidade
bancária efinanceiraeuropeianofinanciamentodos investidores
neste sector. Esta iniciativa é concretizada em concertação com
o programa da Comissão «MEDIA Plus». Em 2004, o BEI assinou 
dois acordos-quadro de EUR 20 milhões cada um, prosseguindo
a sua colaboração com duas instituições financeiras em França,
especializadas no financiamento do sector audiovisual. Até ao
finalde 2004, aparceriadoBEI comestas instituições tinhagerado
uma carteira de 50 filmes ou programas de televisão, cujo custo
global de produção ascendia a cerca de EUR 500 milhões. Desde
2000, o BEI concedeu empréstimos no valor de EUR 518 milhões 
no sector audiovisual.
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Protecção do ambiente e melhoria
da qualidade de vida

A protecção e a melhoria do ambiente figuram entre as grandes prioridades do BEI. A importância que o Banco dá a este objectivo

é ilustrada pelo facto de que em 2004 mais de um terço dos seus financiamentos na União alargada se destinou a projectos 

ambientais.

Os empréstimos individuais concedidos em todoomundoascen-
deram a EUR 10 900 milhões, dos quais EUR 10 400 milhões na
UE-25. O BEI propôs-se o objectivo de consagrar entre 30% e 35%
de todos os empréstimos individuais naUniãoalargadaaprojectos 
de protecção e melhoria do ambiente. Os financiamentos neste
domínio atingiram 36% do total em 2004, pelo que o objectivo
foi ultrapassado. O total de 10 400 milhões não inclui projectos 
ambientais de pequena dimensão realizados por autarquias 
locais e financiados por meio de empréstimos globais, os quais 
ascenderam a cerca de EUR 2 300 milhões.

Nos países em vias de adesão (Bulgária e Roménia), a proporção
de empréstimos para o ambiente foi ainda mais elevada, e nos 
países parceiros mediterrânicos, os empréstimos individuais
para projectos ambientais cifraram-se em EUR 254 milhões. Na
África do Sul, foram concedidos EUR 100 milhões, e nos Balcãs,
EUR 175 milhões, que contribuíram para o desenvolvimento
sustentado dos países em causa.

Factos marcantes dos financiamentos no domínio do ambiente

EUR 6 100 milhões, que representam cerca de dois terços dos
empréstimos doBanconodomíniodoambiente,destinaram-seà
melhoriadoambiente urbanonaUE; deste total,EUR 2 300milhões 
foramcanalizados paraprojectos de transportes públicos urbanos 
(redes demetropolitano,decombóio ligeiroedecarros eléctricos)
eEUR 3 200milhões paraprojectos de renovação urbana,amaioria
dos quais realizadapor autarquias locais ou municípios degrandes 
cidades.OBancofinanciou tambémprojectos dehabitação social
e de renovação de escolas em toda a União Europeia.

Em 2004, o Banco assinou contratos de financiamento no valor 
de EUR 2 200 milhões (89% dos quais na EU-25) para projectos de
melhoria da qualidade do ar e da água (abastecimento de água e
saneamento básico), com impacte directo na saúde humana.
EUR 600 milhões destinaram-se a projectos de gestão de resíduos
sólidos e perigosos, à despoluição de locais (Tunísia) e à protecção
contra inundações (Baixa Saxónia, Alemanha), contribuindo para
melhorar a gestão de recursos naturais e para proteger a natureza.

Em 2004, o BEI canalizou EUR 1 000 milhões para projectos nos 
domínios da poupança de energia e da substituição de fontes 
energéticas, concedendocercadeEUR 600 milhões paraprojectos 
de transportes sustentáveis (caminhos-de-ferro).

Ambiente e qualidade de vida
Empréstimos individuais 2000-2004

(em milhões)

Total

Ambiente natural 424

Ambiente e saúde 2 005

Ambiente urbano 6 142

Ambiente regional e mundial 1 699

Total empréstimos individuais 10 378*

* dado que certos projectos visam mais de um objectivo, as diferentes
rubricas não são acumuláveis
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Ambiente e qualidade de vida
Empréstimos individuais 2000-2004: 47 000 milhões

Ambiente natural

Ambiente urbano

Ambiente e saúde

Ambiente regional e mundial
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Energias renováveis

Em 2003, o Banco já tinha atingido o objectivo de duplicar a pro-
porçãodos financiamentos paraprojectos deenergias renováveis 
no totaldos financiamentos no sector energético (de 7%em 2002
para 15% em 2003). Com vista a reforçar o apoio à realização dos
objectivos da União no sentido de aumentar a utilização de ener-
gias renováveis e de reduzir as emissões de gases com efeitos de
estufa, oBancocomprometeu-seem 2004aaumentar até 2010 os
financiamentos nestedomíniopara50%de todos os empréstimos
destinados a novos projectos de produção de electricidade. Com
basenaevoluçãoactual, oBancodeveránessaalturacanalizar EUR
700 milhões por ano para a produção de energias renováveis. No
exterior daUE,oBancoprevê igualmente reforçar os financiamen-
tos para projectos neste domínio.

Em 2004, os empréstimos concedidos para projectos de energias 
renováveis ascenderam a EUR 287 milhões. Foram, além disso,
aprovados empréstimos no valor deEUR 1 000 milhões, queainda
não foram assinados.

No futuro,oBancoprevê reforçar ofinanciamentodeprojectos de
energias renováveis que utilizem tecnologicas novas e inovado-
ras, desde que sejam susceptíveis de se tornar economicamente
viáveis dentro de um período de tempo razoável. Estarão entre
estes projectos os de energia solar (incluindo projectos híbridos),
as aplicações energéticas de hidrogénio e as pilhas combustíveis,
os biocombustíveis e as aplicações de energia do mar (energia
das ondas e das marés).

Alterações climáticas

No início de 2004, o BEI lançou três novas iniciativas no domínio
das alterações climáticas:

• O Mecanismo de Financiamento relativo às Alterações Climáticas
(MFAC), com uma dotação de EUR 500 milhões, dos quais EUR
100 milhões foram afectados ao «Mecanismo de Desenvolvi-
mento não poluidor» (MDNP) e à «Aplicação Conjunta» (AC),
para apoiar a adopção de medidas de mitigação por empresas 
europeias queparticipamno sistemacomunitáriode transacção
de direitos de emissão, o qual entrou em vigor a 1 de Janeiro
de 2005;

• O Mecanismo de AssistênciaTécnica em matéria de Alterações 
Climáticas (MATAC), com uma dotação de EUR 10 milhões,
que tem como objectivo conceder subvenções condicionais 
para a preparação de projectos no enquadramento dos dois 
instrumentos acima referidos;

• O «Fundo de carbono Pan-Europeu» (FCPE), um fundo que
permite a transacção de créditos de carbono, cujos pormeno-
res operacionais estão a ser discutidos entre o BEI e o Banco
Mundial.

2004 foi umanodepreparação,duranteoqualoBancoelaborou as
directrizes operacionais doMFACedoMATAC.QuantoàAplicação
Conjunta e ao Mecanismo de Desenvolvimento Não Poluidor, já
foram identificados alguns projectos que deverão gerar créditos 
de carbono, mas que só estarão concluídos em 2005 ou depois.
Em 2004, o Banco Mundial e o BEI também colaboraram estreita-
mente na preparação do Fundo de Carbono Pan-Europeu, tendo
assinado um protocolo de acordo em Dezembro de 2004. O FCPE
será instauradoespecificamenteparaajudar os Estados-Membros
eo sector empresarial europeu, como investidores-alvo, a cumprir 
a legislaçãoeuropeiaemmatériadeemissãodegases comefeitos
deestufa, assimcomoapolíticadaUniãoemmatériadealterações 
climáticas, no quadro do Protocolo de Quioto.
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A Iniciativa Europeia no domínio da Água

OBEIdesempenha umpapel activona Iniciativa
da UE no domínio da Água. Esta iniciativa, que
foi lançadanaCimeiradeJoanesburgoem 2002,
destinava-se inicialmenteàÁfrica, e tinhacomo
objectivo melhorar a cooperação, a coordena-
ção, a coerência estratégica e a capacidade de
resposta às necessidades nos países ACP. Para
acrescentar uma dimensão financeira a esta
iniciativa, aComissãoEuropeiapropôs acriação
de uminstrumentoespecializadonoâmbitodo
Acordo de Cotonou, para financiar a assistência
técnicaepromover o investimento. EmNovem-
bro de 2004, foi afectada a primeira tranche de
EUR 250 milhões, existindo a possibilidade de
aumentar a dotação do instrumento para EUR
500 milhões. O Banco já identificou alguns pro-
jectos e prevê continuar a reforçar a sua acção
nos domínios do abastecimento de água, do tratamento de efl uentes e do
saneamento, dando assim um contributo significativo para a consecução
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em matéria de água e de
saneamento nos países ACP.
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RTE – Constituição de uma rede europeia

O desenvolvimento das redes transeuropeias (RTE) de transportes, de energia e de informação é vital para a integração económica e

social da União Europeia. O BEI desempenha um papel-chave no financiamento das RTE e das redes de acesso.

Contributo em grande escala

Desde o Conselho Europeu de Essen de Dezembro de 1994, no
qual o conceito de Redes Transeuropeias (RTE) foi formulado e
foi elaborada uma lista de RTE prioritárias, o Banco tornou-se a
principal fontedefinanciamentobancáriodestas redes de impor-
tância primordial. O BEI participa no financiamento de doze dos 
catorze projectos prioritários de transportes e de oito dos doze
projectos prioritários no sector da energia definidos quando do
Conselho Europeu de Essen. Durante o período de 1993-2004, o
Banco concedeu EUR 63 000 milhões para as RTE de transportes,
EUR 8 200 milhões para as RTE de energia e EUR 18 700 milhões 
para RTE de telecomunicações.

AacçãodoBEIemproldas redes de transportes naUniãoEuropeia
abrange todos os sectores, a saber: rodoviário (construçãoebene-
ficiaçãodeestradas edeauto-estradas naGrécia, emPortugaleem
Espanha); ferroviário (construção de linhas de alta velocidade em
França,naBélgica,nos Países Baixos, noReino-Unido,emEspanhae
na Itália); portuário (ampliaçãoemodernizaçãode infra-estruturas 
portuárias emEspanha, naGrécia, nos Países Baixos enaSuécia) e
aeroportuário (renovação de instalações aeroportuárias na Itália,
na Grécia, na Alemanha e na Irlanda).

Estadinâmica seguidanaUE tambémcaracterizaaacçãodoBEIem
países terceiros. Em conformidade com a estratégia estabelecida
nos acordos depré-adesãoenas conferências pan-europeias dos 
ministros dos Transportes realizadas emCreta (1994) eemHelsín-
quia (1997), o Banco canalizou mais de 40% dos financiamentos
nos novos Estados-Membros e nos países em vias de adesão
da Europa Central e Oriental para a resolução de problemas de
comunicações. De um modo mais geral, no contexto da nova
política europeia de vizinhança e da Facilidade Euro-Mediter-
rânica de Investimento e de Parceria (FEMIP), o Banco também
financia projectos nos sectores dos transportes e da energia que
contribuamparamelhorar as redes decomunicaçãoentreaUnião
alargada e os seus vizinhos.

Valor acrescentado no financiamento das RTE

O BEI desenvolveu uma abordagem específica para o financia-
mento de redes transeuropeias, que implica verbas vultosas e
exige uma peritagem técnica e ambiental muito completa. Além
de contribuir com a sua grande capacidade financeira, centrada
no longo prazo (25 anos ou mais), o Banco tem capacidade para
melhorar o contexto financeiro de um projecto, proporcionando
condições de pré-financiamento e de reembolso adaptadas ao
ciclo do projecto, realizando estudos preliminares, recorrendo à
engenharia financeira para possibilitar a partilha de riscos com
outros investidores, e mobilizando outras fontes de financia-
mento bancário (ou subvenções da UE) para constituir produtos 
financeiros eficazes.

O efeito catalisador da acção do BEI é evidenciado pelo número
crescente de parcerias público-privadas (PPP) que este apoia. Em
2004, o Banco assinou contratos de financiamento no valor de
EUR 1 600 milhões para projectos de PPP.

Acção Europeia para o Crescimento

O BEI participou activamente na preparação da Acção Europeia
paraoCrescimento, adoptadapeloConselhoEuropeu deBruxelas 
emDezembrode 2003. Esta iniciativa temcomoobjectivoaumen-
tar opotencialdecrescimentoa longoprazodaEuropa, reforçando
o investimento em RTE, assim como na inovação e na I&D.

