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Prefácio do PRESIDENTE

O Grupo BEI financia e apoia projetos com um 
impacto forte e inspirador nas empresas da 
Europa e na vida dos seus cidadãos. Este im-

pacto tem vindo a crescer rapidamente nos últi-
mos anos, em resultado do esforço do Banco para 
utilizar os recursos de forma mais inteligente – 
combinando os financiamentos do Grupo BEI com 
o capital privado, os fundos e as subvenções da UE 
e o apoio consultivo dos peritos do BEI – com o ob-
jetivo de maximizar os benefícios económicos.

Os efeitos da ação do Banco devem fazer-se sentir em 
toda a Europa, pois a coesão é um pilar fundamental da 
missão do BEI, ao qual este permaneceu fiel em 2016. Em 
termos de percentagem do PIB, a maior parte das ope-
rações do Grupo BEI teve como beneficiários a Estónia, 
Malta, Bulgária, Chipre, Croácia, Polónia e Eslováquia. 

O Banco trabalha para garantir que a prosperidade se 
propague equitativamente a todo o nosso continente e 
ao resto do mundo. O BEI é uma parte integrante do con-
junto de instrumentos ao dispor da União Europeia para 
tornar realidade a Estratégia Global da UE e o Consenso 
Europeu sobre o Desenvolvimento. O BEI continua a res-
ponder ao desafio de não só fomentar o crescimento 
económico sustentável nos países de origem das recen-
tes migrações – para que menos pessoas sejam forçadas 
a embarcar em dolorosas e, por vezes, perigosas viagens 
para fugirem do seu país natal – mas também promo-
ver a resiliência económica das comunidades de acolhi-
mento no Médio Oriente, no Norte de África e nos Balcãs 
Ocidentais.

Em 2016, a carteira de empréstimos, garantias e investi-
mentos do BEI mobilizou uns impressionantes 280 000 
milhões de EUR de investimento total. As operações do 
Banco da UE permitem preencher verdadeiramente as 
lacunas do mercado na Europa, recorrendo cada vez 
mais ao Plano de Investimento para a Europa para apoiar 
as PME e as empresas inovadoras que, de outra forma, 
nunca teriam acesso ao financiamento do BEI. 

Onde quer que invista, o BEI procura projetos inova-
dores. Sem inovação, a Europa não será competitiva. O 
Plano de Investimento para a Europa desempenha um 
papel primordial neste domínio, pois permite ao Banco 
financiar empresas inovadoras que anteriormente pode-
riam não ter cruzado os radares do BEI. Ao financiar a 
investigação na área das novas tecnologias, o apoio 
prestado pelo BEI às empresas inovadoras tem o poder 
de mudar vidas. Por vezes, tem também o potencial para 
as salvar. 

No ano transato, o Banco financiou uma empresa fami-
liar de desenvolvimento de satélites situada em Bremen, 
assim como o primeiro fundo a investir em empresas 
fundadas por cientistas universitários franceses, tendo 
ambas as operações contado com o apoio do Plano de 
Investimento para a Europa. O Banco financiou também 
a investigação sobre uma vacina contra o Zika em Lyon 
e uma atualização do grande acelerador de hadrões no 
CERN – a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. 
Cada um destes agentes inovadores percorre um cami-
nho diferente, mas todos estão a contribuir para um 
futuro em que a Europa possa estar à altura das empre-
sas de qualquer outra parte do mundo. Olhando para 
2017, prevejo uma aposta ainda maior neste tipo de 
investimentos. Este tem de ser o ano da inovação no BEI.

Tendo em conta este futuro inovador, estou otimista 
em relação à Europa. O papel do Banco é essencial para 
manter os cidadãos da UE num caminho comum euro-
peu. Os empréstimos e garantias do Grupo BEI, o acon-
selhamento que presta e as iniciativas que apoia são a 
prova concreta da importância da UE para as empresas 
e as pessoas em toda a Europa. As histórias dos proje-
tos apresentadas neste relatório ilustram como o ban-
co da UE cria laços entre as pessoas, as empresas e as 
economias. Tornamos o nosso continente mais unido. 
Não poderia haver, neste momento, prioridade mais 
importante.

Werner Hoyer
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Prefácio do  
PRESIDENTE

Os investimentos e 
as iniciativas do BEI 
criam laços entre as 

pessoas, as empresas e 
as economias. Tornam o 

nosso continente mais 
unido. Não poderia 

haver, neste momento, 
prioridade mais 

importante.
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FINANCIAMENTO total

para inovação 
e competênciasmMEU

R13,5

para pequenas e 
médias empresas33,7

para infraestruturas19,7

para ação ambiental16,9

Grupo BEI

em assinaturas

,883 mMEU
R

Investimento total 
apoiado 

280 mMEU
R

mMEU
R

mMEU
R

mMEU
R
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FACTOS MARCANTES DE 2016 

Mulheres descascam fruta para a confeção 
de doces tradicionais cipriotas numa 
pequena empresa nos montes Troodos, 
que obteve um empréstimo garantido 
pelo BEI (mais informações p. 19)

O Plano de Investimento para a Europa em 2016

30,2 mM EUR de financiamento aprovado 

Investimento total mobilizado: 163,9 mM EUR

Atingidos 52 % do objetivo de 315 mM EUR
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E sta história sobre o impacto económico come-
ça com um dos piores choques de sempre. 
Quatro anos decorridos sobre o crash financei-

ro de 2008, o produto interno bruto da UE perma-
necia abaixo do seu nível anterior à crise, o inves-
timento fixo registava uma queda de 15 % e o 
desemprego de longa duração estava a aumentar. 
Os Estados-Membros da UE solicitaram ao Banco 
Europeu de Investimento que impulsionasse o cres-
cimento e o emprego através do reforço da sua 
atividade de financiamento, concedendo-lhe um 
aumento de capital de 10 000 milhões de EUR.

Até abril de 2015, o BEI utilizou este aumento de capi-
tal para alcançar o objetivo de 60 000 milhões de EUR 
de financiamento adicional. Mas uma vez efetuado esse 
investimento, o Banco necessitava de avaliar a sua efi-
cácia. Tal implicava contabilizar a complexa interação 
entre as operações promovidas pelo BEI e as restantes 
atividades da economia.

Os economistas do BEI utilizaram um modelo econó-
mico bem estabelecido para avaliar o impacto futuro 
de todas as operações realizadas durante o período do 
aumento de capital. Concluíram que o financiamento 
concedido pelo Banco terá provavelmente um impacto 
considerável na economia europeia, com a criação de 
mais 830 000 postos de trabalho até 2017 e  1,4 milhões 
até 2030. «O modelo foi desenvolvido para captar 
não só fatores de curto prazo, mas também efeitos a 
longo prazo», afirma Debora Revoltella, diretora do 
Departamento de Assuntos Económicos do BEI. «É uma 
ferramenta importante para avaliar o resultado último 
para a economia real.»

Os economistas do Banco apresentaram estes dados 
relativos ao impacto, em 2016, e estão agora a refi-
nar o modelo, a fim de avaliar o impacto do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos do Plano de 
Investimento para a Europa.

Teste de impacto do BEI

A avaliação do impacto do período de aumento de capi-
tal de 2013-15 fornece numerosos indicadores sobre a 
forma de cálculo do impacto da garantia do orçamen-
to da UE e também sobre a possível magnitude dos 
benefícios decorrentes do investimento adicional. Esta 
avaliação desempenha um papel cada vez mais impor-
tante num contexto em que o Presidente da Comissão,  
Jean-Claude Juncker, afirmou que pretende dupli-
car a dimensão e o prazo de vigência do Plano de 
Investimento para a Europa.

Os economistas do BEI associaram-se ao Centro Comum 
de Investigação da Comissão em Sevilha para determi-
nar o impacto do Banco durante o período de aumen-
to de capital. Trabalharam com um modelo económico 
que foi desenvolvido pela primeira vez em 2010 para 
avaliar o impacto dos fundos estruturais da UE, ferra-
mentas financeiras concebidas para reduzir as dispari-
dades entre as economias das diferentes regiões euro-
peias. O modelo, designado por RHOMOLO, calculou se 
o financiamento público, cada vez mais escasso, estava 
a ser utilizado de forma eficaz, afigurando-se, por isso, 
adequado aos objetivos do BEI.

«Trata-se de um modelo sólido que tentámos utilizar de 
forma conservadora», explica Georg Weiers, economista 
do BEI envolvido na avaliação.

O modelo RHOMOLO tem a vantagem de conseguir 
captar:
•  o impacto a curto prazo na atividade económica;
•  a forma como o investimento aumenta a produtividade 

e, em última análise, o crescimento no longo prazo.

Por exemplo, se o BEI financiar uma estrada, a atividade 
económica aumenta durante a sua construção. Uma vez 
concluída a estrada, o financiamento do BEI continua a 

Esta análise aprofundada 
dá uma ideia muito simples do 
impacto do trabalho do Banco. 

Debora Revoltella, economista-chefe do BEI

 

Uma resposta simples sobre o 
PIB e o emprego

Um modelo económico sofisticado evidencia o grande impacto 
dos investimentos do BEI – e aponta o caminho para avaliar os 
efeitos do Plano de Investimento para a Europa
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produzir efeitos, dado que a estrada reduz os tempos de 
viagem e os custos de transporte, aumentando a produ-
tividade, o crescimento económico e a criação de empre-
go. Para avaliar verdadeiramente o impacto do emprésti-
mo do BEI, ambos estes fatores têm de ser medidos.

O modelo projeta o seguinte impacto a longo prazo até 
2030:
•  Acréscimo do PIB de 1,1 %
•  Acréscimo do emprego de 1,4 milhões de postos de 

trabalho

O QUE O BEI PENSA

OPERAÇÕES DO BEI  
(janeiro de 2013 - março de 2015)

Investimentos apoiados 
através de operações do BEI

342 mM EUR
IMPACTO A CURTO PRAZO 
(até 2017)

Acréscimo do PIB de 0,8 %
Acréscimo do emprego de 

830 000 postos  
de trabalho

IMPACTO A LONGO PRAZO 
(até 2030)

Acréscimo do PIB de 1,1 %
Acréscimo do emprego de 

1 400 000 postos 
de trabalho

Impacto do BEI: os dados

Com este modelo, os economistas do BEI calcularam o 
impacto a curto e a longo prazo das atividades do BEI 
durante o período de aumento de capital, de janeiro de 
2013 a março de 2015.

Ao longo deste período, as atividades regulares do 
BEI e aquelas relacionadas com o aumento de capital 
ascenderam a 1024 contratos, representando 812 ope-
rações em toda a UE, num total de 142 000 milhões de 
EUR. Este montante ajudou a financiar um investimento 
total de 372 000 milhões de EUR.

O modelo estimou os seguintes resultados a curto prazo 
até 2017:
•  Acréscimo do PIB de 0,8 %
•  Acréscimo do emprego de 830 000 postos de trabalho

O impacto do BEI e o Plano de 
Investimento
É importante para o BEI avaliar o impacto da sua atividade, 
de forma a assegurar que os cidadãos da UE beneficiam 
efetivamente dos financiamentos que concede. Como 
banco da UE, o BEI não é, obviamente, o único a conside-
rar a rentabilidade dos seus investimentos. Três organiza-
ções proeminentes publicaram já avaliações de impacto 
para os empréstimos concedidos no âmbito do Plano de 
Investimento ao abrigo da garantia orçamental da UE:

• A Comissão Europeia estima que as operações do BEI 
garantidas pelo Plano de Investimento para a Europa 
aumentarão o PIB da UE em 410 000 milhões de EUR e 
criarão 1,3 milhões de postos de trabalho;
• A Oxford Analytica, uma empresa de análise económi-
ca, situa o impacto no PIB em 1,4 %;
• A Organização Internacional do Trabalho antecipa a 
criação de 1,8 milhões de postos de trabalho através do 
Plano de Investimento.

Os economistas do BEI estão a envidar grandes esforços 
no sentido de adaptar e refinar o modelo tendo em vis-
ta avaliar o impacto das operações do BEI ao abrigo do 
Plano de Investimento para a Europa, bem como pro-
duzir valores de impacto que abranjam todos os finan-
ciamentos concedidos pelo BEI. «Trata-se de um mode-
lo complexo devido à sua elevada sofisticação. Produz 
estimativas dos efeitos globais sobre a economia e não 
apenas dos efeitos diretos», afirma Revoltella. «Mas o 
resultado desta análise aprofundada dá uma ideia muito 
simples do impacto do trabalho do Banco.»



Os investimentos de quase-capital 
proporcionam ao BEI um instrumento 
importante para a concretização do 
Plano de Investimento para a Europa

8 Relatório de Atividades 2016

Estamos a começar a lidar com 
projetos pequenos, de risco elevado e 

incrivelmente inovadores.
Adrian Kamenitzer, diretor do Departamento 

de Capital Próprio, Novos Produtos e Operações 
Especiais do BEI

Novas estruturas para 
novos desafios

Película solar ultrafina na linha de 
produção da Heliatek. Pesa 500 g 
por metro quadrado e tem uma 
espessura inferior a um milímetro



P rimeiro quebra-cabeças: as empresas preten-
dem reduzir a respetiva pegada de carbo-
no e, para tal, gostariam de gerar a sua pró-

pria energia renovável. Mas o espaço é limitado 
nos bairros de negócios das grandes cidades: não é 
possível instalar um parque eólico junto a Liverpool 
Street Station ou um parque solar em La Défense.

A solução: uma spin-off da Universidade Técnica de 
Dresden, a Heliatek, desenvolveu uma película que 
reveste as fachadas verticais dos edifícios e converte a 
luz solar em eletricidade.

Segundo quebra-cabeças: financiar estes proje-
tos. A solução: 20 milhões de EUR de investimento de  
quase-capital pelo BEI.

