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O QUE PODE LER NESTE RELATÓRIO

Quando somos confrontados com crises sem precedentes e temos de dar resposta a imensas 
necessidades, não faz sentido continuarmos a fazer tudo como habitualmente. A resposta tem de ser 
inovadora. Tem de oferecer novas soluções que apontem para um futuro diferente.

Em 2021, o Banco Europeu de Investimento enfrentou duas grandes ameaças — a crise climática e a 
pandemia do coronavírus — ao mesmo tempo que os desafios colocados pelo desenvolvimento 
assumiram um caráter cada vez mais urgente. Para fazer face a estes problemas, o banco da UE refletiu 
muito e agiu depressa — avançando em novas direções.

A resposta pode passar pelo investimento numa empresa inovadora. Ou pela criação de um instrumento 
financeiro inovador que ajude as empresas cuja situação era sólida antes da pandemia a atravessar o 
período de crise. Mas a primeira ideia foi sempre a de procurar uma abordagem diferente e mais eficaz 
— como abrir um novo caminho que conduza a um futuro sustentável, verde e inclusivo.

Este relatório destaca a nossa resposta de emergência à COVID-19 através de um instrumento 
sem precedentes, o Fundo de Garantia Europeu, bem como o nosso apoio às empresas do 
setor da saúde que procuram curas e tratamentos para a doença. Ilustra as dimensões do 
nosso apoio às empresas que estão a alargar as fronteiras da ação climática, por vezes até ao 
espaço sideral. Demonstra o empenho do Banco em construir um futuro melhor para todos os 
europeus, através do investimento na coesão, e para todos os cidadãos do mundo, através do 
trabalho em prol do desenvolvimento.

A inovação é o enquadramento do futuro. Nas suas três secções principais, o relatório apresenta o tipo 
de futuro que queremos construir. Será um mundo saudável, um mundo verde, um mundo inclusivo.

As partes restantes do relatório proporcionam o contexto para estes investimentos. Desde as 
linhas estratégicas expostas no Prefácio do Presidente aos dados sobre as atividades de financiamento 
e captação de recursos do Banco, passando pelas perspetivas para os próximos anos nos destaques do 
Plano de Atividades do Grupo.

O relatório conta a história de uma instituição financeira de importância crucial cuja ambição 
é ajudar a resolver os problemas da atualidade — inspirada na visão de um futuro saudável, 
verde e inclusivo.
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O Grupo Banco Europeu de Investimento tem estado na linha da frente da resposta global da União 
Europeia à pandemia de COVID-19. Em tempos de exceção, reagimos de forma imediata e flexível. 

Desde o apoio de emergência às pequenas e médias empresas e startups inovadoras ao financiamento 
de vacinas e projetos de saúde do setor público, estivemos à altura do desafio.

O Grupo BEI desbloqueou investimento numa situação de extrema incerteza. O Fundo de Garantia 
Europeu garantiu canais de crédito abertos para muitos projetos que envolviam demasiado risco para 
os bancos comerciais em plena crise. Os nossos estudos económicos mostram que este apoio tem sido 
fundamental para salvar as empresas de cortes drásticos no investimento. Em vez disso, conseguiram 
continuar a investir, por exemplo, na digitalização, de modo a poderem adaptar-se à crise. O nosso 
avultado investimento na área das ciências da vida e da saúde, que nunca foi tão crucial como agora, 
inclui alguns projetos apoiados por estes instrumentos.

Quanto ao futuro, estamos determinados a continuar a utilizar instrumentos de partilha de riscos, 
aplicando a lógica deste instrumento poderoso a outros projetos de elevado valor acrescentado social 
e económico.