Nodomíniodas RTE,aAcçãoEuropeiaparaoCrescimentopermitiu 
identificar 30 novos projectos prioritários no valor total de EUR
400 000 milhões. Estes projectos foram seleccionados com base
na respectiva importância para a integração do mercado interno
na União alargada, mas também no seu grau de maturidade,
viabilidade económica e financeira, impacte no crescimento e
efeito mobilizador de capitais privados.
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Traçado das redes transeuropeias prioritárias (RTE)

Secções destas RTE objecto de compromisso de
financiamento

Outras infra-estruturas e redes de interesse europeu
financiadas

Eixos rodoviários e ferroviários na Europa Central e
Oriental

Secções desses eixos objecto de financiamentos

Rodo/Ferrovia

Electricidade

Gás

Aeroporto

Projecto de carácter multirregional

Terminal intermodal

Porto

Gestão do tráfego aéreo

Aproveitamento de jazigos de
petróleo e de gás natural

Sistema harmonizado
de teleportagem

Acção do BEI em favor das redes transeuropeias e dos grandes eixos na
UE 1993-2004
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Redes transeuropeias
2000-2004: 38 000 milhões
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Transportes Telecomunicações Energia

Para apoiar a Acção Europeia para o Crescimento, o Banco criou a
novaFacilidadede InvestimentoRTE (TENs Investment Facility –TIF),
por meio da qual deverá investir EUR 50 000 milhões neste sector
até ao final da década (metade dos quais até finais de 2006), para
financiar projectos já em fase mais avançada. A acção do Banco
tomará a forma de empréstimos clássicos de longo prazo, com
vencimentos muito longos e períodos de carência adequados,
mas serão igualmente introduzidos instrumentos financeiros 
inovadores, destinados a ter em conta o problema do risco e
consequentemente, a catalisar o investimento privado para o
financiamento de RTE. De destacar de entre estes instrumentos:

• umInstrumentodeFinanciamentoEstruturado(IFE),quedispõe
de uma reservadeEUR500 milhões (dos quais EUR 100 milhões
sedestinamaprojectos nabaciamediterrânica), equepermite
financiar estruturas ad hoc dos sectores privado, público ou 
semipúblico (particularmente para projectos transfronteiriços 
de PPP) segundo o princípio de partilha de riscos;

• o BEI criou um instrumento de capital de risco para RTE, que
tem uma dotação de EUR 90 milhões e conta com o apoio do
orçamentocomunitário, parafinanciar projectos, quer directa-
mente (quando tenhamgrandes dimensões), quer por meiode
sociedades decapital de riscoespecializadas, para cuja criação
o Banco contribui, e que, além de injectarem capital para a
realização de projectos de infra-estruturas de transportes, têm
um efeito de mobilizador do financiamento bancário;

• sistemas de garantia especialmente adaptados a grandes pro-
jectos de RTE. Para o efeito, para além das garantias prestadas 
pelo BEI, a Acção Europeia para o Crescimento prevê a criação
de um fundo de garantia específico para RTE, financiado com
recursos comunitários, destinado a cobrir os riscos de arran-
que de um projecto: (conclusão e colocação em serviço). A
Comissão Europeia e o BEI estão a ultimar os parâmetros deste
instrumento, que deverá ser lançado em finais de 2005;

• apoioà titularizaçãodas infra-estruturas, nos seguintes termos:
um operador vende antecipadamente as receitas geradas por 
umdado investimento,contraagarantiados activos doprojecto
e uma remuneração pelo risco assumido pelo investidor que
disponibiliza os fundos. O BEI exerce um controlo apertado
destes mecanismos e ocasionalmente, intervém na qualidade
de investidor ou de garante. O passo seguinte seria participar
na criação de fundos de titularização, o que possibilitaria
apoiar simultaneamente diversos projectos de RTE e partilhar 
os riscos inerentes. OBancoestabeleceu contactos comalguns 
potenciais parceiros (seguradoras mono-produto, fundos de
pensões, bancos, etc.) para avaliar o interesse do mercado por 
este tipo de instrumento.

Quase EUR 8 000 milhões para RTE em 2004

Em 2004, o montante dos contratos de financiamento assina-
dos em prol de projectos de RTE na União alargada ascendeu a
EUR 7 970 milhões.

No sector dos transportes (EUR 6 600 milhões), os financiamentos
destinaram-se essencialmente a:

• construção de linhas ferroviárias de alta velocidade, nome-
adamente, as ligações Milão-Nápoles (Itália), Bruxelas-An-
tuérpia-Liège (Bélgica) e a nova linha de ligação de Madrid
a Barcelona e à fronteira francesa (Espanha).

• melhoria das redes de estradas e auto-estradas, em particular,
lanços de auto-estrada na Irlanda, no eixo Egnatia (Grécia), na
auto-estrada D8 entre Praga e Dresden, no Corredor Pan-Eu-
ropeu IV de ligação de Berlim a Istambul (República Checa), e
no Corredor X entre as fronteiras austríaca e croata (Eslovénia); 
e melhoria e renovação de diversas auto-estradas em França,
na Bélgica e na Eslováquia;
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O BEI e as PPP

As PPP representam uma abordagem relativamente nova
daconstruçãode infra-estruturas edaprestaçãode serviços
públicos. A sua principal vantagem reside no aumento da
eficáciaeda rentabilidade resultantedapartilhados riscos
do projecto, os quais são assumidos pelos intervenientes 
mais aptos a geri-los: os riscos de construção e de explo-
ração são assumidos por empresas privadas, enquanto as 
entidades públicas responsabilizam-se pelo estabeleci-
mento e a manutenção de um enquadramento jurídico e
económico equilibrado durante toda a vida do projecto.
Além disso, as PPP permitem que as entidades públicas 
criem infra-estruturas de serviços públicos escalonando
o peso da dívida ao longo do tempo e em certos casos,
recorrendo a compromissos extrapatrimoniais.

A grande maioria dos financiamentos do BEI em favor de
PPP concentra-se no sector dos transportes (85% do total
aprovado), seguido do da saúde e educação (13%).

OBEI investiu cercadeEUR17 400 milhões emdiversas PPP
no sector dos transportes, tais como (para apenas referir 
alguns projectos rodoviários e ferroviários importantes):
auto-estradas com portagem em Portugal; diversas auto-
-estradas em Espanha; a ponte Rion-Antirion na Grécia; o
viaduto de Millau em França; a secção holandesa do com-
bóiodealta velocidadePBKAL; a ligaçãodoØresundentre
a Dinamarca e a Suécia; a renovação do metropolitano de
Londres e a auto-estrada A2 na Polónia.

Neste domínio, o Banco colabora estreitamente com
os principais intervenientes neste tipo de projecto: as
instituições europeias, as autoridades públicas e o sector
privado. Além disso, criou uma unidade interdireccional
especializada,aqual lhepermitedesempenhar plenamente
o seu papel, que consiste em emitir pareceres e facultar o
seu know-how para a constituição de PPP.

• renovaçãode infra-estruturas aeroportuárias emMadrid (Espa-
nha), Roissy (França),Munique (Alemanha) Estocolmo (Suécia),
Porto (Portugal) e Bolonha (Itália);

• ampliação e modernização de infra-estruturas portuárias:
construção de um novo terminal de contentores em Roterdão
(Países Baixos), portos comerciais do Havre (França), de Aveiro
(Portugal), de Barcelona (Espanha) e de Trelleborg (Suécia).

Nos Países em vias de adesão, foram canalizados EUR 20 milhões 
para a Bulgária, para a construção de uma ponte rodo-ferroviá-
ria no Corredor Pan-Europeu IV, entre Vidin (Bulgária) e Calafat 
(Roménia).

No domínio dos projectos de RTE de energia, foram concedidos 
EUR 1 300 milhões para a produção e a importação de gás no-
rueguês para o Reino Unido, a construção e exploração de um
terminal de importação de gás natural liquefeito (GNL) em Sa-
gunto (Espanha), a renovação e ampliação da rede espanhola de
gasodutos e a interligação das redes dinamarquesa e holandesa
de transporte de gás natural no Mar do Norte.
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Apoio do Grupo BEI às PME

OBancoEuropeu de Investimentodisponibiliza verbas amédioe longoprazoapequenas emédias empresas (PME)por meiodeempréstimos

globais. Estes constituem linhas de crédito concedidas a bancos ou instituições financeiras intermediárias, que afectam os fundos para

financiar projectos de investimento de pequena dimensão, frequentes vezes de iniciativa de PME com menos de 250 empregados. Em 2004,

os empréstimos globais na UE-25 ascenderam a EUR 10 700 milhões, destinando-se quase metade das verbas a PME.

O Fundo Europeu de Investimento apoia as PME reforçando o respectivo capital por meio de financiamentos em capital de risco e

indirectamente, garantindo carteiras de empréstimos a PME detidas por instituições financeiras ou por organismos públicos de garantia.

Nos últimos cinco anos, o apoio do Grupo BEI às PME na UE-25
concretizou-se da seguinte forma:

• quase metade (EUR 26 700 milhões) do total de EUR 57 600
milhões em empréstimos globais assinados com cerca de 200
bancos parceiros;

• EUR 2 300 milhões sob a forma de participações de capital, em
109 operações;

• EUR 6 500 milhões soba formadegarantias decarteiras decré-
ditos aPMEprestadas a umacentenadebancos ou instituições 
especializadas.

Prioridade ao valor acrescentado

Os três pilares do valor acrescentado que o BEI aplica aos seus 
empréstimos individuais são igualmente fundamentais para os 
empréstimos globais.

O primeiro pilar, que consiste na coadunação da concessão de
um empréstimo global com um objectivo prioritário da União
Europeia, édecisivoparaaafectaçãode fundos doBEIaos interme-
diários financeiros e aos beneficiários finais. Nesta conformidade,
os empréstimos globais têm-sedestinadoessencialmenteaoapoio
a PME, ao desenvolvimento regional (mais de 60% em 2004), à
protecção do ambiente, à inovação e à investigação.

No caso dos empréstimos globais, o segundo pilar do valor 
acrescentado do BEI, ou seja, a solidez do projecto, consiste
essencialmente na capacidade do intermediário de gerir o em-
préstimo segundo uma série de critérios acordados, conformes 

com os objectivos do Banco. É prestada uma atenção particular à
avaliaçãoeà selecçãodos parceiros bancários, de formaagarantir
a melhor aplicação possível dos fundos do Banco.

O terceiro pilar consiste no valor acrescentado financeiro para
os beneficiários finais dos empréstimos globais. Por outras pala-
vras, as taxas de juros e as durações oferecidas às PME e outros 
promotores de projectos. O Banco continuou a diversificar os
bancos intermediários, a fim de incentivar a concorrência, que é
benéfica para os beneficiários finais. Além disso, o Banco procura
certificar-se de que os bancos seus parceiros adoptam mecanis-
mos que garantam que os beneficiários finais são informados da
participação do BEI e retiram benefícios financeiros significativos 
das condições vantajosas que este lhes oferece.

Instrumento de financiamento das PME nos novos Estados-
-Membros

No enquadramento da parceria concluída entre o BEI e a Co-
missão Europeia (Instrumento de Financiamento das PME), em
2004, foram afectados EUR 44 milhões na forma de empréstimos 
e quase EUR 4 milhões na forma de subvenções no âmbito de
empréstimos globais, que se destinaram ao financiamento de
cerca de 900 projectos de pequena e média dimensão nos no-
vos Estados-Membros. Perante o sucesso desta iniciativa, o BEI
voltou a associar-se à Comissão, para criar um instrumento de
financiamentode infra-estruturas locais, que tempor fimacelerar 
o desenvolvimento de pequenos projectos infra-estruturais nas 
regiões dos novos Estados-membros limítrofes daUE-15. Em 2004,
foram financiados os primeiros 20 projectos deste tipo.
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Um novo produto: empréstimos conjuntos (mid-cap)

Em 2004, o BEI lançou um novo produto para complemen-
tar os empréstimos globais: os empréstimos conjuntos,
destinados especificamente a empresas de dimensão
intermédia, ou seja, maiores que as empresas classificadas 
como PME, mas com menos de 3 000 efectivos. Estes em-
préstimos conjuntos sãocanalizados por meiode interme-
diários financeiros. Os projectos são avaliados ex ante pelo
intermediário, que apresenta ao BEI um relatório sobre a
viabilidade económica, financeira, técnica e ambiental do
investimento.

Um dos objectivos destes empréstimos às empresas de
dimensão intermédia consiste em preencher a lacuna en-
tre os empréstimos globais e os empréstimos individuais 
directos destinados a grandes projectos. Esta necessidade
tornou-se mais premente desde que o BEI alinhou a sua
definição de PME com a da Comissão Europeia, baixando
o antigo limite mínimo de empregados das PME de 500
para 250. Os empréstimos conjuntos permitem que o BEI
continue a propor empréstimos indirectos a empresas
excluídas da categoria de PME segundo a nova definição,
desde que os respectivos projectos satisfaçam os critérios 
de admissibilidade do Banco.

Em finais de 2004, foram assinados os dois primeiros em-
préstimos conjuntos: um empréstimo de EUR 100 milhões 
ao CCF (anteriormente Crédit Commercial de France) para
financiar investimentos em França que promovam o de-
senvolvimento regional, a i2i, a protecção do ambiente e o
capital humano; eooutroempréstimo,deEUR50 milhões,
ao Norddeutsche Landesbank Polska, para projectos de
desenvolvimento regional, no âmbito da i2i, e do sector
energético na Polónia. O Banco prevê um crescimento
deste tipo de operações em 2005.

O FEI

O Fundo Europeu de Investimento, do qual o BEI é o principal
accionista, (com cerca de 60 % do capital), juntamente com a
Comissão (com 30 %) e um grupo de bancos e outras instituições 
financeiras, é uma instituição especializada no financiamento de
capital de risco, na prestação de garantias em favor de PME e em
serviços de consultoria. O FEI intervém por meio de cerca de 350
organismos financeiros, utilizando recursos próprios e recursos 
que lhe são confiados pelo BEI, a Comissão Europeia e desde há
pouco tempo, oMinistério daEconomiaedoTrabalhoalemão.As 
actividades do FEI têm um objectivo duplo, que consiste, priori-
tariamente, em promover as políticas da UE e simultaneamente,
garantir um rendimentoadequadoaos seus accionistas. Emfinais
de 2004, a carteira global de operações do FEI ascendia a cerca
de EUR 10 500 milhões.

Graças aos recursos do Banco Europeu de Investimento, o Fundo
já disponibilizou desde 2000 cerca de EUR 4 000 milhões para o
financiamento de investimentos de capital de risco em PME ino-
vadoras de grande crescimento, cumprindo assim a Agenda de
Lisboa.OFEI tambémpromovea inovaçãograças à iniciativa«Ace-
lerador de transferência de tecnologias», criada em cooperação
com a Comissão Europeia e o BEI, para suprir a carência de capital
«semente». Para o efeito, o Fundo lançou um novo tipo de veículo
de investimento centrado no financiamento da comercialização
dos resultados da investigação e desenvolvimento.

As operações de capital de risco do FEI

Em 2004, as operações de capital de risco ascenderam a EUR 358
milhões, distribuídos por uma quinzena de transacções na Itália,
em Espanha, na França, no Reino Unido e na Alemanha, e várias 
operações nos novos Estados-Membros.

Em virtude das condições actuais do mercado de capital de risco,
aparticipaçãode investidores privados mantém-se fragmentada.
A presença estável do FEI no mercado realça o valor do financia-
mento público em tempos difíceis para o mercado, contribuindo
para atrair financiamentos do sector privado, na medida em que
o Fundo está particularmente atento aos valores e à boa gover-
nação das PME.
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Em 2004, o FEI alargou o âmbito da sua política de investimento
aos fundos de médio e longo prazo, mas a sua carteira continua
a concentrar-se em empresas tecnológicas em fase de arranque
(principalmente TIC e ciências da vida).

Garantias do FEI em favor das PME

A segunda grande vertente das actividades do FEI é constituída
pela prestação de garantias para carteiras de empréstimos às
PME, detidas por instituições financeiras ou organismos públicos 
de garantia. O Fundo propõe duas grandes linhas de produtos 
no quadro da sua actividade de garantia: melhoria do crédito
(titularização) e seguro/resseguro de créditos (incluindo para
microcrédito).