Parece simples, mas não é. Os financiadores do BEI pas-
saram anos a pesquisar formas de estruturar acordos 
que proporcionassem capital a empresas novas e inova-
doras, sem as obrigarem a concentrar-se mais no reem-
bolso das dívidas do que no crescimento do negócio.

O financiamento sob a forma de quase-capital já faz 
parte da «caixa de ferramentas» do BEI há alguns anos, 
mas tem tido uma utilização restrita. A chegada do 
Plano de Investimento para a Europa converteu este 
instrumento num elemento central do plano do Banco 
para expandir os seus investimentos de alto risco em 
empresas que anteriormente não seriam elegíveis para 
financiamento do BEI. «Estamos a começar a lidar com 
projetos pequenos, de risco elevado e incrivelmen-
te inovadores», afirma Adrian Kamenitzer, o diretor do 
Departamento de Capital Próprio, Novos Produtos e 
Operações Especiais do Banco. «Isto significa que o BEI 
tem de mudar para se adaptar a estes novos tipos de 
operações, para que possam ser concretizados até ao 
seu pleno potencial.»

A garantia orçamental da UE para o Plano de 
Investimento para a Europa, que é administrada pelo 
BEI, destina-se a apoiar o financiamento de empresas 
inovadoras. É que os bancos comerciais tendem a con-
siderar estas empresas como não testadas e, portanto, 
demasiado arriscadas. No entanto, é importante para a 
Europa dar uma oportunidade ao desenvolvimento de 
novas ideias. Apesar de se tratar de uma área nova para 
o BEI, enquadra-se no papel histórico do Banco de col-
matar lacunas do mercado.

O Banco designa as operações de alto risco por «ati-
vidades especiais» e pretende impulsionar estas ati-
vidades em 2017, dado que os procedimentos subja-
centes aos acordos de quase-capital e a outras novas 
estruturas estão simplificados. A Divisão de Capital de 
Crescimento e Financiamento da Inovação do Banco 
recebeu 1 000 pedidos de financiamento de empresas 
inovadoras e planeia realizar 1 000 milhões de EUR em 
operações deste tipo até meados de 2018.

«É um momento muito positivo,» declara Hristo 
Stoykov, o chefe da divisão. «Estamos a trabalhar com 
novos clientes, que noutros tempos não teriam rece-
bido empréstimos do BEI. Estamos a trabalhar com 
empresas inovadoras. O que se deve, em grande medi-
da, ao produto quase-capital.»

O instrumento de quase-capital é um produto exclusi-
vo do BEI. Destina-se a preencher uma lacuna de mer-
cado que afeta cerca de 2 500 empresas europeias de 
média dimensão, cujas necessidades de financiamento 
se situam entre os 10 e 17 milhões de EUR. Funciona da 
seguinte forma:

O BEI concede um empréstimo de longo prazo a uma 
empresa inovadora. O reembolso regular do emprés-
timo esvaziaria os cofres da empresa no preciso 
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momento em que mais necessita de investir em inves-
tigação e desenvolvimento. Em alternativa, um inves-
timento de capital diluiria o retorno para os investido-
res que suportaram o risco de financiar a empresa nos 
primeiros anos de desenvolvimento. Assim, o financia-
mento sob a forma de quase-capital proporciona capi-
tal próprio de risco, sem efeito diluidor, que é remune-
rado com base no desempenho da empresa, tal como 
o é o financiamento sob a forma de participação de 
capital.

O desenvolvimento deste produto exigiu tempo. 
Stoykov e os seus colegas do BEI tiveram de elabo-
rar novos documentos e contratos e alterar as relações 
entre as diferentes direções na estrutura do Banco. A 
administração do Banco aprovou uma estratégia de 
participação de capital totalmente nova para as ope-
rações realizadas ao abrigo do Plano de Investimento 
para a Europa. Algumas das primeiras operações de 
quase-capital ilustram o tipo de empresa que necessita 
deste financiamento:

•  Archos A empresa de eletrónica francesa recebeu um 
empréstimo de 12 milhões de EUR para desenvolver 
uma rede para a «Internet das coisas»;

•  Canatu Uma operação de 12 milhões de EUR para 
financiar a empresa finlandesa de desenvolvimento 
de ecrãs flexíveis;

•  Ultimaker 15 milhões de EUR para I&D num fabricante 
neerlandês de impressoras 3D.

Até à data, as operações de quase-capital foram maio-
ritariamente realizadas no âmbito de programas do 
BEI como o InnovFin Financiamento ao Crescimento 
das Empresas de Média Capitalização. Cada vez mais, 
o financiamento sob a forma de quase-capital será 
um fator importante nas operações do Plano de 
Investimento para a Europa, que permitirão também ao 
Banco aumentar o volume dos seus investimentos, em 
virtude da garantia orçamental da UE.

Mas a primeira operação de quase-capital no âmbito do 
Plano de Investimento concretizou-se em 2016, e num 
país da Europa em que o papel do BEI tem sido primor-
dial – a Grécia. Nada teve a ver com a ligação de um frigo-
rífico à internet ou com a conceção de um ecrã passível 
de ser cosido na manga de uma peça de roupa para se 
usar no braço. Teve por objeto a produção de salsichas.

Uma das maiores empresas de charcutaria da Grécia, a 
Creta Farms, despende cinco vezes mais do que as suas 
congéneres em formas inovadoras para produzir car-
nes mais saudáveis e registou 20 patentes nos últi-
mos cinco anos. A capacidade inventiva da empresa 
centra-se numa tecnologia complexa exclusiva que 
lhe permite extrair as gorduras animais saturadas das 
suas carnes para nelas injetar, em substituição, azeite 
extra virgem, que contém gorduras insaturadas. Este 
processo, ao diminuir o «mau» colesterol, torna as 
carnes mais saudáveis e saborosas ao mesmo tempo.

«Quando comemos estas carnes, podemos deliciar-
-nos sem nos culpabilizarmos demasiado», explica 
Konstantinos Frouzis, diretor-geral da empresa sediada em 
Rethymno, Creta. «É uma forma de aliar o prazer à saúde».

A operação de 15 milhões de EUR de quase-capital 
da Creta Farms apoiará a futura expansão da empre-
sa para os mercados internacionais, bem como a I&D 
para a introdução da sua técnica de adição de azeite 
(ou «oliving») no negócio mundial de aperitivos.

Para Frouzis, «os investidores têm atualmente muitas 
dúvidas a respeito da Grécia, mas este empréstimo 
vem provar que as empresas gregas podem assentar 
em alicerces muito sólidos».

A operação de quase-capital com a Creta Farms foi 
uma das 23 concluídas em 2016. Hristo Stoykov espera 
concretizar 40 operações deste tipo em 2017. A garan-
tia orçamental da UE do Plano de Investimento para a 
Europa permitirá à equipa aumentar a dimensão das 
operações para 50 milhões de EUR – o suficiente para 
apoiar a I&D também em grandes empresas.

O Plano de Investimento procura colocar os fundos 
do BEI e uma garantia orçamental da UE ao servi-
ço de operações que, de outro modo, não obteriam 
financiamento. A natureza mais arriscada das empre-
sas inovadoras e a remuneração destas novas ope-
rações, que é similar à das participações de capital, 
dão uma resposta clara à questão da «adicionalida-
de». Stoykov nota que, obviamente, tal significa que 
alguns empréstimos de quase-capital não terão o 
retorno adequado. «Se apenas selecionássemos pro-
jetos vencedores, toda a gente investiria neles o seu 
dinheiro», afirma. «De uma perspetiva estratégica, 
trata-se de investimentos excelentes. São riscos que 
vale a pena correr.»
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Trabalhadoras embalam carne com 
adição de azeite nas instalações da 

Creta Farms em Rethymno, Creta



INOVAÇÃO  
para a competitividade
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 659 milhões de EUR em empréstimos a empresas de software, face a 102 milhões de EUR em 2015

 11 milhões de ligações digitais de muito alta velocidade, novas ou modernizadas

 890 000 estudantes com instalações melhoradas

 770 000 dos quais na UE

para apoiar a inovação e as competências

13,5mMEU
R

Uma rotativa da Heidelberger 
Druckmaschinen a funcionar 

nas instalações da empresa em 
Heidelberg



A loja «mymuesli», na pitoresca Hauptstrasse de 
Heidelberg, situa-se no limite do centro his-
tórico da cidade, fronteira à mais antiga uni-

versidade da Alemanha, na margem esquerda do rio 
Neckar. Mas está na vanguarda da inovação indus-
trial, antecipando o futuro da impressão digital.

Nas traseiras da loja arejada e iluminada, para lá das latas 
cor-de-rosa e amarelas da aveia e dos frutos orgânicos, 
existe uma máquina de vidro preto mais alta do que um 
homem e tão larga quanto uma máquina de venda de 
bebidas. Se procura uma prenda personalizada, esco-
lha uma caixa cilíndrica de muesli que um vendedor da 
mymuesli, em T-shirt cor-de-rosa, introduzirá na máqui-
na negra. Num ecrã táctil, pode agora introduzir uma 
mensagem personalizada e carregar, por exemplo, uma 
fotografia dos seus filhos. A máquina roda a caixa cilín-
drica sob uma luz violeta que é, na realidade, uma peça 
de um sistema inovador de impressão a jato de tinta. 
Segundos depois, o vendedor da mymuesli entregar-
-lhe-á uma lata personalizada de muesli com a fotografia 
e a mensagem impressas diretamente na embalagem.

Na mensagem poderia ler-se, por exemplo: A compe-
titividade da Europa no mercado da impressão digital 
depende da Heidelberger Druckmaschinen AG. Foi esta 
a empresa que produziu a máquina compacta preta ins-
talada nas traseiras da loja «mymuesli». A empresa de 
maquinaria de impressão está também a alargar as fron-
teiras da automatização digital da indústria – algo vital 
para o futuro económico da Europa, num momento em 
que o mundo está a entrar na chamada Quarta Revolução 
Industrial, em que as máquinas, mais do que as pessoas, 
assumem um peso crescente nas decisões operacionais.

O muesli e o futuro  
da impressão digital

A Heidelberger Druckmaschinen porta o estandarte da Europa 
na corrida para conferir rapidez e eficiência à impressão digital – e 

encontrar formas inovadoras para a automatização das fábricas

«Estamos na era da indústria 4.0.», declara Jason Oliver, 
responsável pelo departamento de tecnologias digi-
tais da empresa. «A Heidelberger Druckmaschinen está 
a efetuar uma mudança radical num domínio que con-
sideramos prometedor. A empresa apostou o seu futuro 
na tecnologia digital.»

É uma aposta sensata. A Heidelberger Druckmaschinen 
está a abrir um novo caminho, depois de se ter confron-
tado, durante vários anos, com um declínio no mercado 
de máquinas de impressão e a desaceleração económi-
ca decorrente da crise financeira de 2008. A empresa é 
líder mundial na impressão tradicional offset, um pro-
cesso no qual a tinta é impressa no material de embala-
gem por meio de uma placa ou cilindro. Mas está empe-
nhada em aumentar a sua presença no mercado digital 
em expansão. A impressão digital não exige uma placa 
fixa para imprimir a tinta e, por conseguinte, a imagem 
pode ser manipulada e alterada com maior facilidade 
num ecrã de computador.

A impressão digital é, no entanto, mais dispendiosa e 
mais lenta do que a impressão offset em larga escala. 
A corrida contra os seus concorrentes para reduzir os 
custos e aumentar a velocidade da impressão digital é 
um dos desafios que a Heidelberger Druckmaschinen 
enfrenta.

A transição do offset para o digital foi o motivo que levou 
a empresa a procurar junto do BEI um empréstimo para 
ajudar a financiar as suas atividades de investigação e 
desenvolvimento. O Banco da UE assinou um contra-
to em março de 2016 para conceder um empréstimo de  
100 milhões de EUR ao abrigo do Plano de Investimento 
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para a Europa. «Para atingir a estabilidade, a empre-
sa tinha de se adaptar à evolução das necessidades 
dos clientes», explica Franz Derler, o responsável pelos 
empréstimos do BEI que acompanhou a operação. «É 
este motivo que torna crucial o investimento em I&D.»

A garantia orçamental da UE no âmbito do Plano de Inves-
timento para a Europa foi concebida para apoiar a ino-
vação tecnológica nas empresas europeias, e este fator 
está na génese do empréstimo à Heidelberger Druck- 
maschinen. Um estudo realizado por economistas do 
BEI publicado em fevereiro de 2016 revela que a Europa 
necessita de investir mais 130 000 milhões de EUR por 
ano para atingir o objetivo estabelecido pela UE de gas-
tar 3 % do PIB em investigação e desenvolvimento, o que 
aproximaria o continente dos rácios de investimento em 
I&D de outras economias avançadas. Para acertar o pas-
so com a evolução das tecnologias de fabrico, a Europa 
terá de investir 90 000 milhões de EUR.

A Heidelberger Druckmaschinen não está a abandonar 
a sua posição tradicional na impressão offset. Apesar de 
tudo, a maioria dos 400 000 milhões de EUR do volume 
anual do mercado de impressão tem ainda por base a 
tecnologia offset. Nem tão pouco a Heidelberger Druck- 
maschinen está a avançar sozinha, pois estabeleceu par-
cerias para o desenvolvimento de produtos com a Ricoh 
e a Fujifilm do Japão, país que lidera a tecnologia da 
impressão digital.

Mas a Heidelberger Druckmaschinen é muito mais 
do que um fabricante de máquinas de impressão. Por 
necessidade, é também uma empresa de software onde 
os seus engenheiros desenvolvem os programas que 
fazem funcionar estas máquinas. «Queremos proporcio-
nar ao cliente a possibilidade de decidir se é económico 
para ele utilizar o offset ou o digital», afirma Jason Oliver. 
Explica ainda que «o objetivo final consiste em criar um 
sistema capaz de decidir com autonomia qual a opção a 
adotar.»

