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Prefácio

do Presidente

O

BEI enfrentou novos desafios em 2015. Para superá-los, o Banco teve de evoluir. Victor Hugo
escreveu: «Troque as suas folhas, mas mantenha as suas raízes». As palavras do grande escritor
francês têm uma importante ressonância para nós,
numa altura em que começamos a pôr em prática o Plano de Investimento para a Europa, usando
os nossos conhecimentos e experiência para desenvolver novas abordagens. Em 2015, o Banco
honrou os ambiciosos compromissos assumidos,
canalisando o aumento de capital de 10 000 milhões de EUR para o apoio a investimentos no valor
de 190 000 milhões de EUR. Reforçou a sua intervenção nas regiões mais difíceis da Europa e do mundo. Garantiu o bom encaminhamento do Plano de
Investimento para a Europa ainda antes de estarem
criadas as suas estruturas de base.
O BEI é o banco da União Europeia. Compete-lhe responder às necessidades económicas de cada cidadão
europeu em todos os países da União Europeia. Desde
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a crise financeira de 2008, a resposta do BEI tem sido sólida e valiosa. O Banco enveredou por um caminho de
mudança e de modernização, com resultados palpáveis.
Em 2012, os Estados-Membros da UE, que são os acionistas do Grupo BEI, aprovaram um aumento do capital.
Em contrapartida, o Banco comprometeu-se a conceder
um financiamento adicional de 60 000 milhões de EUR e
a apoiar, pelo menos, 180 000 milhões de EUR de investimento global. O BEI não só honrou esse compromisso,
como excedeu os montantes fixados e concluiu a tarefa
ainda em abril, ou seja, antes do prazo previsto.
Esta é uma das razões pelas quais o Banco começou a
cumprir, com confiança, a promessa do Plano de Investimento para a Europa. Enquanto o regulamento que
estabelece a garantia do orçamento da UE estava a ser
finalizado, a Comissão atuou como administradora para
as operações a serem cobertas pela mesma, o que permitiu ao BEI lançar os primeiros investimentos do Plano
em abril de 2015.

Prefácio
do Presidente

destinado a projetos de ação climática para 35 % dos empréstimos concedidos nos países em desenvolvimento.

O futuro da
Europa tem de
ser inovador.
E também tem
de ser verde.

Até ao final de 2015, o Grupo BEI – constituído pelo BEI e
pelo FEI – tinha aprovado mais de 100 empréstimos e garantias ao abrigo do Plano de Investimento. Alguns serão
apresentados nas páginas seguintes do presente relatório. As operações do Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos que o BEI assinou até à data inserem-se precisamente no tipo de atividades e setores que o Plano
de Investimento para a Europa visa estimular. Cerca de
metade desses projetos dizem respeito aos setores das
energias renováveis, da eficiência energética, da redução
das emissões de carbono e do ambiente. Os restantes
contemplam a infraestrutura digital, a I&D e a inovação
industrial.
É assim que deve ser. O futuro da Europa tem de ser inovador. E também tem de ser verde. O BEI é o maior financiador de ações a favor do clima em todo o mundo. Financiou mais ações em favor do clima do que os cinco
maiores bancos multilaterais de desenvolvimento juntos. Ao longo dos próximos cinco anos, o Banco disponibilizará cerca de 100 000 milhões de EUR para projetos
de ação climática, contribuindo assim para a concretização do ambicioso acordo aprovado em dezembro de
2015 na Conferência de Paris sobre o clima.

Em 2015, o BEI reagiu prontamente à crise dos refugiados: para além de financiar projetos nos países de destino para providenciar alojamentos de emergência aos refugiados, realizou investimentos de longo prazo nas suas
regiões de origem. Na Jordânia, por exemplo, o BEI assinou um contrato de 50 milhões de EUR, em novembro,
para financiar um aqueduto que irá abastecer o norte do
país. A chegada dos refugiados sírios coloca uma enorme pressão sobre os escassos recursos hídricos da Jordânia, além de ser suscetível de gerar conflitos entre os
refugiados e a população residente. Projetos como este
permitirão aliviar este tipo de tensões. Ao apoiarmos os
países de fronteira, reduzimos a motivação dos refugiados para prosseguirem viagem e procurarem asilo na Europa, dando-lhes a opção de permanecerem mais perto
de casa e reconstruírem as suas vidas.
A maior parte da atividade do Banco concentra-se naturalmente na Europa. Na Grécia, os empréstimos em
dívida representam 10 % do PIB do país, e o BEI tenciona aumentar ainda mais os seus compromissos. Nos países vizinhos, a atividade do BEI também foi muito intensa em 2015. Durante o verão, o BEI conduziu complexas
negociações para agilizar uma garantia ao Banco Mundial para empréstimos no valor de 520 milhões de EUR
que permitiram ao Banco Mundial financiar a aquisição
de gás de aquecimento na Ucrânia. Sobre as negociações pairava a ameaça da guerra e a previsão de um inverno rigoroso com grandes sofrimentos caso o gás não
chegasse às populações. Felizmente, os funcionários do
Banco responsáveis pela energia conseguiram levar as
negociações a bom porto.
O BEI tem um alcance e um impacto a nível global. Nos
últimos anos, o apoio prestado pelo Grupo BEI à Europa
no desenvolvimento e na aplicação de respostas a desafios locais e globais tem vindo a aumentar continuamente. O presente relatório demonstra como essa tendência
ganhou ainda maior ímpeto em 2015.

O BEI comprometeu-se a afetar pelo menos um quarto
dos seus empréstimos a projetos de ação climática. Em
2015, esse objetivo foi claramente superado. Além disso, o Banco decidiu aumentar, até 2020, o financiamento

Werner Hoyer
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EUR
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pequenas
e médias
empresas

para

para

mM

infraestruturas

EUR

18,7 28,4 19,1

FACTOS MARCANTES DE 2015

Fundo Europeu
para Investimentos
Estratégicos em 2015

FEIE

Grupo BEI aprovou ou assinou
126 projetos
Financiamento ao abrigo do FEIE de
7,5 mM EUR
Mobiliza um investimento total de
50 mM EUR

para o

mM

ambiente

EUR

19,6

Em 22 dos 28 países da UE

Quase

50 % dos projetos aprovados pelo BEI
estão centrados no clima e no ambiente

81 000 PME beneficiarão de financiamento
do FEI – um apoio que reforçará
a economia europeia e criará emprego
2015

Relatório de Atividades

5

Inovar

agora
As operações do BEI visam reduzir
o fosso que separa a Europa dos
EUA e do Japão em matéria de
inovação – antes que seja tarde
de mais

O BEI reconhece a necessidade urgente
de sanar décadas de subinvestimento
e de falta de atenção à inovação.
Essa constatação justifica muitos dos
projetos incluídos neste relatório.

A

inovação já não é o que era. Não se limita ao simples lançamento de um novo produto no mercado. Também tem a ver com a forma como o
produto é fabricado. Em breve, sistemas de controlo
baseados na cloud irão gerir fábricas espalhadas por
todo o mundo, aproveitando economias de escala. Haverá cadeias digitais de abastecimento e entrega a funcionar automaticamente 24 horas por dia.
A digitalização dos processos de produção está na primeira linha da atual metamorfose do mundo empresarial. As empresas norte-americanas têm uma grande
vantagem no setor dos serviços, graças aos progressos
digitais realizados nas últimas duas décadas, mas a Europa continua ligeiramente à frente no que diz respeito às competências de produção. Dentro de poucos
anos, porém, o processo de produção também será
completamente digital. A Europa precisa de inovar rapidamente a sua indústria transformadora com avultados investimentos e uma maior apetência por novas
abordagens que, embora implicando um risco maior,
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também potenciam um rendimento elevado. Caso contrário, a Europa corre o sério risco de ser ultrapassada
pelos EUA durante várias gerações.
A inovação nos EUA avançou mais do que na Europa
durante a década de 1990, o que está patente no facto de as empresas que dominam os serviços digitais
serem todas americanas – como a Google, Amazon,
Facebook, Apple. Nos anos que se seguiram à crise financeira de 2008, a falta de competitividade da Europa tornou-se ainda mais evidente. Uma das razões para
a retoma económica na Europa não ter sido tão forte
nem tão rápida como nos EUA foi a falta de investimento em investigação, digitalização e educação.
Este défice de investimento tem razões estruturais. Enquanto os EUA funcionam essencialmente como uma
entidade unificada que usa a mesma língua, o mercado único europeu está incompleto. A mobilidade dos
trabalhadores é dificultada pela diversidade linguística. Países diferentes continuam a ter regulamentações

O que o BEI PENSA

Um empréstimo de 45 milhões de EUR concedido
à Polpharma, o maior fabricante farmacêutico da
Polónia, irá financiar a investigação de alternativas mais
económicas aos tratamentos medicamentosos atuais

diferentes para o mesmo produto. Apesar dos enormes ganhos resultantes da integração, a Europa ainda
está longe de ser um mercado único verdadeiramente
integrado.
Até mesmo a forte dependência do financiamento bancário coloca as empresas europeias em desvantagem
no plano da inovação. A inovação precisa muitas vezes
de alguém que identifique negócios promissores e assuma riscos, bem como que injete liquidez. É isso que
fazem os investidores de capital de risco, setor que está,
sem dúvida, bastante mais desenvolvido nos EUA.
A necessidade de investimento é enorme. Um estudo
realizado por economistas do BEI revela que a Europa
necessita de mais 130 000 milhões de EUR por ano para
atingir o objetivo estabelecido pela UE de gastar 3 %
do PIB em investigação e desenvolvimento, o que nos
aproximaria dos rácios de investimento em I&D de outras economias avançadas. Mesmo este valor não será
suficiente. A Europa precisa de 90 000 milhões de EUR

por ano para acompanhar as tecnologias de produção
avançadas, 35 000 milhões de EUR por ano para igualar
o financiamento de capital de risco dos EUA, 10 000 milhões de EUR para modernos estabelecimentos de ensino, e 65 000 milhões de EUR para alcançar as metas da
UE no domínio da banda larga, da capacidade dos centros de dados e da cibersegurança.
Se alguém questionar a necessidade de uma maior integração da Europa, a resposta está na dimensão deste desafio. Nenhum país europeu poderia vencê-lo sozinho. O BEI está na vanguarda do financiamento em
prol da inovação. Os empréstimos concedidos a projetos inovadores atingiram o montante recorde de
18 700 milhões de EUR no ano passado, quando em
2008 mal chegavam a 10 000 milhões de EUR. Cada um
desses investimentos é estratégico.
O Banco procura a inovação em cada projeto que avalia. Por esta via, espera que a inovação venha a tornar-se um hábito para as empresas europeias.
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Um banco sempre

ao seu lado

O BEI apoia as indústrias inovadoras
nas fases em que têm mais
dificuldades em obter financiamento
privado e permanece ao seu lado até
adquirirem dimensão suficiente

A

central fotovoltaica de Cestas, inaugurada em dezembro, produz energia limpa equivalente ao consumo doméstico de, pelo menos, um terço da população da vizinha cidade de Bordéus. A colocação em
funcionamento do seu milhão de painéis solares constitui também um marco importante para a energia respeitadora do clima. A central de Cestas é o primeiro grande
projeto de energia fotovoltaica capaz de competir verdadeiramente com as centrais elétricas alimentadas a combustíveis fósseis.
É o culminar de uma longa caminhada para a indústria solar fotovoltaica. Depois de um crescimento anual
brando nos anos 90 e durante grande parte da primeira
década deste século, o setor encontra-se agora em rápida expansão graças aos avanços tecnológicos e às crescentes economias de escala. Atualmente, a capacidade
solar é nove vezes superior ao que era em 2009. E o BEI
acompanhou toda esta evolução.
«Cestas é o primeiro grande projeto fotovoltaico que
constitui uma alternativa competitiva aos combustíveis
fósseis», afirma David González García, engenheiro sénior na Divisão de Energias Renováveis do BEI. «Os custos têm vindo a baixar nos últimos quinze anos, e o setor
beneficia agora de uma maior oferta, de equipamentos
normalizados e de importantes economias de escala.»