Em 2004, o FEI concluiu 40 operações de garantia no valor total
de EUR 1 450 milhões. Este montante inclui EUR 750 milhões no
âmbito do programa plurianual para as empresas e o espírito
empresarial (MAP), um mandato gerido pelo FEI em nome da
ComissãoEuropeia.UmacaracterísticaespecificadoMAPéo facto
de este incentivar os fundos de garantia (ou os bancos, em países 
em que estes fundos não existem) a conceder mais empréstimos 
a PME, ou a propor condições mais favoráveis, ou a exigir menos 
garantias, em contrapartida do que o FEI assume uma parte das 
perdas previstas, até um determinado limite pré-estabelecido. O
número de operações deste tipo realizadas nos novos Estados-
-Membros e nos países em vias de adesão foi particularmente
elevado em 2004.

As operações de melhoria do crédito, que se cifraram em
EUR 697 milhões em 2004, permitem melhorar o acesso das PME
ao financiamento, facilitando a transferência do risco dos bancos 
credores para o mercado de capitais por meio de titularização.

Serviços de consultoria do FEI

Esta nova actividade de consultoria do FEI, lançada em finais de
2002, consiste em oferecer serviços de assistência técnica e de
consultoria a instituições, apoiando-se na experiência do Fundo
nos domínios do capital de risco e da garantia de carteiras de
financiamento de PME. O objectivo em vista é a criação de me-
canismos de investimento favoráveis e a melhoria do acesso das 
PME ao financiamento.
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Cooperação com o
sector bancário

O Grupo BEI trabalha em estreita colaboração com o sector 

bancário, tanto no que toca às emissões obrigacionistas que lança

no mercado de capitais, como aos financiamentos e garantias que

concede.

No quadro desta cooperação, o Grupo propõe uma gama diversi-
ficada e eficaz de produtos financeiros.

Os empréstimos globais do BEI, que constituem um importante
instrumento para a promoção de investimentos de pequena di-
mensão, são actualmente afectados por cerca de 200 bancos ou 
outras instituições financeiras na UE e em países terceiros. Além
de terem um grande impacte no desenvolvimento do sector fi-
nanceiro local, estes empréstimos favorecem o estreitamento de
relações das PME e das autarquias locais com o sector bancário.
O leque de empréstimos globais está a ser alargado, passando a
abranger bancos regionais (para responder ao objectivo de apoio
ao investimento em regiões desfavorecidas) e intermediários mais 
especializados, nomeadamente, nos sectores do ambiente, audio-
visual e de altas tecnologias.

O BEI também co-financia projectos de média ou maior dimensão.
Os seus financiamentos, que complementam os do sector
bancário, que em geral, são concedidos a longo prazo e que
podem tomar tomar a forma de financiamento estruturado ou
intermediado, diversificam as fontes e as formas de financiamento
disponibilizadas às empresas e optimizam assim os planos de
desenvolvimento destas. Além disso, estando empenhado em
alargar a gama dos seus produtos, de forma a responder às neces-
sidades daeconomia,oBEI introduziu, emcolaboraçãocomos seus
parceiros do sector bancário europeu, os empréstimos conjuntos
(mid-cap) adaptados a empresas de dimensão intermédia, que são
canalizados por meio de instituições financeiras.

Por último, intervindo na União e no exterior desta, o BEI está apto
a, em conjunto com o sector bancário, apoiar as estratégias de
grupo dos principais operadores, promovendo os seus projectos 
na UE, e também os seus investimentos estrangeiros directos em
países terceiros.
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Capital humano

Na sequência do pedido do Conselho de Amesterdão de 1997 para que alargasse o âmbito dos financiamentos ao domínio do capital

humano, o BEI passou a financiar investimentos nos sectores da educação e da saúde. Inicialmente, estes financiamentos apenas 

abrangiam os Estados-Membros, mas gradualmente, foram-se estendendo aos então Países Candidatos, aos Balcãs ocidentais, à região

mediterrânica, aos Estados ACP e à África do Sul.

O financiamento do capital humano tornou-se uma das grandes 
prioridades do BEI, cujos empréstimos neste sector em 2004 ul-
trapassaram os EUR 4 400 milhões na UE-25. O Banco concedeu 
ainda empréstimos globais no valor de EUR 1 100 milhões para
investimentos de pequena e média dimensão no contexto do
capital humano.

Emgeral, os empréstimos doBancodestinam-sea infra-estruturas 
concretas subjacentes aocapitalhumano–escolas, universidades
(ensinoe investigação), laboratórios, clínicas, hospitais e sistemas 
de cuidados primários e de serviços sociais – mas verifica-se uma
tendênciaparaocrescimentodeempréstimos para investimentos 
incorpóreos, tais como programas de empréstimos a estudantes
e de I&D nas universidades e hospitais.

Entre os 36 projectos financiados em 2004 destaca-se a cons-
trução de:

• um centro regional de saúde maternal e infantil em Linz, na
Áustria (EUR 20 milhões)

• escolas e infantários em Vantaa, na Finlândia (EUR 12 milhões)

• centros clínicos para idosos edeficientes naprovínciadeBiscais,
em Espanha (EUR 36 milhões).

O Banco colabora estreitamente com a Comissão Europeia nos 
sectores da educação e da saúde, estando também em contacto
permanente com a OCDE relativamente a questões de educação.
Alémdisso, elaborou emconjuntocomoBancoMundial umestu-
do sectorial relativo ao ensino superior na Polónia (ver caixa). No
que se refere à saúde, o BEI é membro fundador do Observatório
Europeu de Sistemas de Saúde (juntamente com a Organização
Mundial de Saúde, o Banco Mundial, diversos governos, ONG e
outras entidades) e do grupo European Union Health Property
Network (EUHPN).
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Relatório do BEI e do Banco Mundial sobre o ensino superior na
Polónia

Em 2004, o BEI e o Banco Mundial publicaram conjuntamente um relatório intitu-
lado «O ensino superior na Polónia», que tinha como principais objectivos analisar 
grandes problemas relacionados com o funcionamento do ensino superior na
Polónia e recomendar medidas tendentes a melhorar a qualidade e a acessibilidade
dos respectivos serviços.

A principal conclusão deste relatório é a de que conquanto se tenham feito muitos 
progressos desde o princípio da década de 90 para adaptar o sistema de ensino
superior polaco às necessidades de capital humano de uma economia aberta à
concorrência, ainda há muito a fazer para que esse sistema corresponda melhor 
aos requisitos de uma economia do conhecimento competitiva à escala mundial e à
evolução das necessidades do mercado de trabalho em matéria de capital humano
qualificado.

O relatório preconiza uma melhoria do ensino das disciplinas científicas e de know-
-how técnico e empresarial na Polónia. Além disso, o sistema educacional e de
formação deve munir os estudantes, quer concluam cursos superiores, quer não,
das necessárias competências e aptidões em termos de resolução de problemas,
de trabalho de equipa, de uma certa cultura teconológica e de comunicação, além
das qualificações profi ssionais e da receptividade à tomada de riscos necessárias à
emergência de um espírito empresarial.

Comoéhabitualnas actividades doBEI, aelaboração
deste relatório relacionava-secoma realizaçãode um
projectodeinvestimento.Em 2003,oBEIconcedeuna
Polónia umempréstimo-quadrodeEUR500milhões,
umaparte significativadoqual sedestinavaaapoiar
os sectores da educação e da I&D neste país. O
relatório identificavaáreas eactividades propícias ao
co-financiamento, tendoem vistaacelerar a reforma
e modernizar o ensino superior e a investigação e
desenvolvimento nas universidades.

Este trabalho foioprimeiroestudo sectorial conjunto
doBEIedoBancoMundial, econstitui umbomexem-
plode formacomoacolaboraçãodas duas instituições
pode contribuir para o desenvolvimento do capital humano de um país.
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FEMIP: reforço da cooperação
no Mediterrâneo

A Facilidade Euro-mediterrânica de Investimento e de Parceria (FEMIP) tem como objectivo ajudar os 10 países mediterrânicos parceiros 

da União (PPM) a responder aos desafios da modernização económica e social e da maior integração regional, na perspectiva da criação

de uma zona de comércio livre euro-mediterrânica até 2010.

Em 2004, os financiamentos no âmbito da FEMIP cifraram-se em EUR 2 200 milhões. Foi o primeiro ano em que foram concedidas 

subvenções aos PPM no quadro do Fundo de Assistência Técnica da FEMIP.

Um sólido apoio político e financeiro

A iniciativa de criar uma área de comércio livre entre a União
Europeia e os PPM requer, não só grandes meios financeiros,
mas também uma forte vontade política. Por esta razão e em
reconhecimento do êxito operacional da FEMIP no seu primeiro
ano de actividades, em Novembro de 2003 o Conselho ECOFIN
pediu ao Banco que reforçasse a acção desta Facilidade. O Banco
respondeu sem demoras a este repto, e o pedido do Conselho foi
cumprido no decurso de 2004.

Os instrumentos financeiros no Mediterrâneo foram reforçados 
com umpacoteespecialFEMIPdeEUR100milmilhões proveniente
das reservas doBanco,quepermitiu incrementar as operações de
partilha de riscos até um limite máximo de EUR 500 milhões. Este
pacotepermitiráqueoBancofinancie certas operações do sector
privado dos PPM que apresentam um perfil de risco maior que o
aceite no enquadramento das operações habituais do BEI.

No final de 2004, foi igualmente criado um Fundo Fiduciário
da FEMIP com uma dotação de EUR 30 milhões, para financiar 
programas de assistência técnica «a montante» e operações de
capital de risco na região mediterrânica. Este fundo fiduciário
complementa em parte os recursos disponibilizados no âmbito
do Fundo de Assistência Técnica da FEMIP, criado em 2003 e que
começou a funcionar plenamente em 2004, o qual tem como ob-
jectivo ajudar os promotores da região mediterrânica a melhorar
a preparação e a execução dos projectos. Durante o período de
2003-2006, será disponibilizada uma verba global de EUR 105
milhões proveniente do orçamento MEDA da UE.

Uma outra vertente da FEMIP reforçada é o aprofundamento
do diálogo sobre os processos de reforma estrutural em toda a
região, com vista a melhorar as condições de operação do sector
privado e também a coordenação entre os projectos e os doa-
dores. Neste sentido, foi criado em 2004 um Comité composto
pelos ministros das Finanças dos países interessados, que se reúne
uma vez por ano, e que é assistido por um órgão de peritos de
alto nível encarregado dos trabalhos preliminares, que se reúne
duas vezes por ano.

Países mediterrânicos
Empréstimos concedidos em 2004

(em milhões)

dos quais
capitais 
de riscoTotal

Egipto  688

Turquia  655

Marrocos  241 10

Síria  200

Tunísia 184

Líbano 105

Jordânia 100

Argélia 13

Conjunto dos países 

mediterrânicos  4 4

Mediterrâneo 2 190 14
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A primeira reunião do Comité ministerial, que se realizou em
Alexandria, no Egipto, em Junho de 2004, reuniu os ministros 
da Economia e das Finanças da União Europeia e dos PPM. Para
preparar a próxima sessão do Comité, prevista para Junho de
2005emMarrocos, os peritos dealtonível já se reuniramemduas 
ocasiões, respectivamente,emAmesterdãoemOutubrode 2004e
noLuxemburgo,no iníciode 2005.Prevê-sequeemdevido tempo
este Comité ministerial se transforme num verdadeiro «Conselho
ECOFIN do Mediterrâneo».

Aquartae última vertentedaFEMIP reforçadaconsistiu noestabe-
lecimentode umapresença físicapermanentedoBancona região
mediterrânica,paramelhor apoiar as actividades operacionais nos
PPM. Foi aberto um gabinete «regional» no Cairo em 2003, que
se dedica essencialmente aos países do Médio Oriente. Quanto
aos gabinetes «locais», já foi inaugurado o primeiro em Túnis em
finais de 2004, e está prevista a abertura do segundo em Rabat,
em meados de 2005.

Êxito operacional na região

A FEMIP foi criada em 2002 com o objectivo de prestar um apoio
financeirodirectoao sector privado, e simultaneamente, criar um
«clima favorável» à prosperidade do mesmo.

Em 2004, os objectivos da FEMIP foram plenamente atingidos,
com a canalização de um terço dos financiamentos (EUR 760
milhões) paraodesenvolvimentodo sector privadoeos restantes 
dois terços para o desenvolvimento de infra-estruturas. O apoio
ao sector privado assumiu as seguintes formas:

• investimento estrangeiro directo - na Argélia e no Egipto;

• empréstimos globais destinados a PME - no Egipto, no Líbano,
na Tunísia e na Turquia.

Os financiamentos em favor de infra-estruturas privilegiaram o
sector energético (EUR 768 milhões), os transportes (EUR 660
milhões) e a protecção do ambiente (EUR 190 milhões). Mais 
especificamente, os empréstimos no âmbito da FEMIP destina-
ram-se a:

• produçãodeelectricidadee transporte/distribuiçãodegás - no
Egipto, na Jordânia, em Marrocos e na Síria;

• melhoria das infra-estruturas de transportes - no Egipto, na
Tunísia e na Turquia;

• abastecimentoe tratamentodeágua -noLíbano, emMarrocos
e na Tunísia.

No final do ano, tinham igualmente sido assinados 20 contratos 
no valor de EUR 13,8 milhões com peritos consultores, no âmbito
do Fundo de Assistência Técnica da FEMIP, para a realização de
estudos sobre formas de melhorar a eficácia dos investimentos 
nos domínios da protecção do ambiente, das infra-estruturas e
do capital humano.
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O futuro da FEMIP

Ao pedir ao Banco que reforçasse a FEMIP em 2003, um ano ape-
nas depois do seu lançamento, o Conselho ECOFIN sublinhou o
papel crucial doBancono reforçodaParceria Euro-Mediterrânica.
Desde 2002, ano em que a FEMIP foi criada, o Banco concedeu 
anualmentenestecontexto ummontantepróximodos EUR 2 000
milhões, e que tem vindo a aumentar regularmente. A gama de
instrumentos financeiros de que o Banco dispõe para a sua acção
nesta região foi alargada, e o diálogo entre a União Europeia e os 
PPM tem vindo a reforçar-se.