No futuro, os programas desenvolvidos pelos enge-
nheiros informáticos da Heidelberger Druckmaschinen 
permitirão personalizar o fabrico, à imagem da caixa 
de muesli que podemos comprar no centro histórico de 
Heidelberg.
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Estamos na era 
da indústria 4.0.

Jason Oliver, responsável pelo 
departamento de tecnologias 

digitais, Heidelberger 
Druckmaschinen

Manfred Seifert,  
especialista de produto 
nas instalações de 
Heidelberg, exibe uma 
bola decorada pela 
impressora da empresa
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A central elétrica planeada para Kiel mantém o calor, mesmo 
quando se apagam as luzes, e reduz as emissões  

de dióxido de carbono em 70 %

Q uando conduz o seu carro no inverno, o calor 
emitido pelo motor aquece o interior do 
veículo. Se desligar o motor, a temperatura 

baixará rapidamente. Para manter o calor, terá de 
acionar o motor, mesmo que esteja estacionado na 
berma da estrada.

Imagine agora que o seu carro é uma gigantesca cen-
tral elétrica. Os motores de combustão geram eletricida-
de e, nesse processo, emitem calor. Na maioria das cen-
trais termoelétricas o calor sai através de uma chaminé. 
As centrais combinadas de calor e eletricidade utilizam 
o excesso de calor para aquecimento, tal como qualquer 
automóvel. Estas centrais aquecem água que é depois 
introduzida no circuito dos radiadores das residências e 
dos escritórios dos consumidores.

Mas o que acontece quando há pouca procura de ele-
tricidade e, ao mesmo tempo, a procura de aquecimen-
to é elevada? Concretamente, no meio de uma noite 
de inverno, quando as luzes estão apagadas e os radia-
dores estão ligados. As centrais de cogeração podem 
ter de produzir eletricidade que não é necessária, ape-
nas para manter a produção de calor. A menos que a 

empresa de serviços de energia encontre uma forma 
inovadora de fornecer calor quando este é exigido pelo 
consumidor e de produzir eletricidade apenas quando é 
necessária. É o que a empresa de serviços municipaliza-
dos Stadtwerke Kiel está a fazer com uma nova central 
de produção combinada de calor e eletricidade que pre-
tende colocar em exploração em 2018.

Mesmo depois de desligados os motores da central de 
Kiel, o excesso de calor que produziram será armaze-
nado num reservatório de água com 60 m de altura, 
para que a água quente possa ser distribuída de forma 
a manter o aquecimento a funcionar na cidade. A nova 
central fornecerá eletricidade para 250 000 habitações 
e calor para 70 500 clientes, emitindo menos 70 % de 
dióxido de carbono do que a central a carvão que vai 
substituir. «Trata-se de tecnologia de vanguarda, real-
mente inovadora», afirma Branko Cepuran, o gestor 
responsável pelo empréstimo de 105 milhões de EUR 
à Stadtwerke Kiel, assinado em setembro e apoiado 
pela garantia orçamental da UE no âmbito do Plano de 
Investimento para a Europa. «É muito importante para 
o Banco promover este tipo de inovação na indústria 
europeia.»

Calor e luz com menos CO2

Micróbios que salvam bebés
A propagação explosiva do vírus Zica no Continente Americano tornou o 

desenvolvimento de uma vacina uma prioridade sanitária absoluta, nomeadamente 
por causa dos riscos para os filhos das grávidas infetadas. O desafio: garantir que 

uma vacina – que normalmente pode incluir um agente semelhante à doença 
que se destina a curar – não é prejudicial para o feto. A Valneva, com sede em 

Lyon, pretende elaborar uma «vacina inativada purificada». As vacinas inativadas 
utilizam um agente patogénico, como um vírus ou uma bactéria, que foi morto 
por produtos químicos, pelo calor ou pela radiação. Ainda assim, estas vacinas 

estimulam o sistema imunitário para proteger o organismo contra a doença real. Mesmo que o agente patogénico 
presente na vacina atravesse a placenta, não infeta o feto, porque ele foi «inativado». Até agora, a vacina contra o Zika 

da empresa «demonstrou possuir um excelente grau de pureza», como afirma o vice-presidente executivo Franck 
Grimaud. Para ajudar a Valneva a concluir o seu trabalho, o BEI concedeu um empréstimo de 25 milhões de EUR em 

junho de 2016, que também apoia a investigação e o desenvolvimento de uma vacina contra a doença de Lyme.

INOVAÇÃO 
para a competitividade
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Dinheiro a sério para futuros brilhantes 

O Banco afetou até 3 700 milhões de EUR a 46 projetos 
no setor da educação em 28 países, incluindo:

•  Um empréstimo de 100 milhões de EUR ao University 
College Cork, que reserva 27 milhões de EUR para 
a primeira fase do Parque de Ciência e Inovação de 
Cork. Os projetos nas áreas da saúde e da inovação 
receberão 37 milhões de EUR para infraestruturas. Um 
empréstimo de 200 milhões de EUR para investimento 
em 71 escolas irlandesas, que beneficia 44 000 alunos, 
o maior empréstimo de sempre concedido pelo BEI a 
este setor na Irlanda.

•  Um empréstimo de 100 milhões de GBP à Universidade 
de Newcastle , incluindo 58 milhões de GBP para o 
Edifício de Ciências Urbanas e 40 milhões de GBP para 
o Centro Nacional de Ciência e Inovação em Geriatria. 
O BEI apoiará ainda a construção de sete novas escolas 
secundárias, que beneficiarão mais de 8 500 alunos de 
Yorkshire.

•  Para além dos 940 milhões de EUR atribuídos em 
2015, o BEI irá conceder mais 530 milhões de EUR para 
financiar um investimento do Governo italiano, que 
beneficiará mais de 500 000 alunos e prevê a melhoria das 
infraestruturas, da eficiência energética e da segurança 
(incluindo medidas antissísmicas). Numa das mais 
prestigiadas universidades italianas, a La Sapienza de 
Roma, os projetos financiados pelo BEI incluirão novas 
bibliotecas, a renovação de um edifício administrativo e 
um campus de estudos arquitetónicos.

Ao largo da costa 
portuguesa, a start-up 
finlandesa AW-Energy 
está a converter ondas 
em eletricidade

O mergulhador que viu 
a energia à sua volta

Rauno Koivusaari  
na água

F oi um momento «Eureka» para o mer-
gulhador profissional Rauno Koivusaari. 
Em 1993, o finlandês integrava uma 

expedição de mergulho ao largo da penín-
sula de Porkkala, no Golfo da Finlândia. 
Percebeu então que o movimento podero-
so das ondas poderia ser aproveitado para 
gerar eletricidade. Hoje em dia, um conver-
sor de energia WaveRoller construído pela 
sua empresa AW-Energy demonstrou a sua 
eficácia durante um ensaio de dois anos em 
Peniche, Portugal. «Foi preciso muito tempo 
para chegar onde nos encontramos hoje», 
afirma, «mas sinto-me feliz por ter tentado 
concretizar a ideia desde o início».

O WaveRoller funciona próximo da costa a profun-
didades entre 12 e 14 metros, onde capta o ponto 
ideal do movimento da onda, evitando as tempes-
tades mais violentas. A AW-Energy estima que um 
conversor WaveRoller de 350kW poderá satisfa-
zer as necessidades de eletricidade de 440 habi-
tações em Peniche. Com projetos a decorrer nas 
melhores zonas costeiras de Portugal, França, 
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Luzes, câmara, Plano de Investimento
O grupo mediático sueco por detrás das séries policiais «Beck» e «Wallander»  

ambiciona uma maior presença digital

Imagine um esquiador de fundo aposentado a lutar com um campeão olímpico de luta, a jogar ténis com um 
ex-vencedor do Grand Slam, ou hóquei no gelo com um campeão da Taça Stanley. Ou que tal uma comédia 

protagonizada por um fervoroso padre que é desterrado para uma pequena e envelhecida paróquia? 
Parecem-lhe excelentes programas televisivos? Bonnier não teve dúvidas que sim. Estes tornaram-se alguns 

dos programas de TV mais vistos na Suécia em 2016 em canais pertencentes a Bonnier. Apesar do avanço 
das empresas globais de média, como a Amazon e a Netflix, continua a existir uma boa apetência pelos 

conteúdos de produção local – desde que disponíveis em dispositivos digitais convenientes. «Tendo em conta 
que cada vez mais pessoas compreendem o inglês, na Escandinávia, a língua deixou de facto de ser uma 

barreira ao acesso a conteúdos produzidos internacionalmente», afirma Anders Bohlin, assessor económico 
adjunto da Divisão de Economia Digital do BEI. «Mas as pessoas ainda querem ver o talento local e não 

apenas as estrelas de Hollywood. Querem ver programas rodados em ambientes locais.» Foi este o motivo 
que levou Bonnier a contrair um empréstimo do BEI de 100 milhões de EUR apoiado pela garantia orçamental 
da UE no âmbito do Plano de Investimento para a Europa, para desenvolver plataformas digitais avançadas e 

também para produzir conteúdos escandinavos. «O nosso negócio baseia-se no jornalismo, no conhecimento 
e na narração de histórias realmente boas», declara o presidente da empresa, Carl-Johan Bonnier. «Este vai 

continuar a ser o nosso modelo, mas o local e o modo como os nossos conteúdos chegam ao consumidor 
passa cada vez mais pelas plataformas móveis.»

Irlanda e Chile, a AW-Energy pretende vender mais de  
50 WaveRollers nos próximos quatro anos. O BEI conce-
deu um empréstimo de 10 milhões de EUR em julho para 
a construção do primeiro dispositivo à escala comercial e 
acelerar o lançamento da nova tecnologia.

Uma fonte inexplorada de 
energia limpa
O WaveRoller consiste num painel de aço de 18x10 m 
articulado a uma base assente no leito marinho. O painel 
move-se para a frente e para trás com o movimento das 
ondas, alimentando um sistema hidráulico de tomada de 
potência, o qual, por sua vez, aciona um gerador elétrico. 
A energia elétrica entra na rede terrestre através de um 
cabo submarino.

Se bem que o potencial da energia ondomotriz tenha 
sido reconhecido há muito, as condições meteo-oceâ-
nicas desfavoráveis têm dificultado o desenvolvimento 
da indústria. As tecnologias sempre foram caras e vulne-
ráveis, além de que era difícil encontrar financiamento. 
«Até à entrada em cena do BEI, o financiamento bancário 
era inexistente», informa Mikael Martikainen, diretor de 
comunicação da AW. «Pode afirmar-se que as energias 
eólica e solar levam 10 a 20 anos de avanço relativamen-
te à energia ondomotriz.»

Os especialistas acreditam que as ondas são o maior 
recurso inexplorado de energia renovável limpa a nível 
global, com um potencial superior à capacidade soma-
da de todas as centrais a combustíveis fósseis instaladas 
na Europa. «A energia das ondas poderia satisfazer pelo 
menos um décimo das necessidades energéticas mun-
diais», explica Martikainen. Devido à previsibilidade das 
ondas, esta forma de energia poderá constituir um valio-
so complemento das restantes fontes renováveis.

A manutenção dos equipamentos é relativamente sim-
ples. As unidades do WaveRoller integram grandes tan-
ques de lastro, que se enchem de ar para permitir a sua 
deslocação a flutuar até aos locais de exploração, onde 
são depois cheios de água para submergir a unidade. 
Embora o conversor de energia das ondas permaneça 
completamente submerso durante o período regular de 
funcionamento, ele pode ser colocado a flutuar nova-
mente para manutenção através do esvaziamento dos 
tanques de lastro. Assim, não há necessidade de ope-
rações de mergulho complexas, dispendiosas e poten-
cialmente perigosas para a manutenção do WaveRoller, 
o que é mais uma boa notícia para o mergulhador que 
inventou o sistema.

INOVAÇÃO 
para a competitividade
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Apoiar em grande as 
PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS

para pequenas e médias empresas

mMEU
R33,7

Georgia e Niki Kafkalia na 
sua fábrica de charcutaria 
na aldeia de Agros

 9,45 mM EUR de apoio do Fundo Europeu de Investimento

 300 000 PME e mid-caps apoiadas

 4,4 milhões de postos de trabalho preservados em PME e mid-caps
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Apoiar em grande as  
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

A crise financeira foi um período difícil.  
Mas quando se tem um lugar para trabalhar, a vida 

recompensa-nos com aquilo de que precisamos.
Niki Agathocleous, proprietária da Niki’s Sweets, Agros

A pequena 
aldeia e o 

grande banco

Agros recebe um apoio 
vital para as empresas 

familiares cipriotas atingidas 
pela crise bancária

O s Montes Troodos, a cordilheira mais alta de 
Chipre, abrigam a pequena aldeia de Agros 
num anfiteatro natural rodeado de vinhedos 

e roseiras. Mas as montanhas não puderam prote-
ger os 1 000 habitantes da aldeia da crise financei-
ra que atingiu a ilha.

Entre 2011 e 2013, a crise abalou de forma particularmen-
te violenta as pequenas empresas. Desde então, o Banco 
Europeu de Investimento aumentou consideravelmente 
o seu financiamento em Chipre. Os pequenos empre-
sários de Agros estão entre os beneficiários. «Sem estes 
empréstimos, ficaríamos numa situação realmente com-
plicada», afirma Georgia Kafkalia, que dirige uma fábrica 
de carnes fumadas na aldeia com os seus pais e irmã.

Os empréstimos do BEI em Chipre são maioritariamente 
concedidos por intermédio de bancos locais e de coope-
rativas de crédito, que mantêm contactos estreitos com 
pequenos empresários como a família Kafkalia. Graças a 



estes empréstimos concedidos às pequenas empresas, o 
apoio do BEI a Chipre alcançou 15 % do PIB da ilha. «As 
elevadas taxas de juro exigidas pelos bancos locais cons-
tituíam um grave problema para as pequenas empre-
sas», explica Nicos Yiambides, gestor de empréstimos 
do BEI para as operações em Chipre. «Podemos propor 
financiamentos às empresas a taxas mais baixas e com 
prazos mais longos, o que tem um efeito muito positivo.»