O próximo objetivo: desenvolver
a energia eólica offshore e a
energia solar de concentração
O BEI participou, com frequência, em operações de energia solar fotovoltaica que não conseguiam atrair investimento privado suficiente. Dessa forma, contribuiu
para financiar as atividades de investigação que acabaram por conferir viabilidade económica ao setor. O BEI
adota uma abordagem semelhante noutros setores de
energias renováveis menos avançados, tendo realizado
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Parque eólico da Belwind,
a 46 km da costa belga

grandes investimentos em parques eólicos offshore britânicos, alemães e belgas, bem como no vasto complexo
de energia solar de concentração em Ouarzazate, Marrocos, cuja inauguração está prevista para 2016. Embora a
energia eólica offshore e a energia solar de concentração
representem, atualmente, uma parte relativamente reduzida da produção mundial de eletricidade, a evolução
da energia solar fotovoltaica aponta um caminho encorajador para ambas as tecnologias.
Em Cestas, uma cidade de 16 000 habitantes situada na
planície entre Bordéus e a costa atlântica, as temperaturas chegam a atingir 42 ºC no verão, além de existir luz
solar em abundância. A empresa de energias renováveis
Neoen construiu a sua central solar fotovoltaica, a maior
da Europa, praticamente em 2015.
«A energia solar fotovoltaica constitui entretanto uma
solução realmente competitiva», explica Céline Lauverjat, diretora de investimento dos fundos de energias renováveis Mirova, em Paris. «Este é um momento crucial
para a indústria fotovoltaica.»

O que o BEI FAZ

Sem a presença do BEI,
a indústria eólica offshore
não teria conseguido descolar.
O Eurofideme III, um fundo de investimento de 180 milhões de EUR da Mirova, investiu 30 milhões de EUR no
projeto Cestas, cujo custo se eleva a 285 milhões de EUR.
Isso significa que o BEI possui efetivamente uma participação de capital no projeto, uma vez que é um dos investidores do Eurofideme III. O BEI aprovou também
42 milhões de EUR em empréstimos a favor de um banco
francês que financia a central de Cestas.

Negócios que precisam tanto
de engenheiros como de
banqueiros
O papel que o BEI desempenha no apoio à inovação é
fundamental para se compreender o desenvolvimento da energia eólica offshore. A crise financeira mundial
de 2008 e a consequente aversão ao risco por parte dos
investidores poderiam facilmente ter ditado o fim desta
indústria. Enquanto os parques eólicos terrestres já estavam relativamente bem desenvolvidos, a tecnologia

offshore era ainda muito incipiente. O BEI entrou com
financiamento quando o investimento privado se esgotou. «Os bancos comerciais estavam muito renitentes
em assumir o risco», conta Alessandro Boschi, chefe da
Divisão de Energias Renováveis do BEI. «Sem a presença
do BEI, a indústria eólica offshore não teria conseguido
descolar.»
Sem dúvida que, em 2008, teria sido uma altura arriscada
para investir na Belwind, um projeto belga para a construção do maior parque eólico da Europa, a 46 km da
costa de Zeebrugge, em águas de até 37 metros de profundidade. «Por causa da crise financeira, não havia capital privado disponível», explica Melchior Karigl, funcionário do BEI responsável pelo financiamento de projetos.
Porém, tal como os seus colegas, Karigl ficou impressionado com a tecnologia que permitiria ancorar as fundações da Belwind no mar a uma profundidade maior do
que qualquer outro projeto naquela época, e também
com a audácia do projeto de construir 55 torres eólicas
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numa área de 17 quilómetros quadrados. O BEI contribuiu com 300 milhões de EUR, ou seja, metade do custo
do projeto, para o financiamento do parque da Belwind,
que agora produz eletricidade suficiente para abastecer
160 000 habitações na Bélgica.

solares produzidos nas fábricas chinesas», refere Michael
Gera, sócio-gerente da Energy Access Ventures, um dos
gestores de fundos apoiados pelo BEI. «Um grande projeto em Bordéus terá repercussões positivas para os pequenos projetos realizados em África.»

Desde então, o BEI tem participado em importantes projetos eólicos offshore, designadamente no Reino Unido,
nos Países Baixos e na Alemanha. Está inclusivamente a
considerar um investimento num projeto inovador de
parque eólico flutuante em Portugal. O BEI financiou
aproximadamente dois terços de toda a capacidade
europeia de produção de energia eólica offshore. Na
sua mais recente operação de grande porte, em setembro, o BEI comprometeu-se a conceder um empréstimo
de 425 milhões de GBP para o parque eólico Galloper, a
27 km da costa de Suffolk, que incluirá 140 turbinas eólicas. O projeto Galloper é financiado ao abrigo do Fundo
Europeu para Investimentos Estratégicos.

O BEI apoia os seguintes projetos em pequena escala:

Quando a produção em
pequena escala é uma vantagem
O futuro das energias renováveis não passa apenas por
projetos de grande envergadura realizados nos países
desenvolvidos. A energia solar fotovoltaica, por exemplo,
tem uma vantagem face a algumas outras tecnologias de
energias renováveis, na medida em que se presta à produção em pequena escala. Embora seja improvável que
alguém instale uma turbina eólica com 90 metros de altura no jardim, a hipótese de forrar o telhado da sua casa
com alguns painéis solares é perfeitamente plausível.
Essa adaptabilidade torna a energia solar muito atrativa
nas regiões mais isoladas do planeta, onde não existem
alternativas de fornecimento de eletricidade.
«A energia solar está em verdadeira ascensão nos locais onde não existe rede elétrica», comenta Sophie Jablonski, engenheira do BEI. «Nas aldeias africanas, por
exemplo, a única fonte de luz existente poderão ser os
candeeiros a petróleo que, além de serem caros, libertam
fumos tóxicos.»
Graças às enormes economias de escala geradas pelos
grandes projetos solares europeus, o preço dos painéis
fotovoltaicos baixou tanto que se tornaram acessíveis a
famílias que vivem em regiões isoladas. «Quanto maior
o número de grandes projetos fotovoltaicos como o de
Bordéus, maior será o efeito no custo dos equipamentos
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P
 amiga (Participatory Microfinance Group for Africa):
o BEI emprestou 4 milhões de EUR a um fundo que,
por sua vez, concede crédito a empresas de microfinanciamento nas regiões rurais de África. Essas empresas concedem empréstimos a particulares para
a aquisição de kits solares (bem como para o investimento em sistemas de rega e de água potável). O
fundo desenvolve a sua atividade em diversos países africanos, entre os quais o Benim, Burquina Faso,
Camarões, Quénia, Madagáscar, Senegal, Tanzânia e
Togo;
E nergy Access Fund: o BEI investiu 10 milhões de EUR
de capital no fundo, que concede empréstimos a empresas start-up que fornecem acesso à energia na África Oriental. O fundo tem por objetivo garantir um
aprovisionamento elétrico fiável a um milhão de pessoas de baixo rendimento nas zonas rurais e parcialmente urbanizadas da África Subsariana.
«Para ser sustentável e responsável, o microfinanciamento africano tem de ser verde e inclusivo», diz Renée
Chao-Béroff, diretora-geral do Pamiga. «A energia solar
fotovoltaica desempenha um papel muito importante
nesta economia verde baseada no microfinanciamento»,
acrescenta.
O aquecimento global não conhece fronteiras nacionais.
Felizmente para os consumidores de energia de Bordéus
e do Benim, o BEI também não.

Um grande projeto em
Bordéus terá repercussões
positivas para os pequenos
projetos realizados em África.

O que o BEI FAZ

Um pequeno painel fotovoltaico
para uma habitação unifamiliar
na Tanzânia
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INOVAÇÃO
para a competitividade
O futuro da Europa depende da sua capacidade de inovação. A concorrência dos
EUA e de outras grandes economias é feroz, dada a crescente digitalização dos
métodos de produção da indústria. O investimento nesta área, que é também um
dos objetivos da nossa política pública, é fundamental. Esta é a razão pela qual a
inovação é um dos critérios para a atribuição dos empréstimos do FEIE.

7
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1

para apoiar a inovação

e as
competências

Volume total de
financiamento da IDI
no setor privado
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com projetos nas áreas
seguintes:
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Inovação

Mais de

50

empresas do
setor privado
apoiadas nas suas
atividades de I&D

Educação
e formação

Investigação e
desenvolvimento

INOVAÇÃO
para a competitividade

Para alcançar as metas da UE no
domínio da banda larga,
da capacidade dos centros de dados
e da cibersegurança são necessários
65 000 milhões de EUR por ano.
O BEI realizou uma série de operações
em 2015 para preparar o terreno.

15,3 milhões de ligações digitais novas ou atualizadas
Telecom Italia: 500 milhões de EUR
… 7 milhões de habitações
Norte-Pas-de-Calais: 147 milhões de EUR

Orange Polónia: 190 milhões de EUR

Baixa Saxónia: 150 milhões de EUR

Alsácia: 380 000 ligações

Hesse: 150 milhões de EUR

Finlândia e Estónia:

150 milhões de EUR

Malta Telecom:

30 milhões de EUR
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As inovações não caem do céu. É preciso que
alguém as conceba e desenvolva. Os estudantes
de hoje preparam-se para desenvolver as
inovações de amanhã. Mas a Europa tem vindo
a perder terreno face aos EUA, que gasta o
dobro com cada estudante do ensino superior.
Os empréstimos do BEI procuram inverter
esta tendência. Em 2015, o Banco concedeu
o maior empréstimo de sempre a um projeto
universitário, no montante de 278 milhões
de EUR, para as instalações de investigação
científica da Universidade de Oxford. Em toda a
Europa, 1,45 milhões de estudantes beneficiam
dos empréstimos do BEI.