No final de 2006, o Conselho Europeu deverá tomar uma decisão
sobre se a FEMIP deverá manter a sua actual configuração, com
base numa avaliação do desempenho da FEMIP reforçada e após 
consulta dos PPM.

Apoio da FEMIP à habitação social em Marrocos

Em 2004, o Banco assinou em Marrocos o primeiro empréstimo
destinado à habitação social na região mediterrânica, no valor de
EUR 71 milhões, que deverá contribuir para a eliminação de bairros
de lata, o saneamento básico de zonas degradadas e a redução do
problema de carência de habitações sociais neste país.

Este projecto integra-se no programa «Cidades sem bairros degradados», com o qual se pretende construir 
100 000 habitações sociais por ano. A FEMIP desenvolveu uma abordagem coordenada com três outras 
instituições: a Agence française de Développement (AFD), que está a preparar um programa complementar,
o Banco Mundial, que está a desenvolver um projecto de apoio à reforma institucional no sector da habi-
tação, e a Comissão Europeia, que incluiu nas suas prioridades para 2005 e 2006 a erradicação dos bairros
degradados.

Com este projecto, a FEMIP contribuirá para um dos objectivos de desenvolvimento do milénio das Nações 
Unidas: garantir até 2020 a sustentabilidade ambiental através da melhoria significativa da qualidade de
vida de pelo menos 100 milhões de moradores de bairros degradados.
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Cooperação com outros países parceiros

No contexto global das políticas comunitárias de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento, o BEI financia projectos em todo o

mundo: África, Caraibas e Pacifico, África do Sul, Balcãs ocidentais e Rússia; América Latina e Ásia, além de conceder empréstimos nos 

países em vias de adesão - Roménia e Bulgária – para preparar a respectiva integração na União Europeia.

Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e PTU

Desde 2003, as operações doBEInos Estados ACP têm sido realiza-
das aoabrigodoacordodeparceriaACP-UE (AcordodeCotonou),
queprevêaconcessãodeempréstimos nomontantedeEUR 1 700
milhões a cargo de recursos próprios do Banco e até EUR 2 200
milhões noâmbitodaFacilidadede Investimentofinanciadapelo
FundoEuropeu deDesenvolvimentoegeridapeloBancodurante
o período de 2003-2007. No enquadramento desta Facilidade de
Investimento, o BEI propõe uma vasta gama de instrumentos de
partilha de riscos, segundo uma estratégia centrada no apoio ao
sector privado e a projectos infra-estruturais do sector público
susceptíveis de facilitar o investimento do sector privado. A FI
é um fundo auto-renovável, na medida em que o produto dos 
reembolsos é reinvestido em novos projectos nos Estados ACP.

Em 2004, os financiamentos do BEI nos Estados ACP ascenderam
a EUR 440 milhões, dos quais EUR 337 milhões no âmbito da
Facilidade de Investimento. EUR 185 milhões destinaram-se ao
sector privado ou ao sector público gerido segundo princípios 
comerciais, eEUR 255milhões, ao sector financeiro(bancos, fundos 
de capital de risco e fundos de microcrédito), para apoiar PME, a
maioria das quais do sector privado.

ACP-PTU
Empréstimos concedidos em 2004

(millhões)

dos quais
capitais

de riscosTotal

África  295  247

Ocidental 147  122

Austral e Oceano Índico 81  67

Oriental 57  48

Central e Equatorial 10 10

Caraíbas  33  25

Pacífico 12  6

Multirregionais  100 100

ACP-PTU 440  378

De destacar:

• assinatura de um empréstimo de EUR 90 milhões para
a criação da sociedade European Financing Partners 
S.A. (EFP), com sede no Luxemburgo, para efeitos de
co-financiamento com as instituições bilaterais euro-
peias definanciamentododesenvolvimento,destinado
a projectos do sector privado nos países ACP;

• tomada de participação de USD 8 milhões no capital
do segundoAfricanLionMiningFund,emparceria com
a Proparco (França), a AuSelect Limited (Austrália) e o
Investec Bank Limited (África do Sul), em parte para
apoiar empresas mineiras na fase de arranque;

• assinatura de operações no montante de EUR 54,6 mi-
lhões comoWest AfricanDevelopment Bank, incluindo
um instrumento de garantia de EUR 25 milhões, que
constituiu a primeira operação deste tipo no contexto
da Facilidade de Investimento;

• empréstimo de EUR 22,5 milhões para a nova central
eléctrica da SNIM (Société Nationale Industrielle et 
Minière)naMauritânia, eaquisiçãode umaparticipação
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África do Sul

O BEI concedeu neste país EUR 100 milhões, que se destinaram
ao projecto Berg Water, um grande empreendimento destinado
a melhorar de uma forma duradoura o abastecimento de água a
uma população de 3,2 milhões na área metropolitana da Cidade
do Cabo.

Balcãs ocidentais

Em 2004, o BEI concedeu um montante recorde de EUR 461 mi-
lhões nos Balcãs ocidentais, que se destinou a investimentos em
infra-estruturas de transportes na Croácia, Sérvia e Montenegro,
a fim de melhorar as ligações com a União Europeia. Na Croácia,
foi concedido um empréstimo-quadro às autarquias locais para
a realização de projectos ambientais, e na Sérvia e Montenegro,
os financiamentos destinaram-seaapoiar PME. EmVlore,naAlbâ-
nia, o Banco financiou a construção de uma central eléctrica que
melhorará significativamente o abastecimento de electricidade
nos Balcãs.

Nos próximos anos, o BEI prosseguirá a sua acção em prol da
reconstrução e da renovação das infra-estruturas regionais e mu-
nicipais (nos sectores dos transportes, da energia edoambiente).
Oapoio ao sector privadodeverá reforçar-se, nomeadamente, no
que toca a investimentos nos sectores da saúde e da educação.

Balcãs
Empréstimos concedidos em 2004

(milhões)

Total

Sérvia e Montenegro  226

Croácia 195

Albânia 40

Balcãs 461

de USD 5 milhões no capital de uma empresa consti-
tuída para realizar um estudo de viabilidade relativo
à exploração de uma nova jazida de minério de ferro
nesta região.

Em 2004, iniciou-se um trabalho preparatório significativo
para a abertura dos novos gabinetes de representação do
BEI em Dacar (Senegal), para a África ocidental, em Nairobi
(Quénia),paraaÁfricaorientalecentral, eemPretória (África
doSul), paraas regiões daÁfricaaustral edoOceano Índico,
gabinetes esses queentraramemfunções no iníciode 2005.
O Banco está a estudar a hipótese de abrir gabinetes nas 
regiões das Caraíbas e do Pacífico.

Rússia

As actividades do BEI na Rússia são actualmente regidas pelo
primeiro mandato, que prevê a concessão de uma verba má-
xima de EUR 100 milhões para o financiamento de projectos 
ambientais na bacia do Mar Báltico, particularmente nas regiões 
de São Petersburgo e de Kaliningrado. Em 2003, foi assinado um
contrato de financiamento para um projecto de tratamento de
esgotos em São Petersburgo, o qual foi co-financiado pelo BERD
e pelo Banco Nórdico de Investimento. Em 2004, foi aprovado
um segundoempréstimoparaa construçãode umabarragemde
protecção contra as inundações em São Petersburgo, que deverá
ser assinado no decurso de 2005.

EmDezembrode 2004, oConselhoECOFINautorizou aprestação
de uma nova garantia comunitária para cobrir novos financia-
mentos num valor máximo de EUR 500 milhões na Rússia, na
Bielorrússia, na Moldávia e na Ucrânia.
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América Latina e Ásia
Empréstimos concedidos em 2004

(em milhões)

Total

América Latina  167

México  70

Brasil 57

Panamá 41

Ásia  66

Filipinas  66

América Latina e Ásia  233

Países da América Latina e da Ásia (ALA)

Em 2004, os financiamentos para projectos na América Latina
e na Ásia cifraram-se em EUR 233 milhões, dos quais EUR 167
milhões se destinaram a três projectos na América Latina (Brasil,
México ePanamá) e EUR 66 milhões adois projectos nas Filipinas.
Os empréstimos do BEI nestas regiões têm por fim reforçar a pre-
sença internacional das empresas e bancos europeus, apoiando
projectos de interesse mútuo para os países ALA e a União Euro-
peia. Desde que iniciou as operações na ALA em 1993, o Banco
já assinou quase 80 empréstimos, cujo valor total excede os EUR
3 500 milhões.

Países em vias de adesão

No ano em apreço, a Bulgária e a Roménia absorveram emprés-
timos no valor de EUR 119 milhões; estas verbas destinaram-se
a investimentos de pequena dimensão, sobretudo de iniciativa
de PME, no âmbito de empréstimos globais (EUR 20 milhões na
Bulgária e EUR 50 milhões na Roménia). O Banco ainda concedeu 
na Bulgária EUR 20 milhões para a construção de uma ponte
rodo-ferroviária no Danúbio, e na Roménia, um empréstimo de
EUR 29 milhões para investimentos em infra-estruturas hídricas 
municipais.
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O BEI, primeiro emitente internacional

A estratégia de captação do BEI conduziu a um crescimento substancial das emissões, verificando-se um acréscimo de 18% em relação

a 2003, para EUR 50 000 milhões. O Banco desempenhou também um papel pioneiro, nomeadamente, desenvolvendo novas áreas 

de emissão com vencimentos de longo prazo, inaugurando as emissões com rating AAA em novas divisas, e relançando emissões em

segmentos de mercado inactivos. A pedra angular do estatuto do BEI como emitente europeu de referência de nível soberano, com

uma qualidade creditícia AAA, continua a ser o apoio contínuo de um grupo, agora alargado para 25, de accionistas soberanos. O

acolhimento reservado pelo mercado à estratégia de captação do Banco em 2004 ilustrou bem o constante reforço desta posição.

Perspectiva geral dos resultados

Em 2004, o Banco captou EUR 50 000 milhões por meio de 282 
transacções em 15 divisas. As principais divisas captadas (antes
de swaps) foram o EUR (EUR 17 400 milhões, ou 35% do total) e o
USD (USD 22 000 milhões / EUR 17 900 milhões, ou 36% do total).
A captação em GBP atingiu os GBP 6 500 milhões / EUR 9 600
milhões (19%do total).Temos assimqueas três principais divisas do
Banco (EUR, GBP e USD) representaram 90% do total da captação.
O Banco prosseguiu a diversificação das divisas de emissão,
lançando emissões obrigacionistas em 12 novas divisas (10% da
captação),designadamente,emdivisas denovos Estados-Membros 
da UE e de países em vias de adesão (BGN, HUF, MTL, PLN e SIT),
noutra divisa europeia (SEK) e nas do Japão (JPY), Ásia/Pacífico
(AUD, HKD, NZD), Canadá (CAD) e África do Sul (ZAR).

O volume global das emissões em EUR manteve-se estável
(EUR 17 400 milhões), mas verificou-se um forte crescimento das
emissões «à medida», que atingiram EUR 4 700 milhões (contra
EUR 800 milhões em 2003). O substancial aumento no volume
global de captação decorreu principalmente do crescimento das
emissões em USD (+62% em USD, para USD 22 000 milhões, +44%
em contravalor de EUR) e em GBP (+33%, para GBP 6 500 milhões 
/ EUR 9 600 milhões). O crescimento, tanto em USD como em GBP,
deveu-se essencialmente às emissões de referência, que mais
que duplicaram nas duas divisas (para USD 14 500 milhões e GBP
5 900 milhões, respectivamente). Em USD, também se verificou 
um crescimento substancial das emissões estruturadas, que
duplicaram para USD 5 100 milhões. Globalmente, as emissões
estruturadas registaram um crescimento para o contravalor de
EUR 9 900 milhões (2003: contravalor de EUR 9 300 milhões), por 
meio de 147 transacções.

Empréstimos obtidos assinados em 2004
(em milhões de EUR)

Antes de swap Após swap

EUR 17 373 34,8% 22 355 44,8%

CZK 522 1,0%

GBP 9 583 19,2% 5 497 11,0%

HUF 880 1,8% 77 0,2%

MTL 23 0,0%

PLN 203 0,4% 251 0,5%

SEK 329 0,7% 165 0,3%

SIT 17 0,0%

Total EU-25 28 408 57% 28 868 58%

AUD 1 065 2,1%

BGN 51 0,1%

CAD 193 0,4%

HKD 67 0,1%

JPY 1 418 2,8%

NZD 329 0,7%

USD 17 863 35,8% 20 777 41,7%

ZAR 474 0,9% 220 0,4%

Total não EU 21 460 43% 20 997 42%

Total 49 868 100% 49 865 100%
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Estratégia de captação consistente e inovadora

O BEI continuou a seguir uma estratégia de captação consistente
e inovadora. Nos programas de emissões de referência, o Banco
prestou uma atenção redobrada à qualidade de execução e ao
desempenho no mercado secundário, facto que contribuiu para
que as suas obrigações continuassem a ser uma reserva de valor 
estável, e permitiu o lançamento contínuo de grandes emissões 
de referência muito líquidas nas três principais divisas. Além
disso, o Banco manteve-se aberto a oportunidades de emissões 
não estruturadas «à medida» e de emissões estruturadas numa
vasta gama de divisas. Esta estratégia de captação permitiu-lhe
aumentar substancialmente o volume de emissões em 2004.

Desenvolvimento das curvas de referência

O BEI é a única instituição supranacional que emite obrigações 
de referência ao longo de toda a curva de rendibilidade em EUR,
USD e GBP. Em 2004, as emissões de referência nas três divisas 
principais contribuíram para reforçar a liquidez e alargar a gama
de vencimentos.

No que toca ao EUR, uma emissão inovadora EARN (Euro Area
Reference Note) de referência, de EUR 4 000 milhões a 15 anos,
criou um segmento de referência de longo prazo a par das
principais emissões soberanas, confi rmando o estatuto de nível
soberanodoBanco.Tantoestaemissãoa15anos, comoaemissão
EARN de referência de EUR 5 000 milhões a 3 anos concluída em
2004, contribuíram substancialmente para diversificar a base de
investidores na Europa em termos geográficos, e no que respeita
à emissão a 15 anos, em termos de investidores de longo prazo,
tais como companhias de seguros e fundos de pensões. No final
de 2004, a curva das EARN de referência incluía 13 emissões com
vencimentos de 2005 a 2020, que representavam um saldo vivo
de mais de EUR 63 000 milhões. Esta curva continua a ser a curva
de rendibilidade mais completa de emissões de nível soberano.