Condições mais vantajosas para 
as PME de Chipre
As pequenas empresas são essenciais para o bem-es-
tar económico de qualquer país. Numa pequena aldeia 
como Agros, o seu êxito é ainda mais importante, mas 
o acesso ao financiamento é problemático sempre que 
uma empresa precisa de se expandir ou modernizar 
o seu equipamento. A família Kafkalia necessitava de 
80 000 EUR para comprar maquinaria nova para a câma-
ra de fumagem de enchidos, para além de novo equi-
pamento informático e software de contabilidade e 
faturação. Ainda que a empresa mantenha um relaciona-
mento de mais de 40 anos com a sua clientela, «é neces-
sário continuar a investir para manter a atividade», afir-
ma Georgia Kafkalia.

Mesmo as empresas que prosperaram durante a crise 
financeira sofreram com a posterior subida das taxas de 
juro. Costas Tsiakkas fundou a sua exploração vinícola 
com a esposa há 28 anos e emprega hoje 11 pessoas. As 
suas vendas aumentaram no ano que se seguiu à eclo-
são da crise financeira. Mas, quando precisou de investir 
na renovação de algumas parcelas e sistemas de irriga-
ção, os bancos locais exigiram-lhe juros de 9 %.
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Niki Agathocleous prepara 
doces tradicionais cipriotas 
na sua fábrica de Agros



próximo destes lugares. Levo muito a sério a preserva-
ção do seu modo de vida.»

Tradições da ilha
As PME cipriotas são as guardiãs de muitas das tradições 
locais. Em Agros, Niki Agathocleous perpetua o fabri-
co de sobremesas tradicionais, os chamados doces de 
colher, à base de cerejas, melancia, marmelo, nozes ou 
rosas, que se servem acompanhados de um café forte e 
espesso. A fábrica utiliza métodos tradicionais para cozer 
os frutos (200 toneladas por ano) e cria xaropes aroma-
tizados com baunilha, canela ou cravinho. Emprega 
25 pessoas, maioritariamente mulheres, e vende os seus 
produtos principalmente em Chipre, gerando receitas 
anuais de 1 milhão de EUR.

Recebeu um empréstimo de 20 000 EUR da Troodos 
Cooperative Society para comprar equipamentos 
novos e renovar alguns edifícios. «É essencial investir e 
seguir em frente», explica Niki Agathocleous, que dirige 
a empresa com o marido e dois filhos. «A crise financei-
ra foi um período difícil. Mas quando se tem um lugar 
para trabalhar, a vida recompensa-nos com aquilo de 
que precisamos.»

Costas Tsiakkas dirigiu-se à Troodos Cooperative Society, 
que lhe concedeu um empréstimo de 100 000 EUR por 
intermédio do Cooperative Central Bank de Nicósia. O 
empréstimo do Cooperative Central Bank foi, por seu 
turno, financiado pelo BEI. A taxa aplicada foi de 2,6 %. 
«Este empréstimo alertou-me para o facto de ser possí-
vel encontrar taxas mais reduzidas», revela Tsiakkas. «As 
taxas elevadas foram desde sempre o nosso problema.»

Com uma produção atual de 160 000 garrafas por ano, a 
prosperidade de Costas Tsiakkas é essencial para a eco-
nomia local, pois Tsiakkas compra a maior parte das uvas 
aos viticultores da região. É também crucial para o futu-
ro da sua família. Dois dos seus filhos estão atualmente a 
formar-se em vinicultura e agricultura, e Costas Tsiakkas 
espera que os outros dois lhes sigam os passos no negó-
cio da família.

O Cooperative Central Bank atua como intermediá-
rio entre o BEI e os bancos cooperativos cipriotas na 
concessão de empréstimos entre os 10 000 EUR e os 
100 000 EUR. Todas as 18 cooperativas locais já con-
cederam empréstimos financiados pelo BEI a PME 
cipriotas. «O impacto destes empréstimos é enorme», 
explica Dr. Kostantinos Vrachimis, diretor de desenvol-
vimento de produtos de retalho no Cooperative Central 
Bank. «Agros é uma aldeia muito isolada. As empresas 
familiares empregam habitantes da região, e numerosas 
outras empresas dependem delas porque as abastecem 
de carne ou fruta, por exemplo.»

Kostantinos Vrachimis cresceu numa aldeia agrícola e 
sente uma certa ligação às pequenas empresas de Agros 
e de outras pequenas comunidades rurais. «Sinto-me 
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Costas Tsiakkas 
na adega da sua 

exploração vinícola nas 
colinas de Agros

Apoiar em grande as  
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
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Apoiando tratamentos 
oncológicos e 
tecnologias digitais, o 
fundo francês de spin- 
-outs leva a investigação 
universitária para fora 
do laboratório

Das universidades de Paris 
para o mercado

A ngelita Rebollo é uma espanhola jovial que 
assina os seus e-mails com esta frase: «Quan-
do a vida nos oferece um limão, há que 

juntar-lhe tequila e sal.» Angelita Rebollo é tam-
bém uma cientista brilhante que usa os seus co-
nhecimentos para matar... as células cancerosas, 
evidentemente.

No seu laboratório da Université Pierre et Marie Curie 
integrada no hospital histórico Pitié-Salpêtrière, per-
to das margens do Sena no coração de Paris, Angelita 
Rebollo aperfeiçoou uma técnica que permite bloquear 
as funções específicas das proteínas que transformam 
as células sãs em células cancerosas. Este tratamento 

O nosso fundo é um dos primeiros deste  
género, o que o coloca no centro das atenções 

para saber se é um exemplo a seguir.
Philippe Tramoy, sócio do Quadrivium 1

Angelita Rebollo 
no seu laborató-
rio em Paris



232016 Relatório de Atividades

poderá ajudar pessoas afetadas por diversas patologias. 
Os primeiros resultados, porém, deixam antever uma uti-
lização inicial no tratamento do cancro dos ovários e de 
certas formas agressivas de cancro mamário. Ao passo 
que a quimioterapia causa imensos efeitos secundários 
ao destruir muitas células sãs juntamente com as cance-
rosas, a terapia dirigida de Angelita Rebollo ataca unica-
mente as células cancerosas.

Angelita Rebollo começou a sua investigação sobre a 
matéria há 17 anos em Madrid e acabou por criar uma 
empresa, a PEP-Therapy, com alguns outros cientistas a 
trabalhar em prestigiadas instituições de investigação 
francesas. A empresa, que ostenta o nome das molé-
culas estudadas por Angelita Rebollo (péptidos pene-
trantes e interferentes), tem por objeto transformar esta 
descoberta científica num tratamento capaz de salvar 
vidas. «Criámos esta empresa com o intuito de transfe-
rir os frutos da nossa investigação da universidade para 
o hospital», explica Angelita Rebollo. «O nosso objeti-
vo consiste em desenvolver uma molécula que ajudará 
imensas pessoas.»

Um fundo de spin-outs  
universitárias em França

A PEP-Therapy recebeu uma dotação de 1 milhão de 
EUR do Quadrivium 1, o primeiro fundo de investimento 
francês a disponibilizar financiamento na fase de arran-
que para apoiar projetos iniciados em, ou ligados a, doze 
institutos de investigação universitária em França nos 
domínios das ciências da vida e das tecnologias digi-
tais. As universidades dos Estados Unidos foram pionei-
ras na aplicação deste modelo, que levou à criação de 
grandes empresas como a Genentech e a Lycos. Em últi-
ma análise, uma universidade lucra muitas vezes mais a 
desenvolver ela própria um produto do que a conce-
der uma licença a uma grande empresa que prossegui-
rá o desenvolvimento. A atribuição de participações em  
spin-outs universitárias encoraja também os investiga-
dores a permanecerem nos seus lugares universitários 
em vez de aceitarem empregos melhor remunerados no 
setor privado. Na Europa, é no Reino Unido que o modelo 

foi mais frequentemente reproduzido, tendo o BEI finan-
ciado uma empresa spin-out do Imperial College.

Mas o modelo nunca tinha sido ensaiado antes 
em França. Gerido por uma equipa do Seventure 
Partners e financiado por diversos investidores, 
incluindo o Bpifrance, filial da Caisse des Dépôts, o 
Fundo Quadrivium recebeu em abril uma dotação de 
20 milhões de EUR do Fundo Europeu de Investimento, 
especialista do Grupo BEI na concessão de financiamen-
to de risco a PME. Com o apoio da garantia orçamen-
tal da UE para o Plano de Investimento para a Europa, 
o investimento do FEI aumentou o financiamento total 
do fundo Quadrivium 1 para 56 milhões de EUR. «Não 
foi fácil introduzir este conceito em França», esclarece 
Philippe Tramoy, gestor da carteira de ciências da vida 
do fundo Quadrivium 1. «O nosso fundo é um dos pri-
meiros deste género, o que o coloca no centro das aten-
ções para saber se é um exemplo a seguir.»

Lições da cultura de spin-outs 
universitárias

Antes de constituir o fundo Quadrivium 1, Philippe 
Tramoy trabalhou principalmente em operações com 
empresas dos Estados Unidos e de outros países da 
Europa. Ao princípio, Tramoy não estava muito conven-
cido de que o conceito de empresa resultante da inves-
tigação universitária, ou spin-out, funcionaria em França. 
«É verdadeiramente uma questão de mentalidade ou 
de cultura. No mundo anglo-saxónico, para avaliar uma 
empresa, estudam-se as suas receitas futuras. Em França, 
analisam-se geralmente os três últimos anos», explica. «É 
o mesmo que olhar apenas para a superfície de um lago 
sem examinar as águas profundas.»

Para o fundador, se os investimentos do Quadrivium 
forem bem sucedidos, essa atitude mudará. Até à data, 
o fundo investiu em 10 empresas. Cada uma destas 
empresas teve a sua origem num ou mais dos 12 institu-
tos de investigação ligados ao Fundo Quadrivium, desde 
a Universidade Paris IV (Sorbonne) ao Institut Curie , pas-
sando pela ESPCI Paris.

Apoiar em grande as  
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
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O Fundo Quadrivium 1 pretende investir num máximo 
de 16 a 20 empresas, se bem que Philippe Tramoy pre-
veja constituir, a prazo, um segundo fundo. O Fundo 
Quadrivium 1 tem por objetivo principal apoiar as fases 
subsequentes do desenvolvimento das empresas que 
tem em carteira. Este apoio é essencial, nomeadamente, 
no domínio das ciências da vida, que exigem vários anos 
para que um produto possa ser levado da bancada do 
laboratório até ao paciente, como diz Angelita Rebollo.

A PEP-Therapy está atualmente a iniciar estudos que lhe 
permitam confirmar a inocuidade da molécula. Angelita 
Rebollo e os colegas terão de aguardar, pelo menos, oito 
anos até verem o seu produto converter-se num medi-
camento geralmente disponível, apesar da sua utilização 
hospitalar durante as fases de ensaio clínico.

«É um processo longo», explica Antoine Prestat, bió-
logo titular de um MBA, cofundador e diretor-geral da 
PEP-Therapy. «O apoio de fundos como o Quadrivium, 
que compreende o processo, é essencial.»

A vertente económica da investigação cientifica não 
é descurada por Angelita Rebollo. Afinal de contas, 
ela deixou o seu lugar em Madrid devido à escas-
sez de recursos consagrados à investigação em 
Espanha. Antes de se fixar em Paris, Angelita passou 
pela Alemanha e pela Bélgica. «O investimento do 
Quadrivium permite-nos financiar as diferentes fases 
do desenvolvimento do produto», explica. «Tínhamos 
necessidade de fundos para financiar esta molécula 
que, assim o esperamos, salvará vidas.» E a vida huma-
na não tem preço.
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Um empréstimo que rende uma boa pesca
Se deres um peixe a um homem, estás a alimentá-lo por um dia. Se lhe deres 

um empréstimo intermediado com múltiplos beneficiários, ele alimentará o seu 
próximo durante a vida inteira.

A PP Orahovica é uma sociedade agrícola sediada na Croácia oriental, que se 
dedica à produção de avelãs e de uvas Riesling, à engorda de bovinos e à criação de 

carpas. A empresa costumava utilizar camiões especiais para transportar os peixes 
vivos a partir dos seus viveiros de 1 000 hectares. «Entregávamos 10 toneladas 

de peixe, juntamente com 10 toneladas de água. Efetuada a entrega, perdiam-se 
10 toneladas de água doce», explica Marko Rašić, presidente do Conselho Fiscal da 

PP Orahovica. Para além do custo económico, é necessário ter em conta o custo ambiental de 
transportar toneladas de água de viveiro. A PP Orahovica aumentou então a área de produção 

de peixe para 4 500 hectares e construiu uma fábrica de transformação de pescado. Assim, já não 
precisa de transportar peixe vivo. «Podemos agora fornecer filetes de peixe, peixe congelado 

e uma variada gama de produtos , ou seja, estamos a acrescentar valor ao peixe», esclarece 
Marko Rašić. A empresa, que emprega 1 262 pessoas, recebeu uma subvenção de 1,4 milhões 

de EUR do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão para o Desenvolvimento Rural da UE e um 
empréstimo de 4,4 milhões de EUR do HBOR, um banco estatal croata que é intermediário do 

BEI. Em 2016, o Banco assinou com o HBOR um acordo de empréstimo de 150 milhões de EUR, 
que serão reemprestados a empresas mid-cap como a PP Orahovica. «Foi-nos apresentada uma 
proposta extremamente atrativa, com uma taxa de juro baixa e um prazo de reembolso longo», 

reconhece Marko Rašić. No conjunto, o BEI concedeu ao HBOR mais de 2 000 milhões de EUR para 
o apoio às PME e mid-caps, bem como a projetos públicos no setor da indústria, do turismo e das 

infraestruturas de pequena e média dimensão.