Jorge Fernández Quesada, de 22 anos, estudante de design de
equipamento médico e empreendedorismo, de Málaga, foi um
dos primeiros a usufruir de um empréstimo para prosseguir os
seus estudos de mestrado ao abrigo do Erasmus+, um programa
da Comissão Europeia gerido pelo FEI que concede empréstimos
a mestrandos espanhóis que estudam no estrangeiro e a outros
europeus que frequentam mestrados em Espanha. O programa
Erasmus+ cobre as propinas e as despesas de subsistência; o prazo
de reembolso do empréstimo só começa a correr um ano depois
de concluído o mestrado. Jorge contraiu o seu empréstimo junto
do MicroBank, o banco social do La Caixa, para frequentar um
mestrado de um ano no Imperial College, em Londres.
Está previsto que sejam concedidos, até 2020, cerca de
3 000 milhões de EUR em empréstimos a 200 000 estudantes ao
abrigo do programa Erasmus+.
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INOVAÇÃO
para a competitividade

Poupar de forma inteligente

FEIE

Janet Thickpenny com o seu
contador inteligente em casa,
no País de Gales

Contadores inteligentes ajudam os consumidores a controlar a sua fatura energética

S

empre que lhe apetecia tomar um café, Janet
Thickpenny carregava simplesmente no botão do
seu fervedor elétrico. Mas, muitas vezes, ficava entretida a fazer outras coisas enquanto a água aquecia.
Quando finalmente se lembrava do café, a água já tinha
arrefecido e tinha de fervê-la novamente.
Esse tipo de desperdício acabou quando mandou instalar um contador inteligente na sua casa em Barry, uma
pequena cidade costeira no País de Gales. O mostrador
do contador inteligente que tem em casa indica-lhe agora como esses desperdícios se refletem na fatura. Também lhe permite saber quanto gasta, através de um

controlo mais rigoroso do seu consumo. «Não se imagina o consumo de um fervedor elétrico», observa Janet.
Dezenas de milhões de contadores inteligentes estão
a ser instalados em toda a Europa. O Governo britânico
determinou que todas as casas sejam equipadas com
contadores inteligentes até ao final de 2020. Isso significa que serão instalados cerca de 53 milhões de
novos contadores de eletricidade e de gás no Reino
Unido, o que representa um investimento estimado
em 10 000 milhões de GBP. Os contadores inteligentes no Reino Unido medem o consumo de eletricidade
ou de gás em tempo real, o que constitui um incentivo à
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FEIE
poupança individual. Além de ajudar a reduzir o consumo energético, esta medida também pode contribuir
para a diminuição das emissões de carbono.

Investir de forma inteligente
Os contadores inteligentes são também objeto do maior
empréstimo que o Banco Europeu de Investimento assinou no ano passado ao abrigo do Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos (FEIE). Com o apoio do FEIE,
o Banco Europeu de Investimento irá conceder cerca de
500 milhões de EUR a um projeto para a instalação de
contadores inteligentes, no valor de 1 400 milhões de
EUR, gerido pela Calvin Capital, uma empresa britânica
que financia e gere a instalação de novos contadores por

Trata-se de uma operação
de grande porte mas,
no final, a presença do BEI contribui
para uma maior aceitação dos
riscos do projeto por parte do
mercado e garante a viabilidade
económica do projeto.
conta dos fornecedores de energia. No total, o FEIE pretende mobilizar 315 000 milhões de EUR de novos investimentos na UE até 2018, a partir do capital inicial disponibilizado pelo BEI e pela Comissão Europeia.
Quando uma companhia de eletricidade britânica instala um contador inteligente, o consumidor não é, em princípio, obrigado a permanecer vinculado à companhia no
longo prazo. Após a instalação do novo contador, o cliente pode, em qualquer altura, decidir mudar de fornecedor de energia. Nesse caso, a companhia poderia ter dificuldades em recuperar o custo do seu investimento no
contador. A Calvin Capital está habituada a lidar com a rotatividade dos clientes, um fenómeno bem conhecido no
setor da energia. Afinal de contas, a Calvin já financiou,
desde 2002, a aquisição e instalação de mais de seis milhões de contadores, destes mais de um milhão de aparelhos inteligentes. Só no âmbito desta operação do FEIE
serão financiados mais sete milhões de contadores
inteligentes.
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O modelo que a empresa escolheu para esta operação do
BEI liberta o fornecedor de energia do risco associado à
rotatividade dos clientes. Os contadores pertencem agora à Calvin e não à companhia de eletricidade, que assim
não terá de fazer face ao abandono dos clientes. Com o
apoio do BEI, a empresa sediada em Manchester oferece
uma solução que funciona, independentemente do fornecedor escolhido pelo cliente.

Viabilidade económica garantida
O BEI concedeu este empréstimo ao abrigo do FEIE para demonstrar o seu apoio ao modelo aplicado pela Calvin. Este
financiamento visa atrair outros investidores para o setor e
contribuir para a modernização das infraestruturas energéticas. Graças ao FEIE, o BEI conseguiu também aumentar
o montante do seu empréstimo, para além do que teria
sido admissível no âmbito das suas operações regulares.
«Trata-se de uma operação de grande porte mas, no final,
a presença do BEI contribui para uma maior aceitação dos
riscos do projeto por parte do mercado e garante a viabilidade económica do projeto», explica Peter Jacobs, chefe
da Divisão de Project Finance do BEI.

O modelo está lançado
O contador inteligente de Janet Thickpenny incentivou,
sem dúvida, as suas filhas a tornarem-se mais conscientes do seu consumo energético. «Apita para nos avisar de
que estamos a consumir mais energia do que o habitual»,
explica Janet. «Quando isso acontece, a minha filha mais
nova vai logo a correr pela casa fora para desligar os aparelhos das fichas.»
Até ficar concluído, o projeto de instalação de contadores
inteligentes previsto pelas autoridades britânicas exigirá
ainda muito trabalho e investimento. Mas é também para
isso que serve o FEIE: para ajudar a criar a dinâmica necessária que aponte novos rumos aos setores estratégicos da
economia.
E está no bom caminho. Desde que o BEI concedeu este
empréstimo à Calvin e assinou, no ano passado, outros
contratos para financiar a instalação de 13 milhões
de contadores inteligentes em toda a União Europeia, o responsável do BEI, Peter Jacobs, referiu ter sido
contactado por diversas outras empresas britânicas interessadas em operações semelhantes.

INOVAÇÃO
para a competitividade

Inovação para a vida
O InnovFin Doenças Infecciosas
financia as fases iniciais, de maior risco, do desenvolvimento
de vacinas, tratamentos e dispositivos médicos.
O seu primeiro empréstimo de 10 milhões de EUR foi
concedido à Cavidi, uma empresa sueca de biotecnologias
que está a desenvolver um dispositivo para monitorizar doentes com VIH/SIDA que
apresentem resistência à medicação. O dispositivo chama-se «monitor de carga
viral» e será lançado no mercado no final de 2016, sob a designação comercial Ziva.
Dos 35 milhões de doentes infetados com o vírus VIH em todo o mundo,
34 milhões vivem em países pobres onde não existem os sofisticados
equipamentos laboratoriais necessários para monitorizar os medicamentos para
o tratamento da SIDA. «Esses doentes simplesmente não têm acesso aos meios
de diagnóstico», diz Andrew Oldfield, diretor da Cavidi. Em breve, qualquer
enfermeira na clínica mais remota poderá recolher uma amostra de sangue,
analisá-la com o Ziva e obter um resultado. «Para uma pequena empresa como
a nossa que desenvolveu uma nova tecnologia, o apoio do BEI foi crucial»,
afirma Oldfield. «Temos agora boas hipóteses de colocar o nosso produto
no mercado e de ajudar efetivamente as pessoas.»
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Apoiar em grande as
PEQUENAS e MÉDIAS EMPRESAS
A maioria dos europeus trabalha em pequenas ou médias empresas, pelo que o apoio
a este setor é um objetivo fundamental. Mas as pequenas empresas e as start-ups
também criam ideias inovadoras. A competitividade europeia depende de um forte
investimento neste setor.
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Apoiar em grande as
PEQUENAS e MÉDIAS EMPRESAS

Em 2015, o BEI
concedeu empréstimos que
ajudaram a criar e preservar
4,1 milhões de postos de
trabalho nas PME e mid-caps
europeias

Em 2015, o FEI

duplicou as operações no setor
das PME, com 85 operações de
capital e 119 operações de garantia
e microfinanciamento no valor
de 6 960 milhões de EUR,
que deverão mobilizar

26 890 milhões de EUR

consagrou 29 % do seu
financiamento às pequenas
e médias empresas

realizou 25 operações de capital
de risco, comprometendo um total de
812 milhões de EUR que irão
mobilizar 3 400 milhões de EUR

apoiou mais 13 % de pequenas
e médias empresas

superou em 29 % o
objetivo para as operações de
garantia e microfinanciamento
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Garantias para o crescimento
em Espanha e Malta
O BEI, o FEI e a Comissão Europeia assinaram
operações com Espanha e Malta para a gestão de
programas destinados a promover as pequenas e
médias empresas naqueles países. O FEI garantirá
empréstimos aos intermediários financeiros e
cobrirá 50 % das perdas nos empréstimos que
estes concederem a PME. Em contrapartida, os
intermediários comprometem-se a conceder os
empréstimos a taxas de juro mais baixas. Prevê-se que, em Espanha, o programa venha a gerar
3 000 milhões de EUR de financiamento em
16 regiões do país. O programa deverá apoiar
60 milhões de EUR de financiamento destinado a
pequenas e médias empresas em Malta.

Eficiência energética para
as pequenas empresas
O Instrumento de Financiamento
Privado para a Eficiência
Energética (PF4EE), uma nova
colaboração entre o BEI e a
Comissão Europeia, financia
pequenos projetos de eficiência
energética geridos por bancos
locais. As primeiras operações
foram assinadas na República
Checa, em Espanha e em França.
O objetivo do Banco é conceder
cerca de 250 milhões de EUR de
financiamento por ano ao abrigo
do PF4EE, tendo em vista realizar
operações com 10 a 15 bancos.
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A ministra francesa Ségolène Royal
na assinatura da operação do PF4EE
com o Crédit Coopératif

Apoiar em grande as
PEQUENAS e MÉDIAS EMPRESAS

Como o Reno alimenta os seus afluentes

FEIE

Foi um ano
excelente…
graças ao FEIE.

Sebastian Wilbs
na sua fábrica perto
de Düsseldorf

Como o grande Plano de Investimento para a Europa beneficia
as pequenas empresas

O

rio Düssel faz uma curva em torno da aldeia de
Gruiten, dividindo-se depois em quatro pequenos
riachos antes de desaguar no Reno. O mapa destas complexas circunvalações que o rio descreve no final
do seu percurso assemelha-se um pouco à representação
gráfica do empréstimo que Simone Wilbs e o seu marido
Sebastian receberam para financiar a sua empresa familiar em Gruiten, se olharmos para a sua estrutura intrincada de garantias e contragarantias. As grandes instituições
europeias e os bancos alemães que, em última análise,
viabilizaram o empréstimo acreditam que, tal como o pequeno afluente alimenta o rio principal, também as pequenas empresas como a fábrica de moldes de fundição
de Simone e Sebastian têm de sobreviver para garantir a
prosperidade da economia em que se inserem.