Em GBP, as obrigações do Banco continuaram a ser o principal
complemento do Gilt, com uma quota de mercado de cerca de
12%das emissões a taxafixano sector não-Gilt.Noanoemapreço,
o BEI continuou a seguir a estratégia de reforço da curva da libra
esterlina com novos vencimentos e o aumento da liquidez de
emissões existentes. A vasta gama de vencimentos das emissões 
lançadas –16 vencimentos diferentes, de 2005a 2054– ilustrabem
o sucesso das obrigações do BEI no mercado da libra esterlina.

No que respeita ao USD, o Banco destacou-se entre os emitentes 
internacionais, lançando emissões de referência em todos os
vencimentos-chave,nomeadamente, seis novas emissões globais
de referênciade ummontante total deUSD14 500 milhões, a 2, 3,
5 e 10 anos, e uma emissão com opção de reembolso anticipado
(callable). O BEI voltou a impor-se como primeiro emitente em
USD, tanto em termos de volume, como de frequência, entre os 
emitentes supranacionais, e é o único da sua categoria a oferecer 
umacurvade rendibilidade tãocompleta, com vencimentos entre
2005 e 2014.

Desenvolvimento e diversificação

As emissões de longo prazo contribuíram para reforçar a posição
doBancoem segmentos domercadomarcados por uma reduzida
presençadeemitentes soberanos, ou por umafaltadealternativas
de grande qualidade para os investidores. Cerca de 25% do total
dos recursos foram captados com vencimentos de dez ou mais 
anos e em 10 divisas diferentes, destacando-se duas emissões de
referência – uma em EUR a 15 anos e a outra em USD a 10 anos 
- umaemissãoemGBPa50 anos, umaemissãoemCADa40 anos,
umaemissãoemJPYa10 anos indexadaà inflaçãoe umaemissão
em tolar esloveno a 10 anos.

Uma outra área em que se registaram grandes progressos foi a
das divisas dos novos e futuros Estados-Membros da UE, tendo
as emissões atingido o contravalor de EUR 1 200 milhões. Nestes 
países, o Banco não só reforçou a liquidez e ofereceu uma vasta
gama de vencimentos, mas também lançou emissões em três 
novas divisas (lira maltesa, tolar eslovénio e lev búlgaro), sendo
em todos os casos oprimeiroemitentedenível soberano, ou com
rating AAA(excluindoos próprios Estados).Ogrossodas emissões
na região foi denominado em HUF (75%, ou o contravalor de EUR
880 milhões) e PLN (17%, ou o contravalor de EUR 203 milhões).
Tal como nos anos anteriores, o Banco foi o maior emitente na
região, excepção feita dos governos locais.

Entre os factos marcantes em termos de diversificação de produ-
tos em 2004, destacam-se: uma emissão obrigacionista de taxa
variável de EUR 3 000 milhões (a maior deste tipo), a reactivação
do mercadoTEC 10 com uma emissão de EUR 1 000 milhões a 15
anos, e a primeira emissão em JPY indexada à inflação (exceptu-
ando as do governo japonês). Além disso, no mercado da libra
esterlina,oBancoquaseduplicou ovolumedeemissões indexadas
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à inflação, para GBP 350 milhões, com vista a financiar projectos 
de PPP no Reino Unido.

Adiversificaçãoé igualmente ilustradapelas actividades realizadas 
em toda a gama de divisas e de mercados. No mercado da coroa
sueca, o Banco lançou a maior emissão de euro-obrigações em
SEK a 10 anos (SEK 2 500 milhões / EUR 274 milhões). Na Ásia, o
mercado japonês continuou a ser a maior fonte de captação de
fundos, por meio de emissões em JPY (sobretudo, «Samurai»), e
em divisas estrangeiras («Uridashis» em AUD e NZD). Além disso,

em certos mercados, as emissões do Banco reactivaram alguns 
segmentos, incluindo os do dólar australiano (com duas emis -
sões de referênciade tipo«Kangaroo»)edodólar canadiano (com
umaemissãocom um vencimento recordea40 anos). Alémdisso,
oBancoduplicou as emissões em rand sul-africano,paraZAR 3 900
milhões (EUR 474 milhões), reforçando a posição que já ocupava
de maior emitente estrangeiro. O lançamento de emissões em
liras turcas «sintéticas», cujos cash flows foram denominados em
USD, também contribuiu para a diversificação.

O Banco também diversificou a sua base de investidores. O volu-
me de colocações em USD não só se reforçou na Europa, como
também junto de investidores americanos: em média, um terço
das emissões benchmark nesta divisa destinou-se a investidores 
americanos. Os investidores asiáticos continuaram a desempe-
nhar um papel preponderante, sobretudo no que se refere às
emissões em USD, mas esse papel também tende a reforçar-se
no que toca ao EUR.

A equipa do Mercado de Capitais que foi premiada
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Reconhecimento por parte do mercado

O reconhecimento por parte do mercado da estratégia e das acti-
vidades de captação do Banco em 2004 foi ilustrado pela série de
prémios que este recebeu, que confi rmam a reacção dos actores 
do mercado.Temos assim que a publicação International Finance
Review Magazine (IFR) conferiu aoBEIoprimeiroprémioem todas 
as categorias, de «emitente do ano», assim como outras distin-
ções, tais como a de melhor emitente na Europa, ou a de melhor 
emitente entre as grandes instituições financeiras e os emitentes 
supranacionais. Além disso, a emissão de referência em EUR a 15
anos foi premiada pela IFR na categoria dos emitentes suprana-
cionais, governos e instituições financeiras.OBancoganhou ainda
muitos prémios na sondagemconduzidapelaEuroweek juntodos 
actores do mercado, incluindo as distinções de «emitente mais 
impressionante» e de «emitente mais inovador», além do prémio
para a «operação do ano». A Euromoney também distinguiu o
Banco como «melhor emitente supranacional».



A Governação do BEI
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Cooperação com o Conselho

Em 2004, o Banco continuou a contribuir regularmente para
os trabalhos do Conselho ECOFIN, participando nas sessões
deste e colocando o seu know-how sobre o financiamento do
investimento à disposição, não só das instâncias preparatórias 
deste Conselho, mas também de diversas comissões e grupos de
trabalhoquecoordenamepreparamo trabalhodeoutros órgãos 
do Conselho ECOFIN.

Nas suas comunicações no Conselho ECOFIN, o Banco apresen-
tou uma síntese do seu contributo para a Acção Europeia para o
Crescimento e da evolução dos financiamentos, particularmente
em favor de projectos de RTE e de investimentos no âmbito da
sua «Iniciativa Inovação 2010» (i2i).

O Conselho Europeu da Primavera de 2004 sublinhou a sempre
actual importância do papel do Banco na Agenda de Lisboa.
Ciente do contributo vital das tecnologias limpas para o pleno
desenvolvimento de sinergias entre o sector empresarial e as
instâncias ambientais, o Conselho Europeu congratulou-se com
o Plano de Acção sobre Tecnologias Ambientais (Plano ETAP) da
Comissão e pediu ao BEI que disponibilizasse uma vasta gama de
instrumentos financeiros paraexplorar oportunidades defavorecer
o ambiente e contribuir para atingir os objectivos económicos e
sociais da estratégia de Lisboa.

OConselhopediu igualmenteaoBEIqueajudassea implementar 
as políticas externas daUE,mais especificamente,noque tocaaos
mandatos de financiamento externos, e muito particularmente,
ao novo mandato reforçado relativo à Rússia, à Bielorrússia, à
Ucrânia e à Moldávia.

Cooperação com a Comissão Europeia

A Comissão e o BEI mantêm uma colaboração permanente. Em
2004, o grupo de trabalho conjunto encarregado de supervisar 
e de coordenar esta cooperação começou a pôr em prática as 
suas primeiras conclusões, adoptadas em Fevereiro de 2004 na
reuniãoanual dos Comissários europeus comoComitéExecutivo
do BEI.

No que toca aos procedimentos e métodos de trabalho, a cola-
boração do Grupo BEI com os diferentes serviços da Comissão
concretiza-se «a montante», com o processo de formulação de
políticas gerais e com o diálogo estratégico entre as duas ins-
tituições, e prossegue mais «a juzante» com o debate sobre as 
estratégias e programas nacionais e sectoriais, até ao nível dos 
investimentos e projectos específicos.

Acooperação relativaaos procedimentos de trabalho foi reforçada,
comoestabelecimentodenormas processuais paraacomunicação
bilateral corrente entre os serviços, no que se refere a propostas 
concretas de projectos. Em 2004, o Banco acordou igualmente
comaComissãonovos procedimentos deconsulta relativamente
a empréstimos globais e a empréstimos conjuntos (mid-cap) nos 
termos doartigo 21.°dos seus Estatutos. Esteacordo foimotivado
pelaadopçãopeloBancodanovadefiniçãodePME,na sequência
da Recomendação da Comissão 2003/361/CE de 6 de Maio de
2003, e da introdução de uma nova categoria de empréstimos,
os empréstimos conjuntos, para apoiar empresas de dimensão
intermédia. Emconformidadecoma suapolíticade transparência,
o Banco publica estes acordos e protocolos de acordo celebrados 
com a Comissão no seu site da Internet.

O objectivo da combinação de produtos do Grupo BEI com finan-
ciamentos disponibilizados peloorçamentocomunitário consiste
em optimizar a aplicação conjunta de recursos de forma a obter 
o melhor rendimento dos dinheiros públicos. Pretende-se com
as sinergias criadas com a combinação das subvenções comu-
nitárias com os empréstimos do BEI e eventualmente, de outros 
parceiros, incentivar os Estados-Membros eoutros beneficiários a
implementar as políticas da UE. Entre os instrumentos utilizados,
destaca-seaaplicaçãode recursos orçamentais daUEparaapoiar 

Parceiro das instituições europeias e
das instituições financeiras internacionais

Sendo a instituição de financiamento a longo prazo da União Europeia, o BEI pauta-se pelas directrizes de financiamento definidas 

pelos seus accionistas no seio do Conselho de Governadores e do Conselho Europeu. Por conseguinte, é crucial que mantenha um

diálogo constante com as instituições europeias que elaboram, propõem ou decidem as políticas da União.
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financeiramenteaprestaçãodegarantias, financiar operações de
capital de risco e prestar assistência técnica, e o reforço da parti-
cipação do BEI como consultor técnico. A aplicação de produtos 
financeiros quecombinam recursos doBEIeorçamentais também
se tem estendido a actividades em países terceiros, tais como
no âmbito da Facilidade Euro-Mediterrânica de Investimento e
de Parceria (FEMIP), nas quais as operações geridas pelo BEI são
apoiadas por capital de risco, assistência técnica, bonificação de
juros e garantias orçamentais.

Alémdisso, existemformas deprogramaçãoconjuntade recursos
para apoiar políticas específicas da UE que também servem para
optimizar o impacte de todos os recursos disponíveis, graças a
uma coordenação eficaz e à criação de sinergias e de incentivos.
Constituem um caso exemplar os programas de ajuda regional
nocontextodoprogramadefinanciamentoestruturaldoBEI, nos
termos do qual o Banco apoia programas de investimento plu-
rianuais geridos por autoridades públicas nos Estados-Membros,
tendo em vista a consecução de objectivos de coesão económica
e social da União Europeia. Estes financiamentos estão, em regra,
intimamente ligados às operações apoiadas pelos Quadros Co-
munitários de Apoio no âmbito dos Fundos Estruturais.

Diálogo com os representantes eleitos pelos cidadãos 
europeus

Na sequênciadas eleições deJunhode 2004, umnúmero substan-
cial de novos representantes dos antigos e novos Estados-Mem-
bros integrou oParlamentoEuropeu, tendoentão sidodistribuída
umanota informativa sobreas actividades doGrupoBEI.Duranteo
ano,oGrupoBEIprosseguiu odiálogocomoParlamentoEuropeu,
participando em diversas reuniões de comissões parlamentares,
nomeadamente, as de assuntos económicos e monetários, de
orçamentos, de política regional e dos transportes, e mantendo
contactos directos comos eurodeputados. ApedidodoParlamen-
toEuropeu, oBancoapresentou um relatóriodeacompanhamento
detalhado sobrea implementaçãodas diferentes recomendações
emitidas pelo PE, juntamente com informações sobre a transpa-
rência, a governação, a política ambiental e o apoio às PME. Além
disso, durante uma audição de peritos organizada pela Comissão
para os assuntos económicos e monetários do PE, o Presidente
do BEI, Philippe Maystadt, prestou informações pormenorizadas 
sobre o contributo do BEI para a Agenda de Lisboa.

Prosseguindo o diálogo encetado em 2001 com o Comité Eco-
nómico e Social Europeu (CESE), o Presidente do BEI fez uma
comunicaçãona sessãoplenáriadesteComitéparao informar sobre
o contributo do BEI para a Estratégia de Lisboa. Os membros de
um grupo de trabalho do CESE sobre o papel do BEI nas parcerias 
público-privadas (PPP) reuniram-secom representantes das direc-
ções do Banco no Luxemburgo. O CESE foi igualmente convidado
a participar nas reuniões do BEI com as ONG.

Por último, para completar este diálogo global com os principais 
decisores políticos da União Europeia, o BEI reuniu-se com o
Comité das Regiões, para o informar sobre o seu contributo para
o financiamento de infra-estruturas de transportes.

Philippe de Fontaine Vive, Vice-Presidente do BEI, James Wolfensohn,
Presidente do Banco Mundial e Philippe Maystadt, Presidente do BEI.
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Parceria com outras instituições financeiras internacionais 
(IFI)

Para melhorar a eficácia das suas intervenções no exterior da
União, o BEI tem procurado desenvolver a colaboração com ou-
tras instituições financeiras internacionais, nomeadamente, com
o BERD (em particular, nos Balcãs e na Rússia), o Grupo do Banco
Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

Nos Balcãs ocidentais, já foi assegurada umaestreitacoordenação
entre os doadores que intervêm na região, sob a supervisão do
grupo director para as Infra-estruturas (Infrastructure Steering
Group), composto por peritos da Comissão Europeia, do Banco
Mundial, do BERD, do Banco do Conselho da Europa para o De-
senvolvimento e do BEI.