Primeiros passos no calçado infantil
As gamas de calçado para criança alargaram-se rapidamente em 

anos recentes e incluem agora opções mais saudáveis e naturais. Para 
trazer esta escolha de produtos até Brno, na República Checa, Lucie 

Prokešová obteve um empréstimo apoiado pela UE junto do Komercní 
banka. O contrato celebrado com o Komercní banka no quadro 

do Mecanismo de Garantia de Empréstimo do Programa COSME é 
apoiado pela vertente PME do Plano de Investimento para a Europa 

gerida pelo FEI.

Lucie Prokešová abriu a sua loja «Neobuto» no início de 2016. Os 
clientes chegam a vir da Eslováquia e da Áustria para explorar novas 

marcas de calçado infantil anteriormente desconhecidas no mercado 
checo. A Neobuto trabalha também com um fisioterapeuta pediátrico 

para ampliar a gama de sapatos e responder a necessidades 
específicas como o «pé chato». Lucie Prokešová planeia para 2017 a 

abertura de uma nova sucursal em Praga.

A explo-
ração pis-
cícola PP 
Orahovica 
na Croácia 
oriental

Apoiar em grande as  
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS



 5 600 MW de capacidade de produção de eletricidade

 86 % de eletricidade proveniente de fontes renováveis

 41 000 km de linhas elétricas construídas ou modernizadas

 45 milhões de contadores inteligentes instalados

 4 milhões de habitações ligadas à rede elétrica

  13 milhões de cidadãos da UE beneficiados com infraestruturas  
e serviços urbanos modernizados

  55 milhões de cidadãos da UE com infraestruturas melhoradas  
graças a programas cofinanciados

 Mais 980 milhões de passageiros em transportes financiados pelo BEI

 10 milhões de pessoas com melhores serviços de saúde

  120 000 habitações sociais ou a preços acessíveis construídas ou renovadas

 25 milhões de pessoas com acesso a água potável mais segura

 20 milhões de pessoas com melhores serviços de saneamento

 1,7 milhões de pessoas sujeitas a menores riscos de cheias
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INFRAESTRUTURAS  
para uma Europa interligada

para infraestruturas

mMEU
R19,7



272016 Relatório de Atividades

INFRAESTRUTURAS  
para uma Europa interligada

Vincenzo D’Aprile, 
engenheiro municipal, 
na obra de renovação 
das arcadas históricas 
de Bolonha

Uma cidade, múltiplas 
necessidades, um 
empréstimo

Um único empréstimo do BEI apoia uma 
série de projetos em Bolonha. Desde a 
renovação de escolas à construção de 
ciclovias, passando pela prevenção de 
danos sísmicos, este empréstimo promove 
o tipo de desenvolvimento sustentável 
que está no centro da Agenda Urbana da 
UE, lançada em 2016

O s alunos do secundário da zona sul de Bolonha 
terão em breve uma alternativa à deslocação 
para as salas sobrelotadas de uma escola longe 

do seu bairro. A escola da Via Lombardia concluída no 
final de 2016 acolherá 225 jovens, próximo do seu lo-
cal de residência, em turmas consideravelmente mais 
pequenas do que as atuais. A escola é, além disso:
•  edificada em elementos pré-fabricados, o que acelerou 

a sua construção;
•  classificada como A+ devido às economias de energia 

conseguidas com o aquecimento solar e um melhor 
isolamento térmico;

•  conforme com as normas antissísmicas (em 2012, um 
terramoto com epicentro a 36 km de Bolonha causou a 
morte a 27 pessoas na região).

«As crianças terão melhores condições de aprendi-
zagem, o que irá refletir-se positivamente na sua for-
mação», afirma Marika Milani, diretora do Serviço de 
Reabilitação Urbana de Bolonha. «Não terão de cumprir 
longos trajetos para chegar à escola, nem ficarão api-
nhadas nas salas de aula. Isso enche-nos de orgulho.»

Marika Milani pode orgulhar-se de muitos outros proje-
tos. Graças a um empréstimo de 50 milhões de EUR do 
BEI, Bolonha lançou-se numa série de iniciativas muito 
diferentes. A ambição subjacente a este vasto programa 
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Uma nova escola em Bolonha, 
construída com financiamento 
do empréstimo-quadro do BEI

Não tínhamos  
recursos suficientes 
para realizar tudo o 

que queríamos para a 
nossa bonita cidade. O 
empréstimo do BEI era 
realmente necessário. 

Marika Milani, diretora do 
Serviço de Reabilitação Urbana 

de Bolonha

de 160 milhões de EUR passa por tornar a cidade não só 
um lugar mais agradável para viver e mais atrativo para 
as empresas e visitantes, mas também menos vulnerá-
vel aos riscos ligados aos fenómenos sísmicos e às alte-
rações climáticas.

«Não tínhamos recursos suficientes para realizar tudo o que 
queríamos para a nossa bonita cidade», esclarece Marika 
Milani. «O empréstimo do BEI era realmente necessário.»

Este tipo de empréstimo do BEI, designado por emprésti-
mo-quadro, pois destina-se a financiar uma multiplicida-
de de projetos, constitui um instrumento importante para 
as autarquias locais que aspiram a uma maior sustenta-
bilidade para as suas comunidades. A Agenda Urbana da 
UE, que foi oficialmente apresentada em Amesterdão em 
maio de 2016, confere um papel primordial à melhoria do 
financiamento das administrações locais e regionais. Em 
Bolonha, o empréstimo do BEI apoia:

•  a renovação de diversos edifícios municipais, rodovias, 
espaços públicos e praças;

•  a conclusão de uma ciclovia que circunda o centro his-
tórico da cidade;

•  o restauro de parte das célebres arcadas medievais 
de Bolonha que conduzem ao Santuário de San Luca 
sobranceiro à cidade.

A cidade candidatou as arcadas à inclusão na Lista do 
Património Mundial da UNESCO. «São o símbolo mais 
marcante de Bolonha, aquele que fica na memória de 
quem visita a cidade», observa Marika Milani. «Mas 
não precisamos de despender tempo e energias com 
a preparação de um processo separado para o res-
tauro. Todos estes diferentes projetos ficam reunidos 
numa única operação com o BEI, a uma taxa muito 
vantajosa.»



As maiores eclusas do mundo 
abrem com tecnologia europeia
Com a maré cheia, gigantescos navios costumavam subir 
o Escalda durante cinco horas, aguardando depois a 
sua vez para chegar ao porto. Finalmente entravam na 
eclusa de Kallo que os conduzia até aos cais das docas 
de Waasland. «A eclusa estava completamente satu-
rada», explica Freddy Aerts, diretor do Departamento 
de Acesso Marítimo do Ministério da Mobilidade e das 
Obras Públicas da Flandres. «Por isso tínhamos estes con-
gestionamentos de tráfego.»

Em 2016, Freddy Aerts proporcionou aos navios de car-
ga uma via para vencerem o tráfego: a maior eclusa do 
mundo, inaugurada em junho no porto de Antuérpia. A 
eclusa de Kieldrecht permite triplicar o tráfego com des-
tino às instalações portuárias de Waasland, na margem 
esquerda do Escalda, oferecendo aos navios uma segun-
da via de acesso. «Podemos agora acolher os navios de 
maior tonelagem existentes no mundo», afirma Aerts. 
«Isso dará um verdadeiro impulso à nossa economia.»

Nesse mês histórico para eclusas gigantescas, abriu 
no Canal do Panamá uma terceira via com novas eclu-
sas de grandes dimensões. Ambas as obras, Antuérpia 
e Panamá, foram financiadas pelo BEI, que participou 
com 160,5 milhões de EUR nos custos da nova eclusa de 
Kieldrecht. A expansão do Canal do Panamá, com custos 
superiores a 5 000 milhões de USD, recebeu 500 milhões 
de USD do BEI.

Capacidade portuária  
subaproveitada

Na margem direita do Escalda, Antuérpia tem seis eclu-
sas, incluindo a grande de Berendrecht, inaugurada em 
1989. Graças a esta infraestrutura, Antuérpia passou a ser 
o segundo maior porto da Europa, a seguir a Roterdão.

Na margem esquerda, as docas de Waasland foram 
projetadas nos anos 70 com potencial para acolher 
até mesmo os maiores navios da atualidade, com cer-
ca de 16 metros de calado. O problema é que a eclu-
sa de Kallo, ao fim de 30 anos, continuava a ser a única 
via de acesso à região de Waas e se tornara, entretanto, 
pequena demais. Esta situação representava um obstá-
culo ao crescimento de Antuérpia e também um pro-
blema estratégico para a Europa. Prevê-se que o trans-
porte marítimo de cargas duplique até 2050. Os portos 
europeus devem acompanhar o ritmo deste crescimen-
to. «A eclusa de Kieldrecht aumentará a capacidade do 
porto», explica Inge Vermeersch, engenheira do BEI 
que trabalhou no projeto da nova eclusa, «e permitirá 
a Antuérpia reforçar a sua posição na Europa». São já 
62 500 as pessoas a trabalhar diretamente nas docas de 
Antuérpia. O contributo do porto para o produto inter-
no bruto da Bélgica ascende a 4 %, segundo dados do 
banco nacional.

Sob o capacete cor-de-rosa

Do outro lado do Atlântico, Ilya Espino de Marotta 
ostenta o capacete cor-de-rosa, que é a sua imagem 
de marca, na inauguração das novas eclusas do Canal 
do Panamá. É a sua resposta aos que pensavam que 
uma mulher não poderia desempenhar o cargo de 
engenheira-chefe das obras do Canal. «Por ser mulher, 
alguns homens questionaram a minha nomeação, mas 
eu consigo lidar com o assunto», declara Ilya Espino de 
Marotta. «Eu uso um capacete cor-de-rosa como forma 
de afirmação de que uma mulher pode exercer estas 
funções.» E apesar de tanto o seu marido como o seu 
filho terem sido submetidos a tratamento oncológico 
durante a realização do complexo projeto, conseguiu 
cumprir a sua missão.
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Ilya de Marotta  
nas eclusas do Canal 

do Panamá

INFRAESTRUTURAS  
para uma Europa interligada

Desbloquear o comércio
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As ferramentas da Agenda 
Urbana da UE

Bélgica/França 

46 milhões de EUR de 
participação de capital num 
fundo que utiliza técnicas 
inovadoras para descontaminar 
zonas industriais abandonadas 
poluídas (ver artigo sobre os 
Fundos Ginkgo na p. 34)

Lisboa, Portugal

250 milhões de EUR para 
o melhoramento de 
infraestruturas de saneamento, 
que permitam reduzir os danos 
causados por inundações, bem 
como de outras infraestruturas, 
como a habitação social 
(ver artigo na p. 37)

Helsínquia, Finlândia 

180 milhões de EUR para 
substituir elétricos, alargar 
o serviço de elétricos e 
renovar a rede, de modo a 
prestar um serviço de melhor 
qualidade e mais fiável

12 cidades do Reino 
Unido, incluindo 
Londres, Manchester, 
Liverpool e Glasgow

25 milhões de EUR para a 
Hyperoptic, empresa que 
instala redes de banda larga 
no interior de arranha-céus

Pula, Croácia 

40 milhões de EUR para a 
reconstrução, ampliação e 
reabilitação das instalações 
obsoletas do Hospital 
Geral de Pula, o único 
hospital público da Ístria

Bélgica 

200 milhões de EUR para 
apoiar ações a favor do clima 
e a economia circular em toda 
a Bélgica com o Belfius Bank

USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E 
SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA

ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

MOBILIDADE URBANA

TRANSIÇÃO DIGITAL

POBREZA URBANA

ECONOMIA CIRCULAR
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Alta Silésia, Polónia 

329 milhões de EUR para 
a regeneração urbana 
em 10 antigas cidades 
mineiras e siderúrgicas

Paris, França 

1 000 milhões de EUR para a 
construção do primeiro troço do 
Grand Paris Express, uma rede 
de metropolitano automatizada. 
Quando concluído, este troço de 
33 km atravessará 22 municípios 
do sul de Paris, servindo mais 
de 1 milhão de utentes. Como 
alternativa ao uso do automóvel, 
reduzirá a poluição atmosférica

Renânia do Norte- 
-Vestefália, Alemanha

100 milhões de EUR para 
centros de acolhimento 
de requerentes de asilo

Irlanda do Norte,  
Reino Unido 

166 milhões de EUR para a 
reconversão e construção 
de habitação social 
energeticamente eficiente

Luxemburgo

2 milhões de EUR do programa 
de Assistência Europeia à Energia 
Local para assistência técnica 
de apoio a investimentos no 
montante de 45 milhões de 
EUR pelo Fundo Europeu para a 
Eficiência Energética, que apoia 
projetos de eficiência energética de 
pequena dimensão em toda a UE

Bade-Vurtemberga, 
Alemanha

825 milhões de EUR para o 
Estado financiar comboios, 
que serão alugados a um 
maior número de operadores 
ferroviários de menor dimensão, 
com vista a aumentar a 
concorrência e assim baixar os 
custos do transporte público

EMPREGOS E COMPETÊNCIAS  
NA ECONOMIA LOCAL

QUALIDADE DO AR

INCLUSÃO DE MIGRANTES  
E REFUGIADOS HABITAÇÃO

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

INOVADORA E RESPONSÁVEL

Mais de 70 % dos europeus vivem em áreas urbanas, e 55 %  
do investimento público é realizado por administrações regionais 
ou locais. O BEI está a alargar os seus financiamentos a projetos 
urbanos com risco mais elevado no âmbito do Plano de 
Investimento para a Europa. Em 2016, a UE finalizou a sua Agenda 
Urbana, que inclui um capítulo inteiro sobre o papel do BEI  
na sua concretização.
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e jaguares escaparam do jardim zoológico, vagueando 
pelas ruas. Um homem foi atacado até à morte por um 
tigre.