É por isso que a tábua de salvação estendida à família
Wilbs reveste uma importância muito maior do que a
mera garantia da subsistência do pequeno grupo de
pessoas que trabalha na empresa – embora se trate de
uma ajuda vital no caso concreto. «Sem o empréstimo
não teríamos negócio», explica Simone Wilbs, que trabalha na empresa com o seu marido, dois empregados
a tempo inteiro (um dos quais o seu cunhado) e três
empregados a tempo parcial, incluindo o seu pai que
fundou a empresa.
«A nossa empresa não é muito grande. É uma empresa familiar. Mas, ainda assim, precisamos de ter dinheiro
no fim do mês para pagar aos nossos trabalhadores, enquanto aguardamos o pagamento dos nossos clientes.»
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Acelerar o ritmo com o FEIE
O FEI, que ajudou a financiar o empréstimo de 30 000 EUR
concedido aos Wilbs, promove o financiamento a favor
das pequenas e médias empresas em toda a Europa. O
COSME, um programa da Comissão Europeia gerido pelo
FEI, beneficia do apoio do FEIE desde 2015. Graças a este
apoio, o COSME consegue duplicar o montante dos empréstimos garantidos, e as contrapartes do FEI podem
emprestar ou garantir o capital em metade do tempo.
A contribuição do FEI para o FEIE deverá mobilizar
75 000 milhões de EUR de financiamento para as pequenas e médias empresas. É como se fosse o Reno a
ajudar os seus muitos afluentes como o Düssel.
O objetivo é que os bancos que efetivamente concedem crédito às pequenas empresas tenham muito menos preocupações com o risco do empréstimo, porque
o COSME transfere grande parte desse risco para o FEI,
com o apoio do FEIE. Como é evidente, a probabilidade de o banco vir efetivamente a conceder o empréstimo aumenta bastante – o que é bom para as pequenas empresas. «Este tipo de crédito é vital para as
start-ups e as jovens empresas», explica Lars Testorf, vice-presidente responsável pela gestão de produtos no
KfW em Frankfurt. «Se não existisse, muitas das pequenas empresas veriam os seus empréstimos recusados
pelo banco.»
Em 2015, o FEI assinou um contrato com o KfW, que prevê a concessão de 1 000 milhões de EUR em emprésti-
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mos destinados a empresas start-up na Alemanha até
2018. Mais de 20 000 start-ups alemãs poderão beneficiar desse apoio. Sem o FEIE, os recursos de que o FEI
dispõe no âmbito do seu programa COSME não teriam
sido suficientes para realizar uma operação desta natureza em 2015.

Colmatar lacunas do mercado
Em toda a Europa, as pequenas empresas têm dificuldade em obter empréstimos. Embora os bancos tenham
bastante liquidez disponível, consideram que as pequenas empresas representam um risco mais elevado do
que as empresas de maior dimensão. O objetivo do FEIE
é dar mais confiança aos bancos e aos investidores privados para aplicarem o seu capital. Trata-se de um fator
importante na República Checa, onde o FEI assinou uma
operação em agosto de 2015 para oferecer uma contragarantia para as garantias concedidas pelo ČMZRB, um
banco público de desenvolvimento. «Existe liquidez suficiente, mas os bancos exigem garantias, e é isso que falta», refere Lubomir Rajdl, diretor-geral adjunto do banco
com sede em Praga. «O nosso programa vem realmente
colmatar uma lacuna no mercado.»
Até ao final de 2015, o ČMZRB já tinha garantido empréstimos para 400 pequenas empresas. «Foi um ano
excelente», diz Rajdl. «A garantia COSME tornou possíveis estes empréstimos graças ao apoio do FEIE.» Nos
próximos dois anos, Rajdl espera que o programa venha
a apoiar 1 400 pequenas empresas, através da concessão de empréstimos no valor de 160 milhões de EUR.

Apoiar em grande as
PEQUENAS e MÉDIAS EMPRESAS

FEIE
Uma das primeiras garantias do ČMZRB destinou-se a
um empréstimo de 92 500 EUR concedido à OVEX Plus,
uma empresa de gestão de resíduos em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa. Com o empréstimo
e algum capital próprio, a OVEX irá adquirir uma nova
tecnologia que permite o armazenamento, sem produzir pó, de cinzas provenientes das indústrias energética,
hulhífera e metalúrgica de toda a Morávia e Silésia. É um
avanço importante numa região onde a qualidade do ar
é gravemente afetada pela produção industrial. «A tecnologia ajuda a reforçar a nossa posição no mercado da
eletricidade e da energia de forma sustentável e eficaz»,
afirma Miroslav Olszovy, diretor executivo da OVEX. «Os
aspetos ambientais positivos da nova tecnologia também são importantes, sobretudo na nossa região.»

…e também no Danúbio
Estes pequenos empréstimos fazem chegar o apoio do
FEIE aos quatro cantos da Europa. Na margem búlgara
do Danúbio, Georgi Dikov dirige uma fábrica de andaimes e de material de construção. Recebeu um empréstimo de 34 000 EUR do Cibank, em Sófia, para a aquisição de uma máquina ceifeira em segunda mão vinda
da Alemanha. «Na Bulgária, é bom termos mais do que
uma fonte de rendimentos», explica Dikov, que emprega
45 trabalhadores na sua fábrica e mais cinco na sua propriedade agrícola de 100 hectares. «Se um dos negócios
não correr tão bem, podemos contar com o outro até a
situação melhorar.»

A empresa de Dikov situa-se em Oryahovo, uma cidade
com 5 000 habitantes, onde a taxa de desemprego é superior à média da Bulgária e os salários não ultrapassam
metade da média nacional. É uma região onde há relativamente poucos trabalhadores altamente qualificados.
«Eu dou formação a pessoas sem quaisquer qualificações», diz Dikov, «e faço delas especialistas.»
Os primeiros 104 empréstimos concedidos pelo Cibank,
cobertos pela garantia do FEIE, totalizam 17,7 milhões de
EUR. Até ao final do programa de 100 milhões de EUR, os
funcionários do Cibank esperam vir a apoiar 700 pequenas e médias empresas na Bulgária.
Quer seja nas margens do Reno ou do Danúbio, o apoio
do FEIE ao programa COSME já está a contribuir para
manter a economia europeia a fluir.

Sem o
empréstimo não
teríamos negócio.
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Encontrar

refúgio financeiro
Para os refugiados, o microcrédito é muitas vezes a única solução
de financiamento

E

nquanto estudante de engenharia no Iraque, Said
al-Obaidi desenvolveu um método que permitiu
aos opositores do regime de Saddam Hussein comunicarem entre si através de mensagens encriptadas.
Quando o grupo clandestino foi descoberto em 1992,
alguns dos cúmplices de al-Obaidi foram executados e
outros condenados a prisão perpétua. Said al-Obaidi,
por sua vez, cumpriu uma pena de quatro anos na tristemente famosa prisão de Abu Ghraib. Após a destituição
do ditador, al-Obaidi optou por fugir da violência sectária que grassava no seu país de origem.
Refugiou-se na Bélgica, onde decidiu criar uma empresa de reparação de computadores portáteis. Os bancos
recusaram-lhe um empréstimo de 3 000 EUR de que
precisava para arrendar uma loja. Foi então que contactou a microStart, uma empresa de Bruxelas que concede empréstimos comerciais a partir de 500 EUR. Graças
à sua perseverança e aos diversos empréstimos da microStart, a loja de al-Obaidi, situada no amplo Boulevard
Anspach, no centro de Bruxelas, é hoje um sucesso. «O
pessoal da microStart é muito simpático. Trataram-me
como um amigo, mesmo antes de me concederem o
empréstimo.»
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Para os refugiados que, como al-Obaidi, tentam estabelecer-se num novo país, as opções de financiamento disponíveis são escassas. Até os pedidos de empréstimo de migrantes oriundos da União Europeia são rejeitados, com
crescente frequência, pelos procedimentos automáticos
dos bancos devido à falta de informações sobre o seu histórico financeiro. Foi por isso que o FEI alargou o seu programa de microfinanciamento em 2015, tendo assinado
contratos com seis instituições de microfinanciamento em
toda a Europa, a fim de lhes conceder garantias que irão
desbloquear empréstimos no valor de 237 milhões de EUR
a favor de 20 000 pequenas empresas. Tendo em conta o
elevado número de refugiados vindos do Médio Oriente e
os importantes movimentos de trabalhadores que partem
em busca de um rendimento estável no interior da União
Europeia, estes empréstimos são cada vez mais importantes para o futuro económico do continente. De acordo
com as instituições de microfinanciamento, cerca de 70 %
dos seus clientes já são de origem estrangeira.

A salvo dos usurários
«Muitas das pessoas que agora obtêm o estatuto de
refugiado, mais tarde ou mais cedo irão constar dos

Apoiar em grande as
PEQUENAS e MÉDIAS EMPRESAS

Trataram-me como um
amigo, mesmo antes de me
concederem o empréstimo.

registos das empresas de microfinanciamento», diz Faisal
Rahman, fundador da Fair Finance, uma empresa londrina de financiamento social apoiada por uma garantia do
FEI. «Quanto aos restantes, muitos deles irão trabalhar
para pequenas empresas que beneficiam de microcréditos.» A Fair Finance e outros mutuantes com vocação
social pretendem ajudar as pequenas empresas a livrarem-se das garras dos usurários. A clivagem entre o capital de que as pequenas empresas precisam e o montante
que os bancos lhes emprestam é estimada em 2 000 milhões de GBP por ano.

Recusado pelos bancos locais, esteve desempregado
durante um ano em Florença, tendo por fim descoberto a PerMicro, uma empresa de microcrédito que opera em toda a Itália. Babayan obteve um empréstimo de
25 000 EUR, que lhe permitiu abrir um restaurante que
serve comida tradicional arménia. «Foi a minha oportunidade de abrir um cantinho da Arménia em Itália e de
me sentir em casa», conta Babayan. «Não tinha outra alternativa. Não tinha nenhum plano B.»

O microcrédito é a única verdadeira esperança que resta a muitos refugiados. Vejamos o exemplo de Vardan
Babayan, que conseguiu importar, com sucesso, a cozinha arménia para a capital da Toscana, Florença, onde
a alimentação é levada muito a sério. Vardan fugiu da
Arménia durante um período de distúrbios civis e, antes
de chegar a Itália, passou pela Rússia, Ucrânia e Áustria.