Na regiãomediterrânica,oProtocolodeAcordoconjuntoassinado
emMaiode 2004entreaComissãoEuropeia, oBancoMundial e o
BEI, contribuirá para uma melhor coordenação das actividades.

Noutras regiões no exterior da UE, a constituição de parcerias 
com instituições bilaterais internacionais e europeias garante
uma maior coerência das intervenções. Estas parcerias podem
tomar a forma de reuniões informais regulares ao nível dos ser-
viços, de trocas regulares de informações, de coordenação de
procedimentos com as autoridades competentes, ou ainda de
protocolos de acordo oficiais.

Isabel Martín Castellá, Vice-Presidente do BEI, e Enrique V. Iglesias,
Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, signatários do
protocolo de acordo entre o BEI e o BID.

Pretendendoavançar rapidamentena implementaçãodo seu novo
mandatoparaaRússia, aUcrânia, aMoldávia eaBielorrússia, oBEI
anunciou em Novembro de 2004 a sua intenção de subscrever o
ProtocolodeAcordoexistenteentreaComissãoEuropeia,oBanco
Mundial e o BERD, relativo à cooperação com os novos Estados 
Independentes. Além disso, a 13 de Dezembro de 2004, o Banco
assinou um Protocolo de Acordo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, que define as áreas e modalidades de coope-
ração na América Latina. O Banco está também a tomar medidas 
no sentido de reforçar a cooperação com o Banco Africano de
Desenvolvimento nas regiões mediterrânica e subsaariana.
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Transparência e responsabilidade

Nos últimos anos, o Banco Europeu de Investimento pôs em prática uma série de políticas, estratégias e procedimentos ao mais alto

nível, a fim de alinhar a governação da instituição com as melhores práticas em vigor.

Objectivos estratégicos

OPlanodeActividades doBEIarticula-seem tornodedois grandes 
objectivos estratégicos: um valor acrescentado em todas as suas 
operações; e transparência e responsabilidade por meio de uma
comunicação externa. Em 2004, foram feitos progressos signifi-
cativos na concretização destes grandes objectivos.

Os princípios por que se regeapolíticade transparênciadoBanco
foram enunciados no documento «Transparência – Relatório e
propostas», que foi publicado no site do BEI na Internet em 2004; 
estedocumentopassaem revistaapolíticade informaçãopública
do BEI e sugere melhorias de grande alcance. Outro documento
importante, também publicado no site do Banco na Internet em
2004, foi a «Declaração sobre a governação no BEI».

Estes documentos propõem uma série de medidas, muitas das 
quais já foram entretanto postas em prática:

• Maior difusão de informações sobre a governação, a ética e as 
remunerações na instituição
Foramou serãopublicadas informações acercadeoutros cargos 
desempenhados por membros doConselhodeAdministração;
serãodivulgados pormenores sobreas respectivas abstenções
de votação em caso de conflito de interesses; os dados refe-
rentes aos membros do Comité Executivo serão completados 
com uma declaração assinada sobre os respectivos interesses 
financeiros e com códigos de conduta aplicáveis; são divulga-
dos pormenores da remuneração dos membros do Conselho
de Administração e do Comité de Fiscalização, assim como
informações sobre o sistema de gratificações auferidas pelo
pessoal de chefia; também são publicados os regulamentos 
do Regime de Reforma do pessoal, assim como informações 
sobre outras regalias, tais como seguros e ajudas de custo nas 
deslocações.

• Colocação à disposição do público de documentos e informações 
importantes nos domínios da comunicação financeira, do controlo
e da avaliação
Estes documentos incluem um resumo semestral do balanço
consolidado e da demonstração de resultados ainda não
submetidos a auditoria; os relatórios anuais do Comité de

Fiscalização; a Carta de Auditoria Interna; informações sobre
medidas antifraude (tal como acordado com o OLAF e os
serviços jurídicos da Comissão); informações mais detalhadas 
sobre as políticas de risco de crédito e de risco de mercado; e
informações sobre a estrutura de controlo de gestão.

• Divulgação de informações relativas à actividade bancária
Salvo se tal não for possível por razões legítimas de confiden-
cialidade, os projectos que o BEI prevê financiar constarão da
lista de projectos publicada no site do Banco. É feito um esfor-
ço especial no sentido de garantir que essa lista inclui todos 
os projectos no exterior da UE, todos os projectos do sector
público, independentementeda respectiva localização,e todos 
os projectos cujo concurso público foi publicado no Jornal
Oficial da UE, ou relativamente aos quais já foi publicada uma
obrigaçãoemmatériadeavaliaçãodo impacteambiental (AIA).
Os dados indicados incluemo resumonão técnicodaavaliação
do impacte ambiental ou, no exterior da UE, a declaração de
impacte ambiental, bem como um link aos documentos rela-
tivos à AIA e a anúncios de concurso relevantes. São também
publicados os acordos-quadrocelebrados compaíses parceiros,
semprequeoenquadramento jurídicoopermitae sob reserva
das restrições impostas pelas relações bancárias.

• O Banco está a estudar a possibilidade de alargar a consulta
pública relativamente a questões de política geral específicas,
principalmente através da Internet.
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Relações com as ONG

Esta maior transparência estimula o diálogo com a sociedade
civil, em particular, com as organizações não governamentais 
(ONG), que enquanto grupos de interesse público, podem dar 
um contributo valioso para a evolução das políticas seguidas.
As ONG ajudam a garantir que instituições como o BEI estão
atentas às questões de interesse local e podem também fornecer 
informações suplementares de grande utilidade relativamente
aos projectos.

Umelemento-chaveda relaçãoentreoBEI eas ONGéconstituído
por seminários, realizados duas vezes por ano,quepermitemque
representantes do BEI e das ONG especializados em certos domí-
nios debatamassuntos de interessecomum.Estes seminários são
organizados numa base regional, especificamente para permitir 
queas ONGlocais e regionais seencontremcomos representantes 
do Banco, os quais podem ser os membros do Comité Executivo
e do Conselho de Administração. As comunicações dos oradores 
do BEI e das ONG são publicadas no site do Banco na Internet. Em
2004, o Banco organizou um seminário em Varsóvia, enquanto
um segundo seminário, previsto para a África do Sul, foi adiado
para 2005.

O pessoal do BEI participa em eventos organizados pelas ONG.
Em 2004, participou no seminário organizado pela ONG CEE
Bankwatch Network por ocasião da Conferência Mundial sobre
energias renováveis realizada em Bona, e também nos dois
seminários sobre o BEI, organizados conjuntamente por eurode-
putados do Parlamento Europeu e ONG. Membros do pessoal do
BEI encontraram-se duas vezes com ONG polacas para debater
projectos financiados pelo BEI no âmbito do segundo emprésti-
mo para a reconstrução, na sequência das inundações – «Flood
Damage Reconstruction II».

Auditoria, controlo e avaliação

As funções decontrolo são indispensáveis a umaboagovernação.
Todas as actividades do BEI são submetidas a controlos, sejam
eles estatutários, baseados em disposições internas que regem
a sua organização, ou exercidos por órgãos de controlo externos 
independentes.

O Comité de Fiscalização é um órgão estatutário do BEI, directa-
mente responsável perante o Conselho de Governadores (o qual
secompõedos ministros das Finanças dos Estados-Membros), que
tem como missão certificar-se de que as operações do Banco são
conduzidas emconformidadecomos procedimentos constantes
dos Estatutos edoRegulamento Interno, e verificar a regularidade
das contas do Banco. O Comité de Fiscalização é assessoriado
no desempenho das suas funções por um gabinete de auditores 
externos, Ernst & Young. A Auditoria Interna do BEI fi scaliza per-
manentemente os sistemas de controlo interno e os respectivos 
procedimentos. A Direcção de Gestão do Risco controla os riscos 
de crédito, de mercado e operacional, enquanto o Controlo de
Gestão centra as atenções no processo de tradução da estratégia
em objectivos e planos de actividades. Em 2004, o Banco criou 
um Gabinete de Conformidade especial, cuja missão consiste em
garantir queoBancocumpre todas as leis, regulamentos, códigos 
de conduta e níveis de boa prática necessários.

O serviço Avaliação das Operações (EV) procede à avaliação ex
post e coordena o processo de auto-avaliação no seio do Banco.
EV avalia uma amostra representativa dos projectos e programas 
financiados pelo Banco, o que incita a instituição a retirar ensina-
mentos da experiência e a optimizar o seu valor acrescentado. Os 
relatórios de avaliação ex post são publicados no site do Banco,
em conformidade com a sua política de transparência. Em 2004,
EV procedeu a avaliações ex post do financiamento pelo BEI de
companhias aéreas e de infra-estruturas aéreas, e também dos 
empréstimos globais por este concedidos no âmbito dos man-
datos para o Mediterrâneo. No início de 2005, a Auditoria Interna
e a Avaliação das Operações foram reunidas num departamento
único, a Inspecção-Geral, que combina as duas funções principais 
de controlo ex post independentes.

O Tribunal de Contas Europeu fi scaliza a utilização de fundos co-
munitários geridos pelo BEI sob mandato. O Banco trabalha em
colaboração com o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)
e com o Provedor de Justiça Europeu. De acordo com o «Código
de boa conduta administrativa do pessoal do Banco Europeu de
Investimento nas suas relações com o público», o Banco instituiu 
em 2004 um dispositivo oficial de apresentação de queixas,
que garante que todas as queixas apresentadas chegam ao
conhecimento do Secretário-Geral.
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2004 1 259

2003 1 213

2002 1113

2001 1097

2000 1033

Efectivos do BEI

Funcionamento do Grupo BEI

O empenho em promover a abertura e a responsabilização continuou a inspirar política de pessoal do Banco em 2004, tendo sido

dada ênfase à informação do seu pessoal e à comunicação, tanto interna, como externa. O Banco procurou igualmente melhorar a

qualidade do ambiente de trabalho do seu pessoal em termos de saúde no local de trabalho e de equilíbrio entre a vida profi ssional

e a vida privada.

Recrutamento e alargamento

Em 2004, o alargamento da União Europeia conduziu o Banco a
reforçar o recrutamento. O BEI organizou fóruns de recrutamento
nos novos Estados-Membros, empenhado que está em garantir 
um certo equilíbrio na composição do seu pessoal. Os efectivos 
registaram um acréscimo de 3,8% em relação a 2003, atingindo
as 1 259 pessoas, das quais 39 foram recrutadas nos novos Esta-
dos-Membros.

Comunicação com o pessoal

Em 2004, o Banco também se empenhou em melhorar a comu-
nicação com o pessoal, essencial numa organização moderna.
O Departamento de Recursos Humanos, que é um dos serviços 
centrais do Banco, participou na sondagem sobre os serviços
centrais, um exercício de consulta do pessoal, nomeadamente,
sobre a eficácia dos serviços prestados por RH. Esta sondagem,
quedeverá ser repetidanos próximos anos, fornecerá importantes
indicadores de desempenho para a função RH, que serão intro-
duzidos no «Balanced Scorecard» do Banco. Têm-se feito esforços
noutras áreas paramelhorar aprestaçãode informações aopessoal
e despertar o interesse deste pelos objectivos e actividades da
instituição,nomeadamente, através da instalaçãode umaIntranet 
para o Grupo e da publicação de brochuras e de um boletim de
informação dirigidos ao pessoal.

Outras políticas

OBancopresta umaatençãoparticular àconcepçãoeaplicaçãode
políticas quegarantam um tratamento justodo seu pessoalem to-
dos os aspectos, empenhando-secontinuamenteemproporcionar
uma igualdade de oportunidades. Um comité conjunto de saúde
e segurança no trabalho examina todas as questões relacionadas 
com a saúde e o bem-estar do seu pessoal. O Departamento de
Recursos Humanos começou adebruçar-se sobrequestões como
o stress no local de trabalho e a qualidade do ar, não sendo agora
permitido fumar nas instalações do BEI. Também promoveu a
criação de um grupo de consultores para o aconselhamento
confidencial dos colegas sobre assuntos pessoais relacionados 
com a dignidade no trabalho. Os comités paritários encarrega-
dos das questões relativas ao regime de reforma e à segurança
social continuaram a trabalhar no sentido de encontrar soluções 
mutuamente aceitáveis para modernizar os serviços e as regalias 
oferecidas ao pessoal. De um modo geral, as negociações com os 

Valorização dos recursos humanos

Partindodas bases estabelecidas em 2003, oBancocentrou-seem
duas questões importantes dapolíticade valorizaçãodos recursos
humanos e de desenvolvimento pessoal, iniciando um processo
de definição de uma verdadeira política de desenvolvimento de
carreiras, e reforçando as competências das chefias por meio do
programadedesenvolvimentodas competências degestão,agora
alargado aos quadros superiores da instituição.
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representantes do pessoal e os diferentes grupos de trabalho são
conduzidas num clima de boa colaboração.

Representação do pessoal

As questões de interesse para o pessoal do Banco são tratadas 
entre o Departamento de Recursos Humanos (RH) e o Colégio
de Representantes do Pessoal (RP), em reuniões periódicas dos 
dois órgãos, por grupos de trabalho especializados e por comités 
paritários. Em 2004, os comités paritários Caixa de Previdência
e Regime de Reforma trabalharam activamente, empenhados 
em sincronizar as práticas contabilísticas destes regimes com a
evolução das melhores práticas europeias neste domínio. Entre
os grupos de trabalho, de destacar o grupo encarregado das
condições de trabalho do pessoal dos novos gabinetes de repre-
sentação do Banco no exterior da União Europeia.

Igualdade de oportunidades

O Comité Paritário para a Igualdade de Oportunidades entre
homens e mulheres (COPEC) vela pela execução da política de
igualdadedeoportunidades em termos decarreiras, recrutamento,
formação e infra-estruturas sociais.

Em 2004, o COPEC celebrou o seu 10.° aniversário e assinou uma
nova Convenção. No final do ano, o Departamento de Recursos 
Humanos apresentou ao Comité Executivo um relatório sobre a
igualdadedeoportunidades entrehomens emulheres. OComité
Executivoadoptou as recomendações deste relatório,que incluíam
a contratação de um consultor externo para aconselhar o Banco
sobre a distribuição de cargos entre os dois sexos e preparar um
plano de acção para o período de 2005-2009.
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A Governação do BEI

O Conselho de Governadores, que se compõe dos ministros
designados por cada um dos 25 Estados-membros (em geral,
os ministros das Finanças), define as directivas gerais relativas à
política de crédito, aprova as contas e o balanço anuais e decide
dos financiamentos doBanconoexterior daUniãoedos aumentos
decapital; tambémnomeiaos membros doConselhodeAdminis-
tração, do Comité Executivo e do Comité de Fiscalização.