Ilia Darchiashvili, que na altura era gestor do Fundo 
Georgiano de Desenvolvimento dos Municípios, dei-
tou mãos à obra e, juntamente com funcionários da 
câmara de Tiblíssi e de outras administrações públi-
cas, organizou um programa de ajuda às vítimas da 
catástrofe. «A nossa primeira preocupação foi garan-
tir a segurança da população», explica Darchiashvili, 
que é hoje, aos 35 anos, o vice-ministro georgiano 
do Desenvolvimento Regional e das Infraestruturas. 
«A seguir, concentrámos todos os nossos esforços na 
reconstrução. Paralelamente, procurámos recursos 
financeiros suplementares.»

Emergir das avalanches de lama

O Banco Europeu de Investimento, que tem vindo a 
ampliar as suas atividades de investimento na Geórgia 
nos últimos anos, foi dos primeiros a reagir. Quando 
os responsáveis do Banco no Luxemburgo foram 

A Geórgia reconstrói-se e cria 
infraestruturas para melhorar as 
trocas comerciais

A meio de uma noite de junho de 2015, Ilia Darchiashvili 
atravessava de carro o centro de Tiblíssi sob uma chu-
va torrencial. Ficou retido pelo trânsito na autoestra-
da Chabua Amirejibi, quando se aproximava de uma 
das pontes sobre o Vere, um afluente do principal rio 
da cidade, o Mtkvari. Darchiashvili dirigiu então o seu 
Toyota para uma outra passagem em que a circulação 
não estava bloqueada e foi para casa dormir. «Era apenas 
chuva forte e um engarrafamento de trânsito. Nada dei-
xava antever que algo invulgar iria acontecer», recorda.

«De repente, aconteceu.»

Quando Darchiashvili acordou, um milhão de metros 
cúbicos de lama tinham deslizado para o Vere, represan-
do-o em dois pontos diferentes. O rio galgou as margens 
e inundou o centro da capital da Geórgia, causando a 
morte a 19 pessoas e privando de energia elétrica 22 000 
dos 1,1  milhões de habitantes de Tiblíssi. Hipopótamos 

Ajuda a um novo parceiro na 
sequência de inundações
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O banco da UE cumpre a sua 
parte no compromisso da 

Europa com a Ucrânia

O BEI lançou a sua Ação Especial para 
a Ucrânia em 2014 com o objetivo de 

conceder 3 000 milhões de EUR em 
financiamento para infraestruturas, 

desenvolvimento do setor privado e 
ação climática até ao final de 2016. 

Esta iniciativa acompanhou o Acordo 
de Associação celebrado entre a UE e a 

Ucrânia. Em dezembro, o Banco honrou 
o seu compromisso. Os empréstimos 

do BEI fazem parte de uma dotação de 
11 000 milhões de EUR de apoio à Ucrânia 

concedida pela União Europeia. Os projetos 
visam produzir resultados tangíveis 

para o cidadão comum. Considere-se o 
empréstimo de 120 milhões de EUR para 

o aumento da eficiência energética nas 
universidades ucranianas. Contribuirá para 

reduzir o impacto ambiental dos edifícios, 
melhorar a qualidade dos alojamentos 
e reduzir os custos. Outro exemplo é o 

empréstimo de 200 milhões de EUR do 
BEI para um projeto de modernização 
dos transportes públicos em cerca de 
20 municípios ucranianos, que inclui 

novos autocarros, elétricos, carruagens 
de metro e troleicarros e contribuirá para 

uma transição do transporte movido a 
combustíveis fósseis para o modo elétrico. 

O retorno do projeto traduzir-se-á em 
economias de energia, melhor qualidade 

de vida para os utentes e um impacto 
positivo no meio ambiente.

informados da catástrofe, a gestora de empréstimos da Divisão do 
Setor Público a trabalhar com a Geórgia estava já em vias de con-
cluir uma outra operação para apoio à modernização das infraestru-
turas municipais do país. A equipa estabeleceu rapidamente uma 
segunda linha de crédito destinada a financiar as obras de recons-
trução necessárias para reparar os danos causados pela catástro-
fe natural. Na semana seguinte, funcionários do Banco desloca-
ram-se a Tiblíssi para começar a tratar dos detalhes da operação. 
Encontraram uma cidade devastada pelas inundações e desliza-
mentos de lama. «As pontes e as estradas tinham colapsado», recor-
da Georgia Koutsiana, a gestora de empréstimos responsável pelas 
operações do BEI no setor público georgiano. «A vida normal estava 
seriamente perturbada.»

Em fevereiro de 2016, a ajuda concretizou-se através de um emprés-
timo de 100 milhões de EUR dividido em duas componentes:
• 50 milhões de EUR de ajuda de emergência após as cheias;
• 50 milhões de EUR para infraestruturas municipais e turísticas.

Na maioria dos casos, os empréstimos do BEI cobrem, no máximo, 
metade dos custos de um projeto. Deste modo, o Banco procura 
incentivar a participação de outros investidores e mobilizar recur-
sos adicionais, ao mesmo tempo que a sua participação funciona 
como «selo de qualidade». No caso da linha de crédito aberta para 
financiar a reconstrução de emergência na Geórgia, o BEI assumiu 
a totalidade dos custos da operação, dado estar a responder às 
necessidades criadas por uma catástrofe natural.

À medida que a Geórgia se reconstruía, a intervenção do BEI pro-
duzia um impacto considerável no terreno. «Estas cheias afetaram 
diretamente todos os habitantes da nossa capital», explica o minis-
tro Darchiashvili. «Os fundos de emergência do BEI permitiram 
reconstruir estradas e infraestruturas. E servem igualmente para 
atenuar os riscos de repetição da catástrofe no futuro.»

O Banco está a cofinanciar a construção de um troço essencial 
da autoestrada Este-Oeste, que liga a fronteira oriental com o 
Azerbaijão ao porto georgiano de Batumi, no Mar Negro. «Esta 
autoestrada constituirá um segmento vital de uma nova Rota 
da Seda», declara a responsável do BEI, Georgia Koutsiana. Um 
empréstimo de 50 milhões de EUR assinado em 2016 financiará a 
renovação de pontes, túneis e muros de suporte nesta artéria críti-
ca para o comércio regional e internacional.

Um hipopótamo 
escapou do 
jardim zoológico 
de Tiblíssi na 
sequência 
das cheias

Kiev à noite

INFRAESTRUTURAS  
para uma Europa interligada



34 Relatório de Atividades 2016

CLIMA e AMBIENTE  
para o nosso futuro comum

Bruno Farber, diretor-geral 
do Ginkgo, nos terrenos de 
Mont-Saint-Guibert

O Banco afeta mais de 25 % do volume de financiamento total  
a empréstimos de ação climática, em todos os seus domínios de atuação

Em 2016, o BEI financiou projetos de ação climática no montante 

de 19 600 milhões de EUR. 

Isso corresponde a 26,3 % do volume total de financiamento

 Eficiência energética: 3 600 milhões de EUR

 Energias renováveis: 3 900 milhões de EUR

 Transportes menos poluentes e mais ecológicos: quase 8 000 milhões de EUR

 Investigação, desenvolvimento e inovação: 1 800 milhões de EUR

  Medidas de atenuação nos setores florestal, dos resíduos, das águas residuais 

e outros: 1 100 milhões de EUR

 Adaptação às alterações climáticas: 1 200 milhões de EUR

para o ambiente,
incluindo a biodiversidade, 
a qualidade do ar, a água 
potável, a segurança dos 
transportes, as energias 
renováveis e a eficiência 
energética

16,9mMEU
R
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CLIMA e AMBIENTE  
para o nosso futuro comum

A resposta verde à 
expansão urbana

Um fundo inovador pega em terrenos industriais urbanos 
desativados e transforma-os em locais agradáveis  
para viver e trabalhar

E m abril de 2017, empreiteiros, máquinas de 
terraplenagem e buldózeres iniciarão a cons-
trução de 300 moradias e apartamentos nos 

terrenos de uma antiga fábrica de papel do século 
XIX  em Mont-Saint-Guibert, a sudeste de Bruxelas. 
Pouco depois, começarão a crescer edifícios nos ter-
renos de uma fundição desativada em Choisy-le-Roi, 
nos arredores de Paris, e o mesmo acontecerá a se-
guir, em pleno coração de Lyon, no lugar da antiga 
fábrica de máquinas de lavar roupa Brandt.

Que têm em comum todos estes projetos? São terrenos 
que teriam ficado abandonados se não tivessem sido 
descontaminados e reabilitados graças a um fundo de 
investimento inovador que recorre a técnicas ambientais 
de vanguarda para eliminar as substâncias tóxicas deixa-
das pelas indústrias entretanto desaparecidas. Este tipo 
de despoluição é importante para o futuro das cidades 
europeias, que contam 3,5 milhões de antigas instala-
ções industriais desafetadas. Para contrariar a expan-
são urbana, as cidades devem reabilitar as antigas zonas 
industriais e zelar por que não apresentem qualquer 
perigo para a utilização residencial. «A França perde, a 
cada dez anos, uma área equivalente a um departamen-
to para a expansão urbana», explica Bruno Farber, dire-
tor-geral do fundo Ginkgo Advisor, que assegura a des-
contaminação. «A solução consiste em construir a cidade 
sobre ela própria.»

Fundos para a descontaminação
O fundo Ginkgo de Bruno Farber captou 80 milhões de 
EUR para sete projetos de descontaminação e reabilita-
ção na Bélgica e em França, todos eles em fase de prepa-
ração para edificação até ao final de 2018. O BEI investiu 
15,6 milhões de EUR neste fundo. O sucesso do Ginkgo 
encorajou Bruno Farber a angariar recursos para um 
segundo fundo, o Ginkgo II, que expandirá as suas ativi-
dades ao Reino Unido, ao Luxemburgo e a Espanha.

Os responsáveis pelo investimento no BEI renovaram 
de bom grado a sua participação. Todavia, sem a garan-
tia orçamental da UE para o Plano de Investimento para a 
Europa, o BEI não poderia ter investido no Ginkgo II na mes-
ma medida em que o fez. Esta garantia foi criada para ace-
lerar o investimento em projetos inovadores. O BEI recorre 
a este instrumento para realizar investimentos diferentes 
dos que realiza habitualmente. Pode, por exemplo, tomar 
participações mais vultuosas ou acelerar investimentos.

O fundo Ginkgo II preenche sem dúvida os critérios do 
Plano de Investimento. James Ranaivoson, o consultor 
da Divisão de Alterações Climáticas e Ambiente do BEI 
que dirigiu as operações com o Ginkgo, constatou que 
o percurso do Ginkgo I se processou sem dificuldades. 
Graças à garantia orçamental da UE, o BEI pôde rapida-
mente investir no segundo fundo e com um montante 
superior ao que seria possível sem tal garantia. O Banco 
aplicou 30 milhões de EUR no fundo Ginkgo II em feve-
reiro. «Podemos já testemunhar o êxito do Ginkgo I», 
afirma James Ranaivoson. «É muito importante que con-
tinuemos desde já a apoiar os investimentos promovi-
dos pelo Ginkgo com o seu segundo fundo. O Plano de 
Investimento para a Europa dá-nos o impulso necessário 
para o fazermos.»
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O Plano de Investimento como 
pedra angular
A participação do BEI foi determinante para persua-
dir outros investidores a colocar o seu dinheiro no pri-
meiro fundo Ginkgo. O mesmo aconteceu com o fundo 
Ginkgo II. «É preciso sublinhar o papel do BEI», explica 
Farber. «Pela sua participação como investidor de refe-
rência, o BEI mostrou às demais instituições que foi rea-
lizada uma verdadeira análise prévia aprofundada e que 
o fundo antecessor foi bem gerido, apesar do contexto 
económico difícil.»

Ao dar ao BEI a possibilidade de mobilizar mais recur-
sos a par da Caisse des Dépôts (cada uma destas insti-
tuições detém um quarto do Ginkgo II), a garantia orça-
mental da UE permitiu a Bruno Farber alcançar muito 
mais rapidamente o seu objetivo de financiamento de 
140  milhões de EUR, porque o apoio dado ao projeto 
por estas grandes instituições incentivou a participação 
de outros investidores.

Solução para a poluição
Com o Ginkgo II, Bruno Farber pretende associar-se a 
promotores imobiliários e urbanistas noutros países. Até 
30 % dos recursos do novo fundo serão investidos fora 
das fronteiras da Bélgica e da França, países nos quais se 
centrava o primeiro fundo Ginkgo.

Curiosamente, são poucas as empresas que se dedicam 
à despoluição e regeneração de terrenos industriais. 

É importante, para 
o futuro da Europa, 

promover esta técnica. 
Martin Berg, gestor de 

investimentos do BEI

Com frequência, os materiais contaminados são extraí-
dos do solo e depositados noutros locais, ou mesmo 
encerrados sob enormes lajes de betão. Nenhuma des-
tas técnicas constitui uma verdadeira solução para os 
problemas da poluição. O fundo Ginkgo adota uma 
estratégia mais sustentável ao tratar, no local, as subs-
tâncias contaminadas até que possam eventualmente 
ser reutilizadas no novo projeto.

O Ginkgo II exportará as suas competências técni-
cas para países como o Reino Unido, onde não existe 
atualmente nenhum fundo de despoluição para cap-
tar investimentos para este setor. Bruno Farber tem 
por alvo sítios em Leeds, Bristol e Glasgow, bem como 
antigas siderurgias no Luxemburgo e outros projetos 
em Barcelona. «É importante, para o futuro da Europa, 
promover esta técnica», considera Martin Berg, ges-
tor de investimentos do BEI que trabalhou na opera-
ção Ginkgo. «Graças ao Plano de Investimento para a 
Europa, podemos ter uma intervenção maior e mais 
rápida neste domínio.»
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A população de Lisboa está em constante de-
clínio desde os anos 60 do século passado. Os 
habitantes deixaram a cidade em busca de ha-

bitações mais acessíveis nas periferias, abandonan-
do numerosos bairros cujas infraestruturas estão 
entretanto obsoletas. A população de Lisboa pas-
sou assim de 800 000 habitantes nos anos 60 para 
513 000 nos tempos recentes. Mas a visão do Pre-
sidente da Câmara, Fernando Medina, não se resu-
mia à resolução fragmentária dos problemas. O seu 
objetivo, explica, era «mudar o modo de vida dos 
habitantes da cidade». O autarca estava convencido 
de que Lisboa poderia tornar-se de novo uma cida-
de de eleição para as pessoas viverem e trabalha-
rem – e um lugar atrativo para os visitantes.