Quem foge de conflitos políticos nem sempre anda à
procura de pequenos empréstimos. A empresa pública sueca Almi, que financia pequenas empresas, concedeu um empréstimo de 1,5 milhões de EUR a dois
irmãos paquistaneses que desenvolveram uma tecnologia de fabrico de réguas de compósito a partir de casca de arroz. Nasir Gill já se tinha mudado para a Europa
com o intuito de organizar a exportação dos produtos
da empresa dos irmãos, Green Plank, quando eclodiu a
violência política no Paquistão, em 2009. O seu irmão
Jamshaid, que ficara em Lahore para dirigir a produção da empresa, sentia-se cada vez mais frustrado com
a corrupção, sobretudo por parte dos funcionários da
companhia de eletricidade local, que lhe exigiam subornos sob a ameaça de cortarem o fornecimento de eletricidade à fábrica. Num clima de crescente desordem
pública, a gota de água foi o assalto à mão armada que
Jamshaid sofreu. «Aquilo era um pesadelo», conta Nasir,
que agora vive em Malmö. «Aqui somos aceites como
pessoas e como empresários. Lá não tínhamos qualquer
aceitação.»

Encontrar aceitação

«Aceitação» é a palavra correta. Em 2015, os irmãos
Gill, que entretanto obtiveram o título de residência
na Suécia, foram distinguidos com o prémio de «New
Builder of the Year» atribuído pelo Rei Carlos XVI Gustavo, o símbolo supremo da monarquia sueca.
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INFRAESTRUTURAS
para uma Europa interligada
O comércio é globalizado. Para serem competitivas, as empresas europeias têm de
estar ligadas entre si e ao resto do mundo. O BEI financia a tecnologia que melhora
o funcionamento das nossas cidades e as liga às modernas infraestruturas de
transportes. Mas o sucesso económico também depende de uma boa saúde.
Apoiamos as infraestruturas de cuidados de saúde, que melhoram a qualidade de
vida de todos os europeus,

com projetos nas
áreas seguintes:
29

33

Transportes estratégicos

51

Renovação e requalificação
urbana
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Energia competitiva e
segura

para infraestruturas

INFRAESTRUTURAS
para uma Europa interligada

Capacidade de produção de eletricidade
de 2 828 MW
94 % de energias renováveis

20,8 milhões de pessoas

beneficiaram de
acesso a água potável

19,9 milhões de pessoas
30 904 km de linhas elétricas
construídas ou modernizadas

beneficiaram de melhores
serviços de saneamento

Menor risco de cheias para
2,5 milhões de pessoas

Os projetos financiados pelo BEI
forneceram eletricidade a
2,34 milhões de habitações

3,17 milhões de pessoas
beneficiaram de infraestruturas
urbanas novas ou modernizadas

185 312 habitações sociais
ou a preços acessíveis foram
construídas ou renovadas

Mais 380 milhões de
passageiros transportados
Melhores serviços de saúde
prestados a 9,8 milhões
de pessoas
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Circular por Itália
O financiamento de 300 milhões de EUR concedido pelo BEI para a aquisição de novos comboios
destinados a assegurar as ligações ferroviárias nas regiões de Lácio, Toscana, Veneto, Piemonte e Ligúria
constitui um bom exemplo de como o FEIE permite ao Banco dar o seu aval positivo a uma empresa, de
modo a atrair investidores privados. O BEI aplicará esta verba na compra de obrigações emitidas pela
Ferrovie dello Stato, a companhia ferroviária pública de Itália. A Ferrovie dello Stato transferirá as receitas
da emissão obrigacionista para a sua subsidiária Trenitalia, que irá efetivamente adquirir os comboios.
Os investidores precisavam de um sinal claro de apoio à dívida da Ferrovie dello Stato, uma vez que a
empresa está na iminência de ser parcialmente privatizada. O empréstimo do FEIE veio demonstrar que a
empresa terá o apoio do BEI durante este período de transição potencial – uma jogada tática que foi bem
recebida pelo mercado e permitiu à Trenitalia avançar com a modernização do seu material circulante.
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INFRAESTRUTURAS
para uma Europa interligada

Debaixo de terra
Com temperaturas que chegam a baixar a -25 ºC durante
o inverno, a cidade finlandesa de Espoo autopromove-se
como destino maravilhoso para caminhadas na neve no
parque nacional próximo, visitas ao jardim do gelo local
e excursões à floresta em trenós puxados por parelhas de
huskies. Mas o paraíso das maravilhas de inverno também
tem um senão: o tratamento das águas residuais, principalmente porque as lamas e o equipamento usado para o
seu tratamento congelam e têm de ser aquecidos, processo que envolve custos consideráveis.
Este problema está a ser solucionado com um projeto de
371 milhões de EUR financiado por um empréstimo de
200 milhões de EUR do BEI para construir uma estação de
tratamento de águas residuais no substrato rochoso subjacente a Blominmäki, a oeste da cidade de Espoo. «No
interior da rocha a temperatura é muito agradável», diz
Jukka Piekkari, diretor da Autoridade dos Serviços Ambientais da Região de Helsínquia, responsável pela construção da estação de tratamento. «É um local mágico.»

A estação de Blominmäki, que irá substituir uma central
a céu aberto construída em 1963, terá o dobro da capacidade de tratamento de águas residuais, servindo 550 000
habitantes. Apesar de uma parte da estação ser construída acima do solo – sobretudo para a administração e o armazenamento de biogás – todo o processo de tratamento das águas residuais decorrerá no interior do rochedo.
A solução também permite preservar a floresta local, que
serve de habitat ao vulnerável esquilo voador da Sibéria.
A partir das lamas residuais, a nova estação de tratamento
também irá recuperar
3 00 toneladas por ano de fósforo como fertilizante,
m
 ais 300 toneladas anuais de azoto
como fertilizante
m
 etano para produzir eletricidade
suficiente para abastecer
20 000 habitações
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O Porto de Amesterdão de Jacques
Brel já não é o que era
Quando Jacques Brel escreveu a sua balada
sobre os marinheiros de Amesterdão, os
navios entravam no porto pela eclusa
de Noordersluis, construída em 1929.
Ainda continuam a fazê-lo, mas em breve
deslizarão por uma nova eclusa bem maior.
O financiamento de 165 milhões de EUR
que o BEI concedeu ao projeto de eclusa
marítima de IJmuiden criará um novo
acesso ao Porto de Amesterdão, o quarto
maior da Europa, e ao canal do mar do
Norte através da maior eclusa do mundo –
com 500 metros de comprimento, 70 metros
de largura e 18 metros de profundidade.

Segurança energética para o Báltico
O gasoduto de 110 km da Amber Grid, financiado com 28 milhões de EUR do
BEI, liga o porto lituano de Klaipėda à principal rede de gás do país. Através
deste gasoduto, o gás natural liquefeito poderá ser distribuído por navio ao
resto da Lituânia, bem como à Letónia e à Estónia. Para os países que dependem
atualmente dos fornecimentos de gás da Rússia, este é um passo importante rumo
à segurança energética.
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para uma Europa interligada

Quando a urgência é aguda

FEIE

Como o programa da UE concebido para impulsionar a economia europeia está
a financiar o maior serviço de urgência hospitalar da Grã-Bretanha

S

e estivesse em Birmingham e, de repente, começasse a sentir dormência num lado do corpo, dificuldades em falar e perda de visão, dirigir-se-ia
provavelmente ao City Hospital. A equipa de emergência médica diagnosticar-lhe-ia um princípio de acidente
vascular cerebral (AVC) e estabilizaria o seu estado. Mas
para receber tratamento especializado, teria de ser transportado de ambulância para a unidade de AVC do hospital de Sandwell em West Bromwich, a cerca de oito quilómetros. Os dez minutos perdidos na viagem podem
ser cruciais para um doente em situação aguda.
O NHS Trust, entidade gestora dos dois hospitais, pretende solucionar o problema da divisão dos seus serviços de urgência com a construção do Midland Metropolitan Hospital, que fica a meio caminho entre os dois

impacto na saúde – e, em alguns casos, na sobrevivência
– dos 550 000 habitantes da área servida pelo hospital.
«Um acesso mais rápido aos cuidados de urgência adequados permite uma recuperação mais rápida e mais
completa dos doentes», declara Dr. Roger Stedman, diretor clínico do Sandwell and West Birmingham NHS Trust.
«Poderemos até salvar vidas, reduzindo as complicações
que, por vezes, exigem tratamentos prolongados.»

O FEIE apoia os serviços de
urgência
O hospital Midland Metropolitan, com 669 camas, terá
o maior serviço de urgências da Grã-Bretanha e será

estabelecimentos existentes e terá um custo de 350 milhões de GBP. O novo hospital irá tratar sobretudo os casos agudos, pelo que todos os habitantes da região saberão onde devem dirigir-se em caso de doença súbita
e grave. Logo que derem entrada no hospital, os doentes
terão acesso imediato a uma vasta equipa de médicos
especialistas. A nova infraestrutura terá um verdadeiro
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apenas o segundo hospital especializado no tratamento
de doenças agudas no Reino Unido. O Banco Europeu de
Investimento financia 120 milhões de GBP do custo total
através do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos
(FEIE), um programa apoiado por uma garantia de 16 000
milhões de EUR da Comissão Europeia e com uma dotação
de 5 000 milhões de EUR de recursos próprios do BEI.
O principal objetivo do FEIE é apoiar projetos que, de outro modo, dificilmente obteriam financiamento em condições vantajosas junto de investidores privados. Essas
dificuldades resultam normalmente de um certo risco
que desencoraja os investidores privados ou encarece os
projetos.

Risco assumido
No caso do hospital Midland Metropolitan, o risco estava
associado ao contrato que vincula o NHS Trust à empresa
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de gestão privada e de capital maioritariamente privado,
encarregada de supervisionar a construção e a manutenção do novo hospital por um período de 30 anos.
As autoridades britânicas tinham alterado o contrato
geral para impor critérios de desempenho um pouco mais rigorosos a esse tipo de empresas, apesar de
se tratar de uma estrutura habitualmente usada nas
denominadas parcerias público-privadas. Sendo o
Midland Metropolitan o primeiro grande hospital a
ser financiado de acordo com estes novos critérios,
o contrato poderia ser considerado de risco superior
ao dos projetos anteriores comparáveis. Os investidores privados poderiam temer que, no caso de um
desempenho insatisfatório da empresa responsável
pelo projeto, o contrato pudesse ser mais facilmente
rescindido pelo NHS Trust. Nesse caso, os investidores teriam maiores dificuldades em recuperar o seu
investimento.

INFRAESTRUTURAS
para uma Europa interligada

FEIE
Foi precisamente para colmatar este tipo de «lacuna
de mercado» que o FEIE foi instituído em 2015. Por
isso, o BEI elegeu o hospital Midland Metropolitan
como um dos seus primeiros projetos financiados a
título do FEIE.
«O mercado ainda continua indeciso quanto aos riscos deste novo contrato», comenta Peter Jacobs,
chefe da Divisão de Project Finance do BEI. «Para o
BEI, trata-se de um risco aceitável, sobretudo porque
o projeto também implica a requalificação de um antigo terreno industrial.»