O Conselho de Administração tem competência exclusiva para
decidir da concessão de empréstimos e garantias e da captação
de fundos. Além de controlar a boa administração do Banco,
garante a conformidadeda respectivagestão com as disposições 
doTratado e dos Estatutos e com as directivas gerais fixadas pelo
ConselhodeGovernadores.Os seus membros sãonomeados pelo
ConselhodeGovernadores, por um períododecincoanos, renová-
vel, após designação pelos Estados-membros, e são responsáveis 
unicamente perante o Banco.

O Conselho deAdministração compõe-se de 26 administradores 
titulares, designando cada um dos 25 Estados-membros e a
Comissão Europeia um administrador. O número de suplentes é
de 16, pelo que necessariamente, certos suplentes representam
mais de um Estado-Membro.

Alémdisso,afimdealargar a competência profi ssionaldisponível
noConselhodeAdministraçãoemcertos domínios, foi igualmente
decidido que este Conselho poderá designar por cooptação um
máximode 6 peritos (3 titulares e 3 suplentes), que terão funções 
meramente consultivas, sem direito de voto.

As decisões são tomadas por um terço, pelo menos, dos mem-
bros com direito de voto e que representem pelo menos 50 % 
do capital subscrito.

O Comité Executivo é o órgão executivo colegial e permanente
doBEI, composto por 9 membros; sobaautoridadedoPresidente
e sobocontrolodoConselhodeAdministração,asseguraagestão
dos assuntos correntes do Banco e recomenda a este Conselho
decisões, garantindo subsequentemente a respectiva execução. 
O Presidente do Banco preside às reuniões do Conselho de Ad-
ministração. Os membros do Comité Executivo são responsáveis 
unicamente perante o Banco e são nomeados pelo Conselho de
Governadores, sob proposta do Conselho de Administração, por 
um período de seis anos, podendo ser reconduzidos nas suas
funções.

OComitédeFiscalizaçãoé umórgão independente,directamente
responsável perante o Conselho de Governadores, encarregado
de verificar a regularidade das operações e dos livros do Banco. 
Quando da aprovação das demonstrações financeiras pelo Con-
selho de Administração, o Comité apresenta as suas declarações 
relativas às mesmas. Os relatórios do Comité de Fiscalização
sobre os resultados do seu trabalho durante o exercício anterior
são enviados ao Conselho de Governadores juntamente com o
relatório anual do Conselho de Administração. 

O Comité de Fiscalização compõe-se de três membros e três 
observadores, nomeados pelo Conselho de Governadores por 
um período de três anos.

As disposições que regem estes órgãos constam dos Estatutos e do Regulamento Interno do Banco. A respectiva composição, o curriculum vitae dos seus 
membros e certas informações complementares sobreas modalidades de remuneração são regularmenteactualizados e publicados no sitedoBEIna Internet:
www.bei.org.

O Comité de Fiscalização
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O Comité Executivo

Distribuição do capital do BEI

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Montante %

Alemanha 26 649 532 500 DE 16,284

França 26 649 532 500 FR 16,284

Itália 26 649 532 500 IT 16,284

Reino Unido 26 649 532 500 GB 16,284

Espanha 15 989 719 500 ES 9,770

Bélgica 7 387 065 000 BE 4,514

Países Baixos 7 387 065 000 NL 4,514

Suécia 4 900 585 500 SE 2,994

Dinamarca 3 740 283 000 DK 2,285

Áustria 3 666 973 500 AT 2,241

Polónia 3 411 263 500 PL 2,084

Finlândia 2 106 816 000 FI 1,287

Grécia 2 003 725 500 GR 1,224

Portugal 1 291 287 000 PT 0,789

República Checa 1 258 785 500 CZ 0,769

Hungria 1 190 868 500 HU 0,728

Irlanda 935 070 000 IE 0,571

República Eslovaca 428 490 500 SK 0,262

Eslovénia 397 815 000 SI 0,243

Lituânia 249 617 500 LT 0,153

Luxemburgo 187 015 500 LU 0,114

Chipre 183 382 000 CY 0,112

Letónia 152 335 000 LV 0,093

Estónia 117 640 000 EE 0,072

Malta 69 804 000 MT 0,043

total 163 653 737 000 100,000

Capital: a participação dos Estados-membros no capital do BEI é
calculada combaseno peso económicode cada EstadonaUnião
Europeia (expresso em termos de PIB) quando da respectiva
adesão à União Europeia. 

No total, o capital subscrito do Banco ascende amais de 163 600
milhões.
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O Comité Executivo do BEI
A direcção colegial do Banco e as responsabilidades tutelares dos seus membros

PhilippeMAYSTADT
Presidente do Banco e
do Conselho de Adlministração

– Relações com as instituições europeias
– Questões institucionais e estratégia geral
– Inspector-Geral, relatórios do
Controlador Financeiro, da Auditoria Interna
e do Chefe do Gabinete de Conformidade

– Presidente do Comité orçamental
– Risco de crédito
– Recursos humanos 
– Governador do BERD

Wolfgang ROTH
Vice-Presidente

– Financiamentos na Alemanha,
Áustria, Hungria e Eslovénia,
assim como na Croácia,
Bulgária, Roménia e Turquia

– Política de informação
e comunicação

– Política de igualdade
de oportunidades

– Extensão da sede e edifícios
– Vice-Governador do BERD
– Presidente do Comité

Paritário para a Igualdade
de Oportunidades (COPEC) 

– Presidente do Comité de
Artes do BEI

– Financiamentos em Espanha,
Bélgica, Portugal e Luxem-
burgo, América Latina e Ásia

– Financiamentos estrutura-
dos e novos instrumentos
de crédito; titularização

– Assuntos jurídicos 
(vertente operacional)

– Ligação com o BID e o BAsD
– Financiamento das PME

IsabelMARTÍN CASTELLÁ
Vice-Presidente

Peter SEDGWICK
Vice-Presidente

– Financiamentos no Reino Unido
– Protecção do ambiente
– Relações com as ONG; 

abertura e transparência
– Riscos operacionais
– Auditoria interna e externa e relações 

com o Comité de Fiscalização
– Conformidade («compliance»)
– Relações com o Tribunal

de Contas Europeu
– Relações com o Organismo Europeu 

de Luta Antifraude (OLAF)
– Membro do Conselho de

Administração do FEI

– Financiamentos em França,Magrebe,
Machereque, Israel, Gaza e Cisjordânia

– Facilidade Euro-Mediterrânica de
Investimento e de Parceria (FEMIP)

– Políticas financeiras
– Mercado de capitais
– Tesouraria

Philippe de FONTAINEVIVE CURTAZ
Vice-Presidente

Gerlando GENUARDI
Vice-Presidente

– Financiamentos na Itália,
Grécia, Chipre eMalta,
assim como nos países 
do sudoeste dos Balcãs

– Orçamento
– Contabilidade e controlo

do risco financeiro
– Tecnologias da Informação

Sauli NIINISTÖ
Vice-Presidente

– Financiamentos na
Suécia, Finlândia,
Lituânia, Letónia,
Estónia, Noruega,
Islândia, Rússia e
Ucrânia

– Programa «i2i»
– Avaliação ex-post

das operações
– Estudos económicos 

e financeiros
– Ligação com o Banco

Nórdico de Investimento (NIB)
– Membro do Conselho de

Administração do FEI

– Financiamentos na Polónia,
República Checa e Eslováquia

– Redes Transeuropeias
– Cooperação com a Comissão

Europeia sobre questões pós-adesão

Ivan PILIP
Vice-Presidente

Torsten GERSFELT
Vice-Presidente

– Financiamentos nos Países Baixos,
Dinamarca, Irlanda, Países ACP e África do Sul

– Facilidade de Investimento do Acordo de Cotonou
– Avaliação ex-ante dos projectos
– Desenvolvimento regional
– Empréstimos globais (aspectos gerais)
– Formação profi ssional
– Ligação com o BAD
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Secretariado-Geral e
Assuntos Jurídicos

Eberhard UHLMANN
Secretário-Geral e
Director-Geral dos Assuntos Jurídicos

u Assuntos Interinstitucionais e Gabinete
de Bruxelas
Dominique de CRAYENCOUR
Director

“ Órgãos directivos, Secretariado e Protocolo
HugoWOESTMANN
Director associado

“ Implementação das Recomendações de
Auditoria eDesenvolvimento do Grupo BEI
Helmut KUHRT

“ Gestão dos Recursos e Alargamento
Ferdinand SASSEN

“ Assuntos institucionais
Evelyne POURTEAU
Directora associada

 ≠ Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Serviço Jurídico
u Assuntos Comunitários e Financeiros;  

Apoio Jurídico para os Financiamentos
no exterior da Europa
Marc DUFRESNE
Director

≠ Jean-PhilippeMINNAERT
(Delegado para a protecção de dados)

≠ Luigi LA MARCA

“ Aspectos jurídicos dos Assuntos financeiros
Nicola BARR

“ Aspectos jurídicos dos Assuntos institucionais 
e de Pessoal
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

“ Mediterrâneo (FEMIP), África, Caraíbas e
Pacífico (Facilidade de Investimento
Cotonou), América Latina e Ásia
ReganWYLIE-OTTE
Directora associada

u Apoio Jurídico para os Financiamentos
na Europa
--
Director

“ Política operacional
Roderick DUNNETT
Director associado

“ Alemanha, Polónia, República Checa,
Eslováquia, Europa Central, Rússia e Ucrânia
Gerhard HÜTZ
Director associado

≠ Gian Domenico SPOTA

“ Espanha e Portugal
Ignacio LACORZANA

≠ Maria SHAW-BARRAGAN

“ Reino Unido, Suécia,Dinamarca, Finlândia,
Irlanda, Países Bálticos e países da EFTA
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

“ França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo
Pierre ALBOUZE

“ Itália,Malta, Europa do Sudeste
Manfredi TONCI OTTIERI
Director associado

Administração-Geral

Rémy JACOB
Secretário-Geral adjunto

Controlo deGestão

u Controlo Financeiro

Luis BOTELLA MORALES
Controlador financeiro

 “ Contabilidade-Geral
Henricus SEERDEN

 “ Contabilidade terceiros eDespesas 
administrativas
Frank TASSONE

“ Planeamento,Orçamento e Controlo
Theoharry GRAMMATIKOS
Director associado

 ≠ YannickMORVAN

Organização
Patricia TIBBELS

u Comunicação e Informação

--
Director

“ Relações com os Médias
Paul Gerd LÖSER

“ Memória institucional e Comunicação interna
Éric VAN DER ELST

“ Marketing institucional e Produtos
AdamMcDONAUGH

 ≠ Yvonne BERGHORST

“ Serviços Biblioteca, Bases deDados,
Contactos e Clientes
Duncan LEVER

Assuntos Gerais

u Gabinete de Paris: ligação com as 
organizações internacionais sediadas 
ou representadas em Paris

HenryMARTY-GAUQUIÉ
Director

“ Compras e Serviços administrativos
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Director associado

“ Gestão do Ambiente de Trabalho
Agustin AURÍA
Director associado

“ Tradução
Georg AIGNER
Director associado

≠ Kenneth PETERSEN

Task Force Novo Edifício
Enzo UNFER

Direcção de
Financiamentos na
Europa

Thomas HACKETT
Director-Geral

u Apoio das Operações

JürgenMOEHRKE
Coordenador operacional principal

“ Coordenação
Dominique COURBIN

“ Informática e Informações relativas à Gestão
Thomas FAHRTMANN

“ Apoio da Actividade de financiamento
Bruno DENIS

u Reino Unido, Irlanda, Dinamarca e
países da EFTA
Thomas BARRETT
Director

“ Banca, Indústria e Titularização
Robert SCHOFIELD

“ Infra-estruturas
Tilman SEIBERT
Director associado

 ≠ Ale Jan GERCAMA

“ Financiamentos estruturados eOperações de
Parceria público-privada (PPP)
Cheryl FISHER

u Espanha e Portugal
Carlos GUILLE
Director

“ Espanha - PPP, Infra-estruturas, Sector social e
urbano
Christopher KNOWLES
Director associado

≠ MargueriteMcMAHON

“ Espanha - Banca, Indústria, Energia e
Telecomunicações
Fernando de la FUENTE
Director associado

Gabinete deMadrid
Andrea TINAGLI

“ Portugal
Rui Artur MARTINS

Gabinete de Lisboa
Pedro EIRAS ANTUNES

u França e Benelux
Laurent deMAUTORT
Director

“ França - Infra-estruturas
Jacques DIOT
Director associado

“ França - Empresas
Jean-Christophe CHALINE

“ Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos
Henk DELSING
Director associado

≠ Luca LAZZAROLI

Estrutura dos serviços (em 1 de Julho de 2005)
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(em 1 de Julho de 2005)

u Alemanha, República Checa e
Eslováquia
Joachim LINK
Director

“ Alemanha (Länder do norte)
Peggy NYLUND-GREEN

Gabinete de Berlim
Margarethe QUEHENBERGER

“ Alemanha (Länder do sul)
Kim KREILGAARD

“ República Checa e Eslováquia
Jean VRLA

≠ PaoloMUNINI

u Itália eMalta
Antonio PUGLIESE
Director

“ Infra-estruturas e Sector público
Bruno LAGO
Director associado

≠ Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO

“ Banca e Empresas
Alexander ANDÒ

≠ Eugenio LEANZA

u Europa Central
EmanuelMARAVIC
Director

“ Áustria e Croácia
Franz-Josef VETTER

“ Hungria e Eslovénia
CormacMURPHY

“ Bulgária e Roménia
Rainer SAERBECK

u Europa do Sudeste
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Directora