Mas Medina também precisava de financiamento apro-
priado para os projetos de infraestruturas a longo prazo 
que tinha em mente. Na sequência da crise financeira, 
os bancos portugueses encontravam-se numa situação 
de incapacidade de financiar projetos de infraestrutu-
ras a longo prazo. Esta lacuna do mercado habilitava 
o BEI a utilizar a garantia orçamental da UE e os seus 
recursos próprios no âmbito do Plano de Investimento 
para a Europa. Lisboa tornou-se, assim, o primeiro 
município da UE a beneficiar de apoio direto ao abrigo 
do Plano, obtendo um empréstimo de 250 milhões de 
EUR a 30 anos.

Alguns bairros da capital, incluindo certas zonas do 
centro histórico, tornaram-se propensos a inundações 

regulares. Em 2014, duas grandes inundações ocorridas 
no espaço de algumas semanas colocaram em evidência 
a necessidade que a cidade tem de se adaptar aos efei-
tos das alterações climáticas. O projeto apoiado pelo BEI 
permitirá renovar a rede de saneamento e construir dois 
novos túneis de drenagem. No futuro, as chuvas torren-
ciais a que Lisboa está hoje habituada não deverão cau-
sar inundações graves.

Os fundos do BEI permitirão igualmente financiar a reno-
vação de habitações sociais existentes, bem como a 
construção de novos imóveis, beneficiando todos eles 
de medidas de eficiência energética para atenuar os efei-
tos das alterações climáticas. O empréstimo abrange ain-
da medidas destinadas a favorecer a mobilidade urbana 
e a adotar inovações ligadas às «cidades inteligentes», 
bem como a construção de praças, parques, quartéis de 
bombeiros, equipamentos culturais e escolas.

CLIMA e AMBIENTE  
para o nosso futuro comum

Lisboa: uma cidade 
mais atrativa para as 
famílias e as empresas

Confrontada com inundações, 
declínio demográfico e 
infraestruturas obsoletas, 
Lisboa está a transformar o seu 
ambiente urbano
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Como o BEI capta investimento privado  
para o financiamento de ações a favor do clima  
a par de fundos públicos

O parque eólico de Langmarken, na Suécia, será 
diferente de todos os outros. Não por cau-
sa das turbinas, fabricadas pela dinamarque-

sa Vestas, que serão parecidas com muitas outras, 
uma vez concluída a construção. Este parque eó-
lico terrestre de 23 MW distinguir-se-á pela forma 
inovadora do seu financiamento.

O BEI detém, desde 2014, uma participação de 
40 milhões de EUR no fundo Mirova Eurofideme 3. Em 
março de 2016, na sequência de um investimento deste 
fundo francês em Langmarken, o BEI efetuou um coin-
vestimento apoiado pela garantia orçamental da UE 
no quadro do Plano de Investimento para a Europa. O 
Banco aplicou 16 milhões de EUR diretamente no par-
que eólico, de modo que o Mirova e o BEI detêm con-
juntamente 90 % deste ativo. Trata-se de um grande 
passo, pois o BEI não tem por hábito adquirir participa-
ções diretas em empresas. Ao assumir uma parte dos 
riscos, o Banco pretende atrair capitais privados para os 
projetos a favor do clima.

Para esse efeito, o BEI recorre a três estratégias principais:

•  Os coinvestimentos como Langmarken, que permi-
tem aos gestores dos fundos privados investir em pro-
jetos maiores do que aqueles em que poderiam inves-
tir sozinhos.

•  As operações com diversos níveis de risco em que os 
investidores públicos assumem uma proporção maior 
do risco, o que permite tornar o projeto mais atrativo 
para os investidores privados. É o caso do investimen-
to de 50 milhões de EUR do BEI no fundo Green for 
Growth, dotado de 368 milhões de EUR, que financia 
projetos de energias renováveis e de eficiência ener-
gética nos Estados dos Balcãs Ocidentais e na Turquia. 
As emissões de CO2 evitadas graças aos projetos finan-
ciados por este fundo são equivalentes a 1,9 milhões 
de voos de passageiros entre Frankfurt e Londres. Em 
2016, o BEI decidiu investir 25 milhões de EUR suple-
mentares para apoiar projetos no Médio Oriente e no 
Norte de África.

•  O melhoramento indireto (soft enhancement) é uma 
expressão que o Banco utiliza para assinalar que a sua 
simples presença numa operação basta para demons-
trar que o projeto foi examinado em profundidade. Este 
fator pode ser decisivo para investidores interessados 
numa determinada operação, mas que não disponham 
dos recursos ou da experiência do BEI em matéria de 
infraestruturas. É o que está a acontecer com a primei-
ra central solar fotovoltaica de dimensão industrial do 
Senegal. Finalizada em fevereiro de 2016, a operação 
Senergy constitui o primeiro investimento do Meridiam 
Infrastructure Africa Fund, no qual o BEI investiu 30 
milhões de EUR. O Banco desempenhou um papel pri-
mordial no aperfeiçoamento do sistema de gestão 
ambiental e social deste fundo, o que contribuiu para 
assegurar a participação de companhias de seguros, 
fundos de pensões e de um fundo soberano.

O Plano de Investimento para a Europa desempenha um 
papel em cada uma destas estratégias. Até à data, o BEI 
aprovou quase 1 000 milhões de EUR de investimentos 
para apoio à ação climática em fundos que beneficiam 
da garantia orçamental da UE.

Três estratégias para 
reduzir os riscos

O parque eólico 
de Langmarken
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A regulamentação inteligente adotada pelo Governo jordano ajuda um 
fundo inovador dedicado às energias renováveis

Quando o funcionamento do gasoduto árabe foi perturbado pela primeira vez por explosões no Egito 
durante a Primavera Árabe, a Jordânia teve de recorrer subitamente ao fuelóleo e ao gasóleo importados, 

o que se saldou por uma subida no custo da eletricidade. Paralelamente, um grande número de refugiados 
sírios entrou em território jordano, pressionando inevitavelmente os escassos recursos sociais e económicos 
do país. A resposta da Jordânia? Uma inovação regulamentar designada por «trânsito» energético. Eis como 

funciona: se instalar painéis solares na sua residência, poderá «injetar» a energia produzida na rede para 
reduzir a sua fatura energética. Caso não seja possível instalar os painéis solares no telhado da sua casa, a 

lei relativa ao trânsito energético permite-lhe instalá-los noutro local, injetar eletricidade na rede e, mesmo 
assim, deduzi-la do seu consumo. Foi este conceito que, em 2016, levou o Fundo Mundial para a Eficiência 

Energética e as Energias Renováveis (GEEREF), administrado pelo BEI, a investir no fundo Catalyst MENA 
Clean Energy Fund (CMCF). «A Jordânia tem uma economia moderna e aberta», explica Mónica Arévalo, 

principal responsável pela gestão dos investimentos do GEEREF. «Este país exerce uma atração crescente nos 
investidores privados.» O fundo Catalyst instalará cinco centrais elétricas solares na Jordânia para o operador 

francês de telecomunicações Orange, em colaboração com a Neoen, um promotor francês de projetos ligados 
às energias renováveis, qualquer uma delas situada a centenas de quilómetros de distância do local onde os 
seus 30 MW de eletricidade serão efetivamente utilizados. O fundo Catalyst ganhou entretanto um segundo 

contrato com um grande grupo hoteleiro. «Graças ao trânsito energético, é possível utilizar terrenos mais 
baratos, mas que apresentem melhores condições, nomeadamente melhor exposição solar», explica Ennis 

Rimawi, diretor-geral do Catalyst. 

Os transportes na dianteira do 
desenvolvimento sustentável

Quando a população das cidades cresce rapidamente, 
as infraestruturas de transportes podem ficar 

sobrecarregadas e tornar-se perigosas, já para não falar 
do agravamento da poluição atmosférica. O metro de 
Lucknow deverá contrariar estes efeitos, aumentando 

de 10 para 27 % a percentagem da população da cidade 
que utiliza os transportes públicos. O empréstimo de 450 

milhões de EUR concedido pelo BEI para a construção dos 
primeiros 23 quilómetros da linha constitui a operação de 
maior envergadura até hoje realizada pelo Banco na Índia. 

A linha servirá 22 estações e transportará 100 milhões de 
passageiros por ano.

Um parque solar do Catalyst 
no deserto da Jordânia

CLIMA e AMBIENTE  
para o nosso futuro comum
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O protagonista GLOBAL

em empréstimos no exterior 
da UEmMEU

R8,4
 Países da EFTA e do alargamento: 3 350 milhões de EUR

 Países vizinhos do Leste: 1 650 milhões de EUR

 Mediterrâneo: 1 630 milhões de EUR

 África, Caraíbas e Pacífico: 770 milhões de EUR

 América Latina e Ásia: 980 milhões de EUR

D urante 14 anos, Michel Lo trabalhou longe da 
sua terra, uma pequena aldeia na margem do 
rio Senegal, próximo de Saint-Louis, na frontei-

ra norte do país. Só podia permitir-se regressar a casa 
para visitar a família uma vez por ano.

A situação mudou, porém, em 2016, quando a 
Compagnie Agricole de Saint-Louis deu início à irrigação 
de terras aráveis perto da sua aldeia. Esta empresa pre-
tende produzir 65 000 toneladas de arroz por ano para 
responder às importantes necessidades em matéria de 
segurança alimentar do Senegal. Dará também traba-
lho a centenas de habitantes da região que, na sua falta, 

teriam sido forçados a mudar-se para a capital Dacar, a 
320 km de distância, ou mesmo a emigrar para a Europa.

Michel Lo, de 38 anos, trabalha como encarregado no 
novo projeto, escavando canais de irrigação para os arro-
zais. «Agora posso regressar todos os dias a casa, para 
junto da minha família», explica. «Graças a esta empresa 
posso viver com a minha família.»

Em toda a África, cerca de 15 milhões de pessoas aban-
donaram os seus lares para procurar trabalho em locais 
longínquos da Europa, do Golfo ou do Continente 
Americano. O BEI investe em projetos destinados a 

Emprego para construir 
um continente

Investir em África significa criar postos de trabalho 
que não obriguem as populações a deixar os seus 
países e famílias
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O protagonista  
 GLOBAL

Trabalhadores numa plantação 
de arroz próxima de Saint-Louis, 

no Senegal

Podemos injetar toda a ajuda possível 
mas, em última análise, precisamos 

de aumentar o rendimento disponível 
dos trabalhadores nos nossos países. 

Patrice Backer, AFIG, Senegal
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Pape Mbodji, encarregado na 
fábrica Senbus no Senegal

ajudar as pessoas que migram para a Europa; no entan-
to, o banco da UE financia também empresas em África, 
contribuindo para a criação de postos de trabalho que 
permitem a permanência dos trabalhadores em suas 
casas, próximo das suas famílias. Projetos como a explo-
ração orizícola de Saint-Louis, que beneficiou de um 
empréstimo do BEI de 15,7 milhões de EUR, contribuem 
para o futuro da África ao criarem empresas privadas 
viáveis.

Desenvolvimento significa 
investimento e não apenas 
ajuda

«Em África, o desenvolvimento é geralmente visto pelo 
prisma da ajuda, uma noção segundo a qual os países 
africanos, para melhorarem a sua situação, carecem efe-
tivamente desta injeção de capitais por Estados estran-
geiros e ONG», explica Patrice Backer, um gestor de fun-
dos nascido no Congo que trabalha no Senegal. «Nós, 
porém, consideramos o capital privado como um outro 
pilar do desenvolvimento, absolutamente essencial. 
Podemos injetar toda a ajuda possível mas, em última 
análise, precisamos de aumentar o rendimento disponí-
vel dos trabalhadores nos nossos países.»

Patrice Backer é diretor operacional no Advanced 
Finance & Investment Group que, em 2008, beneficiou 
de um investimento de 15,6 milhões de EUR do BEI. Os 
investimentos da empresa revelaram-se suficientemen-
te satisfatórios para que o BEI assinasse um novo contra-
to de participação de 18 milhões de EUR com a AFIG em 
julho de 2016. A Senbus Industries figura entre as empre-
sas africanas que contaram com o investimento do AFIG. 
Fundada em 2001, a Senbus pretendia criar uma indús-
tria automóvel no Senegal, e o AFIG concedeu-lhe um 
empréstimo de 3,4 milhões de EUR.

Pape Mbodji tem 35 anos. Com capacete de proteção e 
uniforme de trabalho azul, dirige uma equipa de 20 pes-
soas na linha de montagem da Senbus. Pape Mbodji 
ganha a sua vida na cidade que o viu nascer. Tira tam-
bém alguma satisfação do papel que desempenha no 
futuro económico do Senegal.

«Adoro a minha profissão», confessa. «Tenho a possibi-
lidade de trabalhar no Senegal na melhor empresa do 
setor da montagem de autocarros. É um enorme prazer 
para mim. Ao mesmo tempo, estou a prestar um grande 
contributo para o desenvolvimento do meu país.»

A emigração tem alternativas

Na província queniana do Vale do Rift, os trabalhado-
res das plantações de Migotiyo cultivam e transformam 
o sisal, uma planta da qual se extraem fibras para fabri-
car tapetes e revestimentos para telhados. Nos campos, 
homens e mulheres sacham os longos renques de sisal 
sob um sol escaldante para eliminar as ervas daninhas 
de entre as plantas cheias de espinhos que lhes chegam 
aos joelhos. É um trabalho extenuante, mas que permite 
evitar as incertezas e os perigos da emigração.