Processos eletrónicos em vez de
porcas e parafusos
O hospital Midland Metropolitan será construído em
Smethwick, a oeste do centro de Birmingham, num terreno onde começou por existir uma fábrica de porcas e
parafusos, na década de 1840, e que foi ocupado, mais
recentemente, por uma fábrica automóvel. Quando estiver concluído, em outubro de 2018, terá nove blocos
operatórios, uma grande unidade de cuidados intensivos e uma maternidade com dois blocos operatórios
próprios.
O novo hospital será um estabelecimento inovador em
muitos aspetos:
n
 ão haverá papéis e todo o pessoal de saúde terá
acesso pleno e imediato aos processos eletrónicos de
cada um dos 400 000 utentes que se estima venham a
ser atendidos por ano;

Público e privado
O BEI apoia, com um empréstimo
de 70 milhões de EUR do FEIE, uma
solução inovadora na Irlanda para
construir 14 unidades de cuidados
primários em todo o país em regime
de parceria público-privada.
O conceito passa por modernizar os
serviços médicos e prestar no mesmo
local um amplo leque de serviços.

o
 s novos pacientes serão admitidos no serviço ambulatório, que os encaminhará rapidamente para um
médico experiente. Deste modo, muitos doentes que
teriam internamentos longos poderão ter alta mais
cedo.
«Queremos que os nossos doentes sejam avaliados, examinados e tratados rapidamente para que não tenham
de permanecer no hospital mais tempo do que o necessário», afirma Dr. Matthew Lewis, diretor do serviço de
cuidados médicos e de urgência do NHS Trust. «Iremos,
sem dúvida, prestar melhores cuidados de saúde neste
novo ambiente.»
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CLIMA e AMBIENTE
para o nosso futuro comum
O BEI apoia projetos que promovem a qualidade do ar, a biodiversidade e a
sustentabilidade dos transportes, de modo a preservar o ambiente para as gerações
vindouras, incluindo no plano da inovação para lhes garantir um futuro mais
próspero.
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com projetos nas áreas
seguintes:
58
49

para o ambiente

2015

Proteção do
ambiente

Transportes
Energias renováveis
sustentáveis e eficiência energética

CLIMA e AMBIENTE
para o nosso futuro comum

Eficiência energética:

3 600 milhões
de EUR

Transportes menos
poluentes e mais
ecológicos:

10 300 milhões
de EUR
Energias
renováveis:

3 300 milhões
de EUR

Investigação,
desenvolvimento e
inovação:

1 600 milhões
de EUR

Florestação, resíduos,
águas residuais
e outros setores:

1 000 milhões
de EUR

Adaptação às
alterações climáticas:

900 milhões
de EUR
O Banco afeta pelo menos 25 % do
volume de financiamento total a
empréstimos de ação climática, em
todos os seus domínios de atuação.
Em 2015, o BEI financiou projetos de ação
climática no montante de 20 700 milhões

de EUR,

o que corresponde a 27 % do volume total
de financiamento...
30 % do financiamento total no exterior
da UE...
31 % do financiamento nos países em
desenvolvimento.

2015

Relatório de Atividades

35

FEIE

Atrair grandes investimentos com um baixo
nível de endividamento
Como a Copenhagen Infrastructure II leva os fundos de pensões a investir em
energias renováveis

I

nstalar 67 turbinas eólicas, com 90 metros de altura
cada, nas águas turbulentas do mar do Norte não é
tarefa fácil. Transformar desperdícios de madeira em
eletricidade também não é propriamente uma brincadeira. Agora imagine-se o que significa tentar angariar
milhares de milhões de euros para financiar este tipo
de projetos junto de investidores não habituados a assumir grandes riscos. Ora, para isso é preciso ter ideias
inovadoras.
Foi este o desafio que se colocou à Copenhagen Infrastructure Partners, uma sociedade dinamarquesa gestora de fundos de infraestruturas de energias renováveis,
quando lançou o seu terceiro grande fundo de investimento. Ao planear os seus investimentos com um nível
de endividamento significativamente mais baixo do que
o de outros fundos semelhantes, a sociedade conseguiu
angariar cerca de 2 000 milhões de EUR, principalmente
junto de fundos de pensões e de outros investidores tipicamente mais prudentes. Sem a estrutura engenhosa
que os gestores arquitetaram para o fundo, a maioria dos
investidores institucionais não teria certamente investido
o seu capital em novas tecnologias de produção de energia, habitualmente consideradas como investimentos relativamente arriscados. «Quisemos tornar este tipo de investimentos mais atrativo e acessível para os investidores
institucionais», explica Stephanie Bendorff Røpcke, vice-presidente da Copenhagen Infrastructure Partners.
O resultado foi o fundo Copenhagen Infrastructure II,
lançado em setembro de 2014, com participações de capital de oito investidores institucionais dinamarqueses.
No final do período de subscrição, em julho de 2015, o
fundo contava com 19 investidores, incluindo o BEI, cuja
participação foi a primeira operação de tomada de participação realizada através do FEIE.

As necessidades dos investidores e o papel do FEIE
Um dos principais objetivos do FEIE é atrair os investidores privados para áreas em que normalmente não se
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atreveriam a investir. Deste modo, o FEIE satisfaz uma importante necessidade dos investidores, ao mesmo tempo que cumpre um dos seus objetivos. «Os investidores
institucionais dispõem de imenso capital e precisam de
o investir, dadas as baixas taxas de juro atuais que não
lhes oferecem a rendibilidade de que necessitam», explica Barbara Boos, corresponsável pelos fundos de participação na Divisão de Alterações Climáticas e Ambiente do BEI. Os investidores institucionais desconfiam por
vezes de tecnologias relativamente pouco experimentadas. Procuram investimentos seguros, visto terem de salvaguardar o dinheiro das pensões de reforma. A estrutura do Copenhagen Infrastructure II permite «canalizar a
liquidez destes investidores para projetos que normalmente não financiariam», observa Barbara Boos.
A PensionDanmark, o investidor de referência do Copenhagen Infrastructure II, é um dos principais defensores da ideia de que os investidores institucionais devem
contribuir para o financiamento da redução das emissões de carbono. Participou ativamente na conceção
do fundo de modo a torná-lo atrativo para os investidores institucionais. «Estes fatores pesaram na nossa decisão de apoiar o fundo com um investimento do FEIE»,
acrescenta Boos. Graças ao FEIE, o Banco pode realizar

Turbinas prontas a instalar no mar
para o parque eólico de Veja Mate

CLIMA e AMBIENTE
para o nosso futuro comum

FEIE

A estrutura do
Copenhagen
Infrastructure II permite
canalizar a liquidez
[destes investidores]
para projetos que
normalmente não
financiariam.

Para instalar turbinas de 90 metros
de altura em águas profundas é necessária uma plataforma deste tipo

investimentos que antes não teria feito. O Copenhagen
Infrastructure II é o exemplo perfeito deste conceito. Anteriormente, as tomadas de participação do BEI eram
menos elevadas e não ultrapassavam geralmente os
50 milhões de EUR. Com o apoio do FEIE, o BEI conseguiu
aumentar a sua participação no Copenhagen Infrastructure II para 75 milhões de EUR.

Como captar grandes
investimentos com um
endividamento baixo
Para os investidores institucionais, um dos principais
atrativos do Copenhagen Infrastructure II é o facto de
realizar investimentos com um baixo nível de endividamento. O Copenhagen Infrastructure II financia, geralmente, a sua participação num projeto com ações preferenciais ou com uma combinação de capital e dívida. Daí
resulta um nível de endividamento bastante inferior ao
de fundos de infraestruturas semelhantes, o que diminui o risco do Copenhagen Infrastructure II, permitindo

a participação de investidores institucionais relativamente prudentes. «Para o tipo de investidores que temos, o
fundo representa mais uma alternativa às obrigações do
que um investimento de capital com elevada alavancagem financeira», explica Bendorff Røpcke da Copenhagen Infrastructure Partners.
O Copenhagen Infrastructure II já comprometeu ou reservou cerca de 1 000 milhões de EUR dos seus recursos
totais para investimentos específicos. Estes primeiros investimentos visam tecnologias mais recentes que não
costumam atrair os investidores institucionais tradicionais, incluindo uma central elétrica a biomassa no Reino Unido, um projeto eólico offshore na Alemanha, bem
como um parque eólico ao largo da costa escocesa.
O capital do fundo de 2 000 milhões de EUR deverá estar
integralmente investido até meados de 2017. Os gestores do Copenhagen Infrastructure II prevêem manter os
seus investimentos durante até 20 anos, o que significa
que estes projetos inovadores beneficiarão de apoio no
longo prazo.
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Incomparavelmente verde
Como um fundo verdadeiramente inovador atrai investimentos privados para
projetos de ação climática e de desenvolvimento

H

á alguns anos, Alastair Vere Nicoll atravessou a Antártida, recriando a aventura do pioneiro explorador polar Roald Amundsen. Hoje em dia, o solo
que pisa é bem mais quente do que o gélido deserto do
Polo Sul, mas o projeto em que participa é no mínimo
tão inovador como foi, na época, a grande expedição do
explorador norueguês. Debaixo dos seus pés, encontra-se a caldeira do vulcão Corbetti, que faz parte do rifte
da Etiópia, a 250 km a sul de Adis Abeba. Graças a uma
coincidência feliz de características geológicas, a água
que escorre pelas fissuras subterrâneas transforma-se
naturalmente em vapor sob o efeito da atividade vulcânica à sua volta. Vere Nicoll e os seus colegas pretendem
aproveitar a energia deste vapor para produzir eletricidade. «Trata-se de uma central elétrica a carvão – só que
sem carvão», comenta.
Na zona árida sobre a caldeira, a sociedade de investimento em energias renováveis, Berkeley Energy, da qual
Vere Nicoll é cofundador, está a construir o primeiro projeto de energia independente da Etiópia. A fase-piloto ficará concluída nos próximos dois anos. Vere Nicoll prevê
que, dentro de oito anos, a central de Corbetti tenha uma
capacidade de 500 megawatt. Este valor corresponde a
cerca de um quarto do consumo total de eletricidade do
país e será suficiente para abastecer dez milhões de etíopes. «Realizámos operações absolutamente inovadoras
em diversos mercados emergentes, mas este será seguramente, para todos nós, o projeto mais marcante das nossas carreiras», afirma. «Tenho a certeza disso».
O projeto de vanguarda de Vere Nicoll é um exemplo
paradigmático do tipo de operações do Fundo Mundial
para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis
(Geeref), um dos seus principais investidores. Este fundo
foi lançado com uma componente substancial de capital
público – 112 milhões de EUR da Noruega, Alemanha e
da UE – que serviu para atrair 110 milhões de EUR de investidores privados. O período de subscrição do Geeref
terminou na primavera de 2015 e estima-se já que cada
euro investido pelo fundo num projeto resultará num investimento adicional de 50 EUR.
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Utilizando verbas públicas para atenuar os riscos para os
investidores privados, o Geeref constituiu uma carteira
extraordinária de investimentos em energias renováveis
nos países em desenvolvimento. É a partir de um único
movimentado gabinete, numa ala arejada da sede do BEI
no Luxemburgo, que Cyrille Arnould, responsável máximo do Geeref, chefia uma equipa que investiu em cerca
de 50 projetos diferentes liderados por gestores inexperientes nos países em desenvolvimento. «Somos a prova
de que é possível realizar projetos sociais com um espírito de rentabilidade», afirma.