“ Grécia
Themistoklis KOUVARAKIS
≠ Alain TERRAILLON

Gabinete de Atenas
Christos KONTOGEORGOS

“ Balcãs e Chipre
RomualdoMASSA BERNUCCI

“ Turquia
PatrickWALSH
Director associado

u Mar Báltico

Andreas VERYKIOS
Director-Geral adjunto

“ Polónia e Euratom
Heinz OLBERS

“ Países Bálticos e Rússia
Constantin SYNADINO

≠ Ann-Louise AKTIV VIMONT

“ Finlândia e Suécia
Michael O’HALLORAN

Direcção de
Financiamentos
no exterior da Europa

Jean-Louis BIANCARELLI
Director-Geral

“ Serviço de Consultoria para as Questões 
económicas deDesenvolvimento
Daniel OTTOLENGHI
Economista-Chefe para o Desenvolvimento
Director associado

≠ Bernard ZILLER

u Mediterrâneo / FEMIP
Claudio CORTESE
Director

≠ Alain NADEAU

“ Magrebe
Bernard GORDON

Gabinete de Túnis
Diederick ZAMBON

Gabinete de Rabat
René PEREZ

“ Machereque
JaneMACPHERSON

Gabinete do Cairo
LuigiMARCON

“ Apoio do Sector Privado
Jean-Christophe LALOUX

u África, Caraíbas e Pacífico
(Facilidade de Investimento de Cotonou)
Martin CURWEN
Director

“ África Ocidental e Sahel
Gustaaf HEIM

Gabinete de Dacar
Jack REVERSADE

“ Africa Central eOriental
Tassilo HENDUS

Gabinete de Nairobi
Carmelo COCUZZA

“ África Austral eOceano Índico
Justin LOASBY
Director associado

Gabinete de Pretória
DavidWHITE

“ Caraíbas e Pacífico
David CRUSH

“ Recursos eDesenvolvimento
Jacqueline NOËL
Directora associada

“ Gestão Carteira e Estratégia
Flavia PALANZA

u América Latina e Ásia
Francisco de PAULA COELHO
Director

“ América Latina
Alberto BARRAGÁN

“ Ásia
Matthias ZÖLLNER

≠ Philippe SZYMCZAK

Direcção de
Finanças

René KARSENTI
Director-Geral

u Mercado de Capitais
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Directora

“ Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA

≠ Aldo ROMANI

“ Europa (não-Euro) e África
David CLARK

“ América, Ásia e Pacífico
Eila KREIVI

“ Relações com os Investidores eMarketing
Peter MUNRO

u Tesouraria
Anneli PESHKOFF
Directora

“ Gestão da Liquidez
Francis ZEGHERS

≠ Timothy O’CONNELL

“ Gestão Activo/Passivo
Jean-Dominique POTOCKI

“ Gestão da Carteira
James RANAIVOSON

“ Engenharia financeira e Serviços de
Consultoria
Guido BICHISAO

u Previsão e Execução das Operações
GianmariaMUSELLA
Director

≠ Charles ANIZET

“ Back-Office Empréstimos e Apoio operacional
Empréstimos
Ralph BAST

“ Back-Office Tesouraria
Yves KIRPACH

“ Back-Office Emissões
Erling CRONQVIST

“ Sistemas e Procedimentos
Georg HUBER
Director associado

“ Coordenação das Políticas financeiras
Maria Luce SAMPIETRO

≠ Ghislaine RIOS



Relatório Anual 2004 55u Departamento “ Divisão

A composição dos serviços e o curriculum vitae dos Directores-Gerais e dos responsáveis das unidades de controlo, para além de informações complementares sobre
as modalidades de remuneração do conjunto do pessoal do Banco, são regularmente actualizados e publicados no site do BEI na Internet:www.bei.org.

“ Telecomunicações e Tecnologias da
Informação
Carillo ROVERE

u Indústria e Serviços
Constantin CHRISTOFIDIS
Director

≠ Jean-Jacques MERTENS
Director associado

“ Recursos primários e Ciências da Vida
John DAVIS

≠ Eberhard GSCHWINDT
≠ Philippe GUINET

“ Indústria transformadora e Serviços
Hans-Harald JAHN

≠ Pedro OCHOA
≠ Peder PEDERSEN
≠ Rüdiger SCHMIDT

“ Capital humano
StephenWRIGHT

Direcção de Gestão
do Risco

Pierluigi GILIBERT
Director-Geral

u Risco de Crédito
Per JEDEFORS
Director

“ Empresas, Sector Público e Infra-estruturas
Stuart ROWLANDS

“ Instituições Financeiras
--

≠ Per de HAAS

“ Risco Financiamento de Projectos e Fundo
Europeu de Investimento (FEI)
Klaus TRÖMEL
Director associado

u Riscos Financeiros eOperacionais
Alain GODARD
Director

“ GAP e Gestão do Risco deMercado
Giancarlo SARDELLI

“ Produtos derivados
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Risco operacional
Antonio ROCA IGLESIAS

“ Coordenação e Apoio
ElisabethMATIZ
Directora associada

Recursos Humanos

Alfonso QUEREJETA
Director

≠ Jean-Philippe BIRCKEL

“ Sistemas de Gestão
Zacharias ZACHARIADIS
Director associado

“ Recursos
--

“ Desenvolvimento
Luis GARRIDO

≠ Ute PIEPER-SECKELMANN
≠ Bruno TURBANG

“ Administração
Michel GRILLI

Tecnologias da
Informação

Patrick KLAEDTKE
Director dos Sistemas de Informação

“ Planeamento, Apoio e Cumprimento dos  
Procedimentos
Joseph FOY

“ Aplicações de Empresa
Simon NORCROSS
≠ Derek BARWISE

“ Infra-estruturas e Tecnologias
José GRINCHO

Inspecção-Geral

Peter MAERTENS
Inspector-Geral

“ Auditoria Interna
Ciaran HOLLYWOOD

≠ Siward de VRIES
≠ Luciano DI MATTIA

“ Avaliação das Operações
Alain SÈVE
Director associado

≠ Campbell THOMSON

Chefe do Gabinete de
Conformidade

Konstantin ANDREOPOULOS

Conselheiro do Comité
Executivo
sobre questões de Estratégia e de
Negociação do Grupo BEI

Francis CARPENTER
Director-Geral

Conselho
de Administração
Banco Europeu para
a Reconstrução e o Desenvolvimento

Terence BROWN
Administrador que representa o BEI

Direcção de
Projectos

Michel DELEAU
Director-Geral

Mateo TURRÓ CALVET
Director associado
(Redes Transeuropeias e PPP)

“ Estudos económicos e financeiros
Éric PERÉE

u Apoio à Estratégia
Patrice GÉRAUD
Director

≠ Gianni CARBONARO
(Desenvolvimento urbano)

“ Políticas de Financiamento
Guy CLAUSSE
Director associado

≠ Guy BAIRD (Gabinete de Bruxelas)

≠ Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
(Política de Coesão)

“ Gestão da Qualidade
Angelo BOIOLI

“ Gestão dos Recursos
Daphné VENTURAS
Directora associada

“ Unidade «Ambiente»
Peter CARTER
Director associado

u Infra-estruturas
Christopher HURST
Director

≠ Philippe OSTENC
Director associado
(Adjudicação dos Contratos)

≠ Axel HÖRHAGER
(Balcãs e Coordenação económica)

“ Transportes ferroviários e rodoviários
José Luis ALFARO

≠ John SENIOR

“ Transportes aéreos,marítimos e urbanos
Andrew ALLEN
(Infra-estruturas gerais e Gestão dos recursos)

≠ Mario AYMERICH

“ Água e Saneamento
José FRADE
Director associado

≠ Michel DECKER

u Energia, Telecomunicações e Gestão dos 
Resíduos
Günter WESTERMANN
Director

≠ Juan ALARIO GASULLA
Director associado

“ Electricidade, Energias renováveis e Gestão
dos Resíduos
René van ZONNEVELD

≠ Heiko GEBHARDT
≠ Nigel HALL

“ Petróleo e Gás
Angus NICOLSON

≠ François TREVOUX
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A Governação do FEI

O FEI é dirigido e administrado pelos três órgãos seguintes:

• a AssembleiaGeral de todos os accionistas (BEI,União Europeia e 34 instituições financeiras), que se reune pelo menos uma vez por ano;

• oConselhodeAdministração, que se compõede setemembros 
titulares e sete suplentes, e decide das operações do Fundo;

• oDirector-Geral, que assegura agestãodo Fundo em conformi-
dadecomas disposições dos Estatutos ecomas orientações eos
princípios gerais adoptados pelo Conselho de Administração.

As contas do Fundo são fi scalizadas por um Conselho Fiscal com-
posto por três auditores nomeados pela Assembleia Geral. 

Estrutura do FEI

Francis CARPENTER Director-Geral
Thomas MEYER Chefe da Divisão Gestão e Acompanhamento dos Riscos

RobertWAGENER Secretário-Geral

Marc SCHUBLIN Chefe da Divisão Coordenação Institucional e Estratégica, Consultor
Jacques LILLI Assessor de Direcção
Maria LEANDER Chefe da Divisão Serviços Jurídicos
Frédérique SCHEPENS Responsável da Contabilidade e da Tesouraria
Petra de BRUXELLES Responsável dos Recursos Humanos

John A. HOLLOWAY Director das Operações

Jean-Philippe BURCKLEN Chefe da Divisão Operações de Capital de Risco 1
 (Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Reino Unido)

Ulrich GRABENWARTER Chefe da Divisão Operações de Capital de Risco 2 
 (Alemanha, Áustria, Chipre, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Hungria, Irlanda, Letónia,

Lituânia, Malta, Polónia, Portugal, República Eslovaca, República Checa, Eslovénia,
Suécia e Países Candidatos)

Matthias UMMENHOFER Chefe de divisão adjunto

Alessandro TAPPI Chefe da Divisão Garantias, Titularização e «MAP»
Christa KARIS Chefe de divisão adjunta

Os dados sobre os órgãos directivos do Fundo (composição, curriculum vitae dos respectivos membros e modalidades de remuneração) e sobre os serviços 
(composição, curriculum vitae do director-geral e dos directores emodalidades de remuneração do pessoal) são regularmente actualizados e publicados no
site do FEI na Internet:www.eif.org.
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Projectos que podem ser 
financiados pelo Grupo BEI

NaUniãoEuropeiaenos Países emcandidatos àadesão,oBEIfinancia projectos quecontribuam
para um ou mais dos seguintes objectivos:

• reforço da coesão económica e social: apoio a actividades económicas que contribuam para o
desenvolvimento económico das regiões menos favorecidas;

• promoçãode investimentos quecontribuam paraodesenvolvimentode uma sociedadebaseada
no conhecimento e na inovação;

• melhoria das infra-estruturas e serviços nos domínios da educação e da saúde, componentes
cruciais do capital humano;

• desenvolvimentode infra-estruturas de interesse comunitário nodomíniodos transportes, das 
telecomunicações e do transporte de energia;

• preservação do ambiente emelhoria da qualidade de vida, nomeadamente,mediante recurso
às energias renováveis ou alternativas;

• segurança do abastecimento energético por meio da utilização racional, do aproveitamento
dos recursos endógenos, ou da diversificação das importações;

• ajuda ao desenvolvimento das PME,melhorando o clima financeiro em que trabalham, através de:
– empréstimos globais amédio e longo prazo do BEI;
– operações de capital de risco do FEI;
– garantias do FEI em favor das PME.

Nos países parceiros,oBEI participana implementaçãodas políticas daUniãoemmatériadeajuda
e de cooperação para o desenvolvimento, concedendo empréstimos a longo prazo a cargo de
recursos próprios, empréstimos subordinados e capitais de risco a cargo de recursos orçamentais 
dos Estados-membros ou da União Europeia; o Banco intervém:

• nos países mediterrânicos, para promover os objectivos da Parceria Euromediterrânica, na
perspectiva da criação de uma união aduaneira até 2010;

• nos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), na África do Sul e nos PTU, para o de-
senvolvimento das infra-estruturas de base e do sector privado local;

• na América Latina e na Ásia, regiões em que financia certos tipos de projectos de interesse
mútuo para a União e os países interessados;

• nos países dos Balcãs,nos quais contribui paraos objectivos doPactodeEstabilidade, centrando
as intervenções, não só na reconstrução das infra-estruturas de base e no financiamento de
projectos de âmbito regional,mas também no desenvolvimento do sector privado.



Banco Europeu de Investimento

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

www.bei.org –U info@bei.org

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Gabinetes externos

Alemanha Lennéstraße 11

D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90

5 (+49-30) 59 00 47 99

Bélgica Rue de la loi 227 / Wetstraat 227

B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27

Espanha Calle José Ortega y Gasset, 29, 5.°

E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40

5 (+34) 914 31 13 83

França 21, rue des Pyramides

F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55

5 (+33-1) 42 61 63 02

Grécia 364, Kifi ssias Ave & 1, Delfon

GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517

5 (+30) 210 68 24 520

Itália Via Sardegna 38

I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1

5 (+39) 06 42 87 34 38

Portugal Avenida da Liberdade, 190-4.°, A

P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89

5 (+351) 213 47 04 87

Reino Unido 2 Royal Exchange Buildings

London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60

5 (+44) 20 73 75 96 99

Endereços do Grupo BEI



África do Sul 5 Greenpark Estate

27 George Storrar Drive

Groenkloof

0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60

5 (+27-12) 425 04 70

Egipto 6, Boulos Hanna Street

Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83

5 (+20-2) 336 65 84

Marrocos Riad Business Center Aile sud, 4e

Boulevard Er-Riad

Rabat

3 (+212) 37 56 54 60

5 (+212) 37 56 53 93 

Quénia Africa Re Centre, 5th floor

Hospital Road. PO Box 40193,

KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79

5 (+254-20) 271 32 78

Senegal 3, rue du Docteur Roux

BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00

5 (+221) 842 97 12

Tunísia 70, avenueMohamed V

TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22

5 (+216) 71 28 09 98

Fundo Europeu de Investimento

43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

www.eif.org –U info@eif.org

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

Os dados referentes aos gabinetes actuais e futuros do BEI são actualizados no site do Banco na Internet.

Bélgica Rue de la loi 227 / Wetstraat 227

B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70

5 (+32-2) 230 58 27
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O BEI agradece aos seguintes promotores e fornecedores pelas fotografias publicadas no presente relatório:

Boehringer Ingelheim GmbH (pp. 18 e 27), Daniel Jamme – Fototeca Eiffage, Architect: Sir Norman Foster (p. 22), Comissão Europeia
(CE) (pp.26 e 28), Parlamento Europeu – “Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. 
Bontinck” (pp. 43, 44 e 45).

As restantes fotografias e ilustrações provêm da fototeca BEI.
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