A exploração beneficiou do apoio do BEI através de um 
empréstimo de 2,3 milhões de EUR intermediado pelo 
banco local NIC. Produz 100 toneladas de fibras por 
mês, que são exportadas para países árabes e a Nigéria. 
«Cada tonelada gera 2 000 USD de lucro», declara Peter 
Gashoka, o gestor da exploração, de 34 anos. «É um pro-
jeto perfeitamente rentável.»

Mau grado as condições difíceis, Samuel Gruto está satis-
feito por realizar este trabalho. «Se esta exploração não 
existisse», explica o jovem trabalhador natural de uma 
aldeia vizinha, «teria de procurar trabalho noutro lado, 
por exemplo, em Nairóbi ou no estrangeiro. Teria de 
emigrar para a Europa.»
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A Dr.a Sharon 
Ogimda examina 
o bebé nascituro 
de Rose Kagali

O protagonista  
 GLOBAL

A esposa de Kibuga Karithi morreu de cancro há 
três anos, porque a doença foi diagnosticada de-
masiado tarde. Ele prometeu-lhe que ajudaria a 

melhorar as instalações médicas no Quénia para que 
outros pacientes como ela não necessitassem mais de 
juntar dinheiro para viajar até à Índia em busca de tra-
tamento. Kibuga Karithi estudou de que forma os hos-
pitais indianos prestavam cuidados de saúde de qua-
lidade a pacientes com rendimentos relativamente 
modestos, por um quarto do custo dos mesmos trata-
mentos no Quénia. As suas observações tiveram como 
resultado um modelo que Kibuga Karithi está a tentar 
reproduzir no Quénia, na sua qualidade de diretor-ge-
ral de um hospital recentemente renovado e ampliado 
em Kaimosi, no oeste do país. Este estabelecimento 
preenche a lacuna existente entre os hospitais públi-
cos subfinanciados e as clínicas de Nairóbi, tão dispen-
diosas que estão fora do alcance do comum dos que-
nianos, exceto dos mais abastados.

O primeiro hospital abriu no local há 110 anos para 
servir o oeste do Quénia e uma parte do Uganda e 
da Tanzânia. Passou para a posse do Estado em 1967. 
«Quando o Conselho Nacional das Igrejas retomou o 
controlo, há dois anos, as instalações estavam numa 
situação muito precária», explica Kibuga Karithi.

Para qualquer lesão ou doença grave, os pacientes da 
região tinham de se deslocar a Nairóbi, a 340 km de 

distância. «Graças à modernização dos seus serviços, 
o hospital estará em condições de tratar quase todos 
os casos, sem ter de encaminhar os pacientes para 
estabelecimentos afastados», declara a Dr.a Sharon 
Ogimda, membro do corpo clínico do hospital Jumuia. 
«É uma excelente iniciativa que ajudará muita gente 
nesta região.»

Até mesmo no dia da sua inauguração, em outubro, 
o hospital acolheu novos pacientes. Rose Kagali che-
gou de uma pequena aldeia porque sentia contra-
ções precoces. A Dr.a Ogimda constatou que Rose 
não estava ainda em trabalho de parto e ajudou-
-a a repousar na unidade médica ambulatória. «É o 
melhor hospital que podemos encontrar atualmen-
te perto de nossa casa», reconhece Rose. «As pessoas 
estão muito satisfeitas com o serviço.»

Devido à instabilidade das taxas de juro aplicadas 
pelos bancos comerciais quenianos, Kibuga Karithi 
tinha grande interesse em obter um financiamento 
do BEI, por intermédio de um banco de desenvolvi-
mento regional sediado em Nairóbi. O empréstimo 
do BEI beneficiava ainda de um prazo mais longo do 
que os propostos pelos bancos locais. «O financia-
mento do BEI era extremamente flexível», explica. «E, 
o que é mais importante, logo que compreenderam 
aquilo que pretendíamos realizar, deram-nos o seu 
apoio.»

Uma promessa cumprida
Kibuga Karithi cumpre uma promessa que fez  

à sua mulher no leito da morte: tornar os cuidados  
de saúde acessíveis à população de uma região do Quénia
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MICROFINANCIAMENTO

 a mais de 1,5 milhões de beneficiários.

Com o apoio da Comissão Europeia e dos Estados-Membros da UE, o Banco dispõe 
de instrumentos de microfinanciamento específicos em África, nas Caraíbas 
e no Pacífico, bem como na região da vizinhança meridional da UE. Em 2016, 
o Conselho de Administração do Banco aprovou três novos mecanismos: 

  Instrumento de Financiamento de Pequenos Agricultores da região 

da África, das Caraíbas e do Pacífico: 60 milhões de EUR

 Instrumento de Microfinanciamento para a África Ocidental: 50 milhões de EUR

  Instrumento de Microfinanciamento para a Vizinhança Meridional:  

75 milhões de EUR

mEU
R300

Os mecanismos de 
microfinanciamento do BEI e os 
seus serviços de assistência 
técnica permitiram disponibilizar
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MICROFINANCIAMENTO

Phyllis Muthoni  
na sua loja de Nairóbi

Microfinanciamento capacita pequenas empresas 
africanas e muda vidas

N uma ruela no centro de Nairóbi, a amálgama 
de pessoas, camiões de entregas e bancas 
de comida gera um cenário algo caótico. No 

mercado coberto, as lojas estão repletas de todo o 
tipo de produtos, desde vestuário a boiões, jarras e 
latas de todas as cores. Na sua pequena banca de 
cosméticos, Phyllis Muthoni retira geles para o ca-
belo e cremes para a pele das prateleiras mais altas, 
enquanto dá conselhos de beleza a uma cliente. A 
azáfama é tal que poderia pensar-se que aqui existe 
tudo em abundância.

Mas não é esse o caso. No Quénia, o acesso ao financia-
mento não é fácil. Phyllis teve sorte. Dirigiu-se ao Faulu 
Microfinance Bank, que lhe concedeu um emprésti-
mo de pouco mais de 10 000 EUR para abrir a sua loja: 
a «Jophy Cosmetics». «Desde que obtivemos o emprés-
timo, a situação melhorou muito», diz Phyllis. «De facto, 
os nossos lucros aumentaram bastante, tal como o nosso 
rendimento. Estamos com resultados muito positivos.»

O Faulu é uma das instituições locais de microfinancia-
mento apoiadas pelo BEI. Os investimentos do banco da 
UE no setor do microfinanciamento em África têm um 
grande impacto na vida de pessoas como Phyllis. Só na 
região da África Oriental, o BEI colabora com 11 institui-
ções de microfinanciamento no Quénia, na Tanzânia, 
no Uganda e no Ruanda, disponibilizando crédito no 
montante de 125 milhões de EUR a 278 270 beneficiá-
rios finais, dos quais 42 % são mulheres e 29 % jovens. Os 

empréstimos, no valor médio de 5 276 EUR, apoiaram ou 
criaram mais de 874 000 postos de trabalho.

«Sinto-me feliz, muitíssimo feliz por ver que o negó-
cio está a correr bem», afirma Phyllis, de 30 anos, que 
tem duas pessoas a trabalhar para si. «Sem o emprésti-
mo, estaria numa situação muito difícil. Se o Faulu não 
me tivesse concedido o empréstimo, não estaria onde 
estou hoje.»

Em África, os instrumentos de microfinanciamen-
to do BEI disponibilizaram 270 milhões de EUR a quase  
1,5 milhões de beneficiários como Phyllis. Em virtude do 
seu extraordinário sucesso, o BEI lançou outro instrumen-
to através do qual concederá empréstimos no total de 60 
milhões de EUR a pequenos agricultores. Esses instrumen-
tos contemplam não só uma vertente de assistência téc-
nica, que ajuda os intermediários a melhorar a cobertura 
e as metodologias de crédito, como também, em alguns 
casos, a colaboração direta com os beneficiários finais.

«É uma verdadeira ajuda para África, especialmen-
te para os jovens que precisam de empréstimos», diz 
Phyllis. «A situação estava muito difícil.»

Não há muito espaço livre entre a confusão de bancas 
que rodeiam a «Jophy Cosmetics». Mas, mesmo assim, 
Phyllis quer expandir o seu negócio. «Espero que o Faulu 
me apoie, porque sei que vou conseguir. Com a ajuda 
deles, vou atingir os meus objetivos.»

«Sinto-me feliz, 
muitíssimo feliz»
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Como são captados os fundos

O BEI é um operador financeiro global. Em 2016, o 
Banco emitiu obrigações em 16 moedas, tendo 
captado a maioria dos fundos nas principais di-

visas, nomeadamente EUR, USD e GBP. A diversidade 

Destaques da captação de fundos em 2016

  Quatro novas emissões de referência nos segmentos a 3, 7, 10 e 
16 anos no total de 17 000 milhões de EUR e uma nova obrigação de 
responsabilidade ambiental em EUR a 21 anos, a maturidade mais longa 
jamais proposta no segmento das obrigações verdes em EUR

  A KPMG apresentou um relatório independente de garantia razoável 
sobre as obrigações verdes do BEI, que confirma a posição de liderança 
do Banco na adoção das melhores práticas em vigor no mercado

  O Banco emitiu obrigações em USD destinadas a investidores particulares italianos, 
na qual terão participado mais de 30 000 subscritores, e uma nova obrigação 
de responsabilidade ambiental no montante de 1 500 milhões de USD

  O BEI emitiu os seus primeiros empréstimos de referência em zloty polaco 
(PLN) com dupla cotação visando a base local de investidores, ascendendo ao 
primeiro lugar dos emitentes não estatais de obrigações cotadas em PLN

das fontes e das maturidades confere flexibilidade à es-
tratégia do Banco em matéria de captação de recursos. 
As emissões multidivisas permitem igualmente ao BEI 
proceder a desembolsos em algumas moedas locais.

O BEI, o maior mutuante e mutuário multilateral do mundo,  
captou 66 400 milhões de EUR nos mercados de capitais 
internacionais em 2016, incluindo pré-financiamento para 2017 
(face a 62 400 milhões de EUR em 2015). Deste total, 3 800 milhões 
de EUR corresponderam a obrigações verdes ou a obrigações de 
responsabilidade ambiental. As emissões do BEI atraem 
investidores que, normalmente, não investiriam na Europa, mas 
que contribuem indiretamente para projetos europeus ao 
investirem nas obrigações do Banco.
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Como são captados  
os fundos

Distribuição das emissões obrigacionistas 
do BEI por região de investidores

EUR
44 %

Outras
4 %

GBP
12 %

NOK
1 %

SEK
1 %

PLN
1 %

USD 37 %

Distribuição 
das emissões 

obrigacionistas do 
BEI por moedas

Europa

68 %
Américas Ásia

Médio Oriente 
e África 

19 %11 %

2 %
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Governação

ano para garantir a conformidade da gestão do Banco 
com as disposições do Tratado e dos Estatutos e com as 
diretivas gerais fixadas pelo Conselho de Governadores. 
Compõe-se de 29 administradores titulares, designados 
respetivamente por cada um dos Estados-Membros e 
pela Comissão Europeia. Conta ainda com 19 adminis-
tradores suplentes. A fim de alargar a competência pro-
fissional disponível no Conselho de Administração, este 
pode cooptar seis peritos para participarem nas reu-
niões do Conselho como assessores, sem direito de voto. 
Salvo disposição em contrário dos Estatutos, as decisões 
são tomadas por maioria de um terço, pelo menos, dos 
membros do Conselho com direito de voto e que repre-
sentem pelo menos 50 % do capital subscrito pelos 
Estados-Membros. O Conselho de Administração é presi-
dido pelo Presidente do Banco, sem direito de voto.

O Comité Executivo é o órgão de decisão permanen-
te. Assegura a gestão dos assuntos correntes do Banco 
e prepara as decisões do Conselho de Administração, 
garantindo subsequentemente a respetiva execução. 
Reúne-se uma vez por semana. O Comité Executivo atua 
sob a autoridade do Presidente e sob a supervisão do 
Conselho de Administração. Os outros oito membros são 
os Vice-Presidentes do BEI. Os membros são designados 
por um período renovável de seis anos e são responsá-
veis unicamente perante o Banco. Os quatro maiores 
acionistas – Alemanha, França, Itália e Reino Unido – têm 
um lugar permanente no Comité Executivo.

O Banco dispõe ainda de um Comité de Fiscalização 
independente, diretamente responsável perante o 
Conselho de Governadores. Compete-lhe auditar as 
contas do Banco e certificar-se de que as atividades 
do BEI são consentâneas com as melhores práticas 
bancárias. O relatório do Comité de Fiscalização é 
enviado ao Conselho de Governadores juntamente 
com o relatório anual do Conselho de Administração. O 
Comité de Fiscalização é composto por seis membros, 
nomeados por um mandato não renovável de seis 
exercícios financeiros consecutivos.

O BEI é simultaneamente um organismo da União Eu-
ropeia, responsável perante os Estados-Membros, e 
um banco que segue as melhores práticas bancá-

rias em matéria de tomada de decisões, gestão e controlo.

O Conselho de Governadores é composto pelos ministros 
dos governos de cada um dos 28 Estados-Membros da UE, 
geralmente os ministros das Finanças. Os governadores 
definem as linhas de orientação da política de crédito do 
Banco e aprovam anualmente as contas do exercício. Têm 
competência para decidir sobre os aumentos de capital e 
a participação do Banco no financiamento de operações 
no exterior da União. Compete-lhes também nomear 
o Conselho de Administração, o Comité Executivo e o 
Comité de Fiscalização.

O Conselho de Administração toma decisões sobre 
empréstimos, programas de emissões obrigacionistas 
e outros assuntos financeiros. Reúne-se dez vezes por 
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