Apoiar as energias renováveis
sem riscos excessivos
O elemento central da estrutura do Geeref é o chamado «instrumento de cobertura de primeiras perdas». Isso
significa que os recursos públicos investidos no fundo
são usados como amortecedor para proteger os investidores privados. Se o fundo tiver prejuízo, este é coberto
em primeiro lugar com o dinheiro público. Esta garantia
aumenta a segurança dos investidores privados e encoraja-os a investir num fundo que, de outra forma, lhes
poderia parecer demasiado arriscado. Garrie Lette, gestor de uma carteira de 4 500 milhões de EUR de um fundo de pensões em Melbourne, Austrália, investiu 42 milhões de EUR no Geeref. «Não tivemos de assumir riscos
excessivos», refere Lette, diretor de investimentos do
fundo Catholic Super. «Apesar de tudo, não deixa de ser
um investimento significativo para nós.»
Lette reconhece que a combinação de circunstâncias
– energias renováveis, país em desenvolvimento e gestores de fundos inexperientes – «não cumpre propriamente todos os nossos requisitos». Foi a estrutura do Geeref
que o atraiu. «A nossa política de investimento assenta
num equilíbrio entre o risco e a rentabilidade. A tranche
de cobertura de primeiras perdas foi determinante para
a nossa decisão de participação no fundo.» A taxa de
rentabilidade dos projetos do fundo é ligeiramente superior a 20 %.

CLIMA e AMBIENTE
para o nosso futuro comum

Somos a prova de que é possível
realizar projetos sociais com um
espírito de rentabilidade.
Projetos construídos de raiz
Apesar da ampla cobertura geográfica do Geeref, Arnould antevê as melhores oportunidades de crescimento
no setor das energias renováveis em África. Essa opinião
também é partilhada por Anders Hauch, diretor de investimentos do fundo Frontier Investment Management.
O dinamarquês de 44 anos e os seus colegas do Frontier
apoiam um projeto hidroelétrico de 45 milhões de USD
no rio Siti, na região remota do monte Elgon, no Uganda. A capacidade de produção da central de Siti deverá
atingir 5 megawatt até ao final de 2016, graças às turbinas situadas na primeira cascata mais acentuada do rio,
de modo a aproveitar a força máxima das águas. Até ao
final de 2018, quando o Frontier construir as turbinas na
segunda cascata, a central de Siti produzirá 2,5 % da capacidade total do Uganda.
O Frontier é um exemplo típico dos investimentos do Geeref (que contribuiu com 12 milhões de EUR para um fundo de 60 milhões de EUR). Trata-se de um fundo completamente inovador no mercado, o que permitiu aos
consultores do BEI desempenhar um papel importante
na sua gestão (C. Arnould é presidente do comité consultivo de investimentos do Frontier). Outro fator importante é que o Frontier apoia projetos inteiramente novos, o
que significa que não investe em projetos existentes. Todos os seus projetos são construídos de raiz. Esse «valor
acrescentado» está no cerne da atuação do Geeref. «O
Geeref concretizou um grande investimento no nosso fundo, que nos permitiu atrair outros investidores. Também
nos deu valiosas indicações sobre os investimentos que
poderíamos realizar», conta Hauch. «O papel do Geeref foi
fundamental.»
Agora que o Geeref deu provas do sucesso da sua estratégia, Arnould está pronto para mais um ciclo de financiamento. De acordo com o plano, o Geeref II terá um volume
significativamente superior e uma proporção maior de capitais privados. «Continuamos a atenuar os riscos para os
investidores privados», diz Arnould. «Agora que conhecem
os nossos resultados, já não precisamos de lhes proporcionar tanta proteção. Conquistámos muita confiança.»

Rapazes ugandeses observam
o local do projeto Siti
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O protagonista GLOBAL

7

O BEI desempenha um papel de relevo no plano mundial em questões como o
combate às alterações climáticas. O Banco também ajuda a promover a prosperidade
dos países vizinhos da Europa e dos seus parceiros comerciais em todo o mundo.

EUR

M
m
5
2
,
em empréstimos no
exterior da UE para 63 projetos

Pequeno painel solar em África que fornece
iluminação a quem estuda à noite, e
microfinanciamento para refugiadas sírias no Líbano

95

milhões
de EUR
para 14 novas operações
de microfinanciamento

Apoio para

6 000

pequenas e médias
empresas que
empregam

280 000
pessoas
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A esperança perto de casa
Investimentos em
programas destinados a
manter os refugiados sírios
próximos do seu país de
origem e a ajudá-los a
reconstruir o país quando
a guerra terminar

N

o início do ano letivo, em setembro de 2015, apenas 200 000 das crianças sírias refugiadas no Líbano puderam frequentar as escolas locais. O Líbano simplesmente não tinha capacidade para acolher
as restantes 600 000 crianças. O egípcio Ahmed Saeed,
diretor na ITWorx Education, não se conformou com
esta situação e decidiu instalar uma escola numa tenda de um dos campos de refugiados na aldeia de Saadnayel, no vale de Bekaa. No prazo de três semanas, tinha reunido 50 alunos de todas as idades, muitos dos
quais já não frequentavam a escola há quatro anos. Assistidos por apenas alguns professores, esses alunos podiam agora estudar as matérias do programa curricular
libanês, numa versão online, em tablets com um custo
unitário de 60 dólares. «Eles sentem que são importantes», explica Saeed. «Finalmente alguém se preocupa
com eles.»
A escola ITWorx, que a empresa quer alargar a todos os
refugiados sírios na região, pretende reconstruir o futuro de todos quantos tiveram de abandonar o seu país
de origem por causa da guerra civil. Também se baseia
na ideia de que, ajudando os refugiados a permanecer
na região, será mais provável que regressem à Síria para
participarem na reconstrução do país quando a guerra
cessar. «O problema dos refugiados pode ser solucionado pela via política», afirma Romen Mathieu, presidente
da ITWorx Education, «mas a melhor forma de o combater é através da cultura e do investimento – que são
uma fonte de esperança na região.»
A intervenção do Banco Europeu de Investimento no
Médio Oriente visa criar a estabilidade que, por sua vez,
incentivará os refugiados a permanecerem na sua região. A presença do Banco naquela região está a aumentar e inclui grandes projetos no Líbano, na Turquia e na
Jordânia.

A al Majmoua, uma instituição libanesa de microfinanciamento sem fins lucrativos apoiada pelo BEI, deu formação a 8 000 mulheres e jovens sírias e concedeu empréstimos a 200 mulheres sírias nos últimos dois anos.
Essa formação será fundamental quando chegar o momento de reconstruir o país devastado. «Quando os nossos clientes regressarem à Síria, poderão usar o seu historial creditício como garantia de bom desempenho»,
explica Youssef Fawaz, diretor executivo da al-Majmoua.
«Essa vantagem ajudá-los-á – e à Síria – a regressar à
normalidade.»
O BEI financiou projetos de energias renováveis na
Jordânia nos últimos anos, incluindo o parque eólico de Tafila que, desde 2015, produz eletricidade para
abastecer 83 000 habitações naquele reino em pleno
deserto. A Jordânia espera cobrir 10 % das suas necessidades energéticas com recurso a fontes renováveis até 2020. Esta estratégia é vital para um país
cuja fatura energética representa 20 % do produto
interno bruto.
E m 2015, a Jordânia assinou um contrato de 66 milhões de EUR com o BEI para a modernização da
rede elétrica nacional, que irá melhorar o transporte de energia em todo o país.
E ssa eletricidade será, por sua vez, necessária para
outra operação do BEI assinada em 2015. O projeto
Wadi al-Arab, no montante de 49,7 milhões de EUR
conduzirá água para uma região no norte da Jordânia já afetada pela seca, cujas consequências
se agravaram com a chegada dos refugiados sírios.
O aqueduto de 26 km fornecerá 30 milhões de
metros cúbicos de água doce por ano, contribuindo assim para a estabilidade na região ao reduzir
as tensões em torno dos recursos hídricos.
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Uma doce história sobre açúcar
Na minúscula ilha Maurícia, uma empresa inovadora valoriza cada molécula da
sua cana-de-açúcar, protegendo ao mesmo tempo o ambiente

E

sta é a história de uma empresa de exploração de
cana-de-açúcar numa ilha situada a dois mil quilómetros da costa da África Austral. Os gestores da
empresa enfrentavam grandes mudanças, mas souberam reagir com inovações sucessivas. Encontraram
no Banco Europeu de Investimento um parceiro com o
qual foram lançando, ao longo de seis anos, um conjunto de novas áreas de negócio capazes de resistir ao tipo
de ameaça que pairava sobre a empresa. E tudo isso foi
feito sem nunca descurar a proteção do ambiente da
sua minúscula pátria no meio do Oceano Índico.
Há cerca de uma década, as negociações pautais acabaram com o regime de preços garantidos para o açúcar. Nos mercados de África, das Caraíbas e do Pacífico,
onde vigorava este regime, os preços caíram 36 % entre
2006 e 2009. As coisas tinham de mudar.
A empresa Omnicane, com 150 anos de história, enveredou por um caminho de inovação que a levou a construir um conjunto de instalações no seu complexo de
La Baraque, no sul da ilha, destinando-se cada uma delas a usar um subproduto do processo a montante para
criar um produto novo. Neste processo, a empresa desenvolveu novas áreas de negócio, como a refinação
do açúcar, a produção de eletricidade e a destilação de
etanol, que ninguém teria imaginado na época dos preços garantidos.
Tradicionalmente, os cultivadores de cana-de-açúcar
na Maurícia cortavam a cana, submetiam-na a um processo rudimentar de extração do açúcar bruto, que depois era expedido para a Europa, onde era totalmente
refinado e preparado para o consumo. O primeiro passo dado pela Omnicane foi obter um empréstimo de
15 milhões de EUR junto do BEI para construir uma refinaria para o seu açúcar bruto, de modo a aumentar as
suas receitas com a venda do produto acabado – o açúcar branco. A Omnicane produz agora até 200 000 toneladas de açúcar refinado por ano em La Baraque. A
refinaria foi um grande sucesso. Mas também suscitou
um novo problema.
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Não perdem uma
única oportunidade
para retirar vantagens
financeiras daquilo que
fazem. Vincent Girard,
responsável pelos
empréstimos do BEI.
Antes de poder ser consumido, o açúcar é filtrado através de uma série de processos industriais. Mas o que fazer com os subprodutos resultantes – principalmente
melaço? Inicialmente, a Omnicane tinha de os vender
a baixo preço e expedi-los para o mundo inteiro, onde
eram transformados em etanol ou usados para a produção de rações para animais.
O passo seguinte para a Omnicane foi, uma vez mais,
realizar todas essas operações localmente. A empresa
obteve outro empréstimo do BEI, no montante de 8 milhões de EUR, para construir uma destilaria que aproveita o melaço para produzir bioetanol. Atualmente, a
Omnicane produz até 24 milhões de litros de bioetanol
por ano, que tanto pode ser usado como aditivo de combustível, permitindo reduzir a quantidade de gasolina

O protagonista
GLOBAL

consumida pelos automóveis, como pode ser transformado em álcool para a indústria alimentar e para uso
médico.
Mas o ciclo não termina aqui. Do processo de produção de bioetanol resultam, por sua vez, subprodutos
que a Omnicane também transformou em áreas de
negócio.

Durante a fermentação, o melaço liberta dióxido de carbono. A Omnicane captura cerca de 25 toneladas de dióxido de carbono por dia, que vende a uma fábrica vizinha para produzir o gás que faz borbulhar as bebidas
refrigerantes. Além disso, a destilação do melaço produz
um resíduo chamado «vinhaça», que é rico em minerais
como o potássio. A destilaria de Omnicane transforma
este resíduo em fertilizante, em gás metano para a produção de eletricidade, bem como em energia térmica.
A experiência do colapso do regime de preços do açúcar ensinou os gestores da Omnicane que o caminho da
diversificação foi uma decisão sábia. Por isso, contraíram
um empréstimo de 8 milhões de EUR junto do BEI para
construir um hotel de quatro estrelas com 139 quartos.
Com um financiamento adicional do BEI, no montante
de 700 000 EUR, a Omnicane elaborou um plano diretor para a construção de áreas residenciais e comerciais
nas imediações do hotel, criando emprego para 4 000
pessoas.
Faltava ainda à Omnicane fechar o círculo.
Os designers industriais debruçam-se cada vez mais
sobre os processos de produção para tentar encontrar técnicas que permitam evitar a produção de resíduos. Conhecida como economia circular, esta abordagem começa muito antes da fase em que um produto é

descartado, reutilizado ou reciclado. A economia circular
deve ser integrada nas fases de planeamento e conceção
do produto, visando assegurar-lhe uma vida útil longa e
um elevado potencial de reutilização, reparação e reciclagem. «Um produto atualmente considerado como resíduo é transformado numa valiosa matéria-prima para
outro processo», explica Marco Francini, engenheiro do
BEI. «Os benefícios para o ambiente são imensos.»
Nos últimos dez anos, o BEI concedeu 15 000 milhões de
EUR de financiamento para projetos na área da economia circular, incluindo a fase final do processo industrial
da Omnicane.
Em 2015, a empresa assinou um empréstimo de 8 milhões de EUR com o BEI para construir uma inovadora
unidade de «queima de carbono». A nova unidade reprocessará termicamente as cinzas de carvão provenientes de três centrais elétricas no complexo da empresa e
noutras partes da ilha, a fim de produzir um aditivo para
cimento, que permitirá poupar toneladas de dióxido de
carbono que seriam normalmente emitidas durante o fabrico e a importação desse produto, bem como vapor,
que permitirá produzir energia para as outras instalações
da Ominicane. «Trata-se de um ecossistema industrial»,
afirma Rajiv Ramlugon, responsável principal pela sustentabilidade da Omnicane. «É um conceito do berço ao
berço.»
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Como são captados os fundos
O BEI é o maior emitente e mutuante supranacional do mundo. Em 2015, o Banco
captou 62 400 milhões de EUR nos mercados de capitais internacionais. A excelente
notação de crédito do BEI permite-lhe captar elevados montantes a taxas
competitivas. Essa vantagem financeira é depois transferida para os clientes do
Banco.

O

BEI é um operador financeiro global. Em 2015, o
Banco desembolsou empréstimos em 12 divisas e
emitiu dívida em 16 moedas. Ao emitir obrigações
nesta miríade de moedas, o BEI consegue atrair investidores que, normalmente, não procurariam o tipo de investimentos que o BEI financia na Europa, mas que assim contribuem indiretamente para projetos europeus
ao investirem nas obrigações do BEI.

Onde foram captados os fundos
Distribuição geográfica das emissões obrigacionistas
do BEI

Factos marcantes de 2015
• O BEI emitiu 89 % das suas obrigações
em EUR, GBP ou USD
• É um dos principais emitentes de
referência em EUR e USD
• É o maior emitente em libras esterlinas
a seguir ao Governo do Reino Unido
• É líder de mercado nas emissões em
lira turca, dólar canadiano, coroa
norueguesa e rand sul-africano

Europa
Américas

Ásia

63 %

14 %

21 %

2%

Médio Oriente

e África
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Um saldo verde
O BEI reúne os intervenientes no mercado para definir orientações claras para
a avaliação do impacto dos investimentos financiados com as receitas
das suas obrigações verdes

N

a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima,
realizada em Paris em dezembro de 2015, foi alcançado um importante acordo em matéria de
aquecimento global. Mas um dos avanços mais esotéricos anunciado nesta cimeira também poderá vir a
produzir um impacto significativo.
De facto, é do impacto que se trata. O BEI coordenou
um grupo de 11 instituições financeiras internacionais
que emitiram orientações para a elaboração de relatórios sobre o impacto das obrigações verdes.
Os 40 000 milhões de USD captados em 2015 através
da emissão de obrigações verdes têm de ser obrigatoriamente investidos em projetos de ação climática. O
problema é que cada uma das organizações mede e
relata o impacto climático de maneira diferente. Os investidores não conseguem saber ao certo se a tonelada de emissões de dióxido de carbono que julgavam
ter evitado com o seu investimento não correspondia,
na realidade, a apenas meia tonelada ou até a duas
toneladas.
Graças ao grupo de trabalho liderado pelo BEI, foi
adotado um primeiro conjunto de orientações para a

elaboração de relatórios sobre o impacto das suas obrigações verdes. As orientações garantem transparência
e responsabilidade, permitindo que as obrigações verdes alcancem um conjunto mais amplo de investidores.
O BEI já publica para cada projeto informações sobre o
montante de financiamento proveniente de emissões
de obrigações verdes e sobre o respetivo impacto climático. Exemplo disso é o grande projeto de energia
solar de Ouarzazate, em Marrocos, que deverá começar
a produzir eletricidade no início de 2016. Os empréstimos que o BEI concedeu para financiar os diversos projetos de painéis solares e de concentração solar de Ouarzazate totalizam mais de 200 milhões de EUR. Das
obrigações verdes emitidas pelo BEI, 40 milhões de EUR
foram afetados ao projeto de Ouarzazate. Os relatórios
do Banco evidenciam claramente o impacto:
energia para 250 000 marroquinos
1 93 toneladas de emissões de dióxido de carbono
evitadas por ano
c riação de novos postos de trabalho na indústria solar local.

Projeto de energia solar de Ouarzazate,
em Marrocos
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Interação e colaboração
Com o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, o Banco adquiriu um novo
e importante papel cuja supervisão requer capacidades de gestão especiais.

FEIE

E

m dezembro de 2014, os chefes de Estado e de
Governo da Europa adotaram o Plano de Investimento para a Europa. O objetivo era relançar o
investimento a longo prazo, que tinha abrandado pelo
menos desde a crise financeira de 2008. Um pilar importante desse plano é o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE). Ao abrigo do FEIE, o BEI
terá ao seu dispor uma garantia de 16 000 milhões de
EUR do orçamento da UE e 5 000 milhões de EUR dos
seus recursos próprios. Com este apoio, o Banco investirá em projetos que devem mobilizar 315 000 milhões
de EUR de financiamento ao longo de três anos.

O Parlamento Europeu aprovou o regulamento que cria
o FEIE em meados de 2015. A estrutura administrativa
formal do FEIE ficou concluída em dezembro, quando
Wilhelm Molterer foi nomeado diretor executivo do
FEIE.
Ainda antes de estar finalizada a nomeação dos membros do Comité de Investimento do FEIE, o BEI tinha já
reunido uma carteira de operações para o FEIE, submetidas individualmente à aprovação da Comissão Europeia. Algumas dessas operações foram acima apresentadas nas páginas deste relatório.
Os projetos que beneficiam da garantia do FEIE são sujeitos a um processo normalizado de análise prévia por
parte do BEI e à aprovação final do seu Conselho de
Administração. As operações de financiamento do FEIE
serão inscritas no balanço do BEI, mas estas operações
de maior risco terão um impacto neutro no crédito do
BEI, na medida em que beneficiam da garantia da UE
e dos recursos próprios do Banco. Os funcionários do
BEI colaboram agora com a estrutura administrativa
do FEIE com vista à obtenção de financiamento para os
seus projetos ao abrigo da garantia orçamental da UE:
O
 Conselho Diretivo do FEIE fornece orientações sobre o perfil de risco da carteira e sobre a estratégia

Comité de Investimento do FEIE
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O
 Comité de Investimento do FEIE avalia e aprova a
utilização da garantia orçamental da UE para operações específicas

Interação
e colaboração

A estrutura de governação do BEI
Acionistas

Os 28 Estados-Membros da UE

Conselho de Governadores

Ministros dos Estados-Membros

Conselho de Administração Designado pelos

Estados-Membros

Comité Executivo

Comité de Fiscalização
Independente

- Presidente
- 8 Vice-Presidentes

O Banco colabora e interage com diversas instituições da UE que
o ajudam a melhorar o seu exercício de prestação de contas:
O Parlamento Europeu avalia todos os anos as atividades do BEI.
A
 Comissão Europeia designa um dos membros do Conselho de Administração do BEI e emite parecer sobre
todos os projetos submetidos ao Conselho de Administração.
O
 Provedor de Justiça Europeu: contrariamente a outras instituições financeiras internacionais, as queixas
relativas a casos de má administração apresentadas pelos cidadãos não se esgotam no mecanismo de tratamento
de reclamações do BEI. Podem ser submetidas ao Provedor de Justiça Europeu.
O
 Tribunal de Justiça da UE decide sobre quaisquer litígios entre o BEI e os Estados-Membros da UE, podendo
verificar a legalidade das decisões tomadas pelos órgãos de decisão do Banco.
O
 Tribunal de Contas Europeu pode auditar operações de financiamento sob mandato.
A
 Autoridade Europeia de Proteção de Dados supervisiona o cumprimento, por parte do BEI, das normas e
regulamentos em matéria de proteção de dados pessoais.
O Organismo Europeu de Luta Antifraude colabora com o BEI na prevenção da fraude.
O
 Banco Central Europeu fornece mecanismos de liquidez para as operações do Eurosistema a que o BEI também
tem acesso.
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O Grupo BEI é constituído pelo Banco Europeu de Investimento
e pelo Fundo Europeu de Investimento.

Banco Europeu de Investimento
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

Fundo Europeu de Investimento
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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