Como é óbvio, a COVID-19 dificilmente será o único grande desafio que o mundo enfrenta. A crise 
climática torna-se cada vez mais urgente e, enquanto Banco do Clima da UE, estamos na vanguarda dos 
esforços da Europa para alcançar a neutralidade carbónica. O BEI assumiu o compromisso de apoiar 
investimentos no montante de um bilião de EUR na área da ação climática e da sustentabilidade 
ambiental até ao final da década. Uma boa parte desse investimento tem de ser destinado à inovação: 
estamos perante um desafio sem precedentes e temos de enfrentá-lo com novas ideias comerciais. O 
Roteiro do Banco do Clima começou a ser aplicado em 2021, tornando o BEI no primeiro banco 
multilateral de desenvolvimento, cujo financiamento está em plena consonância com os objetivos do 
Acordo de Paris. Assim, cessaremos por completo o apoio a projetos energéticos baseados em 
combustíveis fósseis, incluindo o gás natural, que não sejam compensados com uma redução das 
emissões. O nosso novo plano de adaptação às alterações climáticas, anunciado na COP26, inclui 
medidas desenvolvidas com base no roteiro. Além disso, introduzimos um quadro para assegurar que 
as nossas contrapartes tomam medidas no sentido de descarbonizar as suas atividades. No domínio da 
ação climática, alargámos o papel primordial do Banco enquanto financiador de tecnologias novas e 
maduras, posicionando-o igualmente como um centro de conhecimentos a que todos os operadores 
do mercado podem recorrer. Este novo posicionamento é visível nas nossas parcerias, nomeadamente 
com a Comissão Europeia e o Breakthrough Energy Catalyst de Bill Gates, que apoia tecnologias verdes 
a serem implantadas em todo o mundo.

A verdade da crise climática é que, embora a ameaça seja mais grave para algumas nações do que para 
outras, todas elas são hoje economias em transição. Juntos, temos de procurar inovações que as 
transformem em economias verdes. E temos de assegurar que a transição seja justa. Em 2021, 
intensificámos o nosso trabalho em prol do desenvolvimento, criando um novo centro em Nairóbi, 
enquanto concluíamos a estrutura da EIB Global, a nossa nova direção dedicada ao desenvolvimento, 
que iniciará a sua atividade em 2022. O BEI é o único banco multilateral de desenvolvimento que 
exporta efetivamente tecnologias e competências europeias para o resto do mundo. Permite, assim, um 
desenvolvimento que salta as fases poluentes do crescimento industrial e avança diretamente para uma 
economia verde e limpa. Os especialistas do Banco certificam-se da sustentabilidade de todos os 
projetos financiados — este é um modelo de atividade que não iremos alterar. Com efeito, em 
dezembro, quando os líderes do G7 identificaram o tipo de mudança que se exige para modernizar as 

PREFÁCIO
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Werner Hoyer

“ A verdade da crise climática é que, embora a ameaça 
seja mais grave para algumas nações do que para outras, 

todas elas são hoje economias em transição. Juntos, temos 
de procurar inovações que as transformem em economias 

verdes. E temos de assegurar que a transição seja justa. ”

infraestruturas e ajudar os países em desenvolvimento a atrair os biliões de dólares de financiamento 
necessários para superar os desafios futuros, a sua declaração destacou mais projetos ligados ao Banco 
Europeu de Investimento do que a qualquer outra instituição financeira internacional.

A nossa direção dedicada ao desenvolvimento ajudar-nos-á a melhorar ainda mais este desempenho 
impressionante, graças à afetação de um maior número de colaboradores locais ao desenvolvimento e 
à execução de novos projetos. Sendo um dos principais contribuintes da Equipa Europa, aguardamos 
com expectativa a participação na estratégia Global Gateway, lançada pela Comissão Europeia, com 
uma dotação de 300 mil milhões de EUR para promover o tipo de infraestruturas em todo o mundo que 
irão garantir a autonomia e a independência da Europa. Com mais 75 % de patentes no domínio das 
tecnologias verdes e digitais do que os EUA e quatro vezes mais do que a China, a União Europeia é líder 
mundial e possui conhecimentos especializados para partilhar em áreas como as energias renováveis, a 
adaptação às alterações climáticas, o controlo das inundações, os instrumentos avançados de previsão 
meteorológica, as infraestruturas resilientes e muitas mais.

O Banco Europeu de Investimento desempenha um papel crucial na reforma das empresas e da 
sociedade que é necessária para fazer face aos desafios da atualidade. Para criar um mundo sustentável, 
todos somos chamados a descobrir e a dar o melhor de nós. Com cada operação inovadora que financia, 
o Banco Europeu de Investimento contribui para que nos aproximemos desse objetivo.
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FACTOS MARCANTES DE 2021

PROJETOS APROVADOS 55 800 milhões de EUR
União Europeia

Exterior da UE
51 300 milhões de EUR
4 500 milhões de EUR

ASSINATURAS 65 400 milhões de EUR
União Europeia

Exterior da UE
57 900 milhões de EUR 
7 500 milhões de EUR

DESEMBOLSOS 41 600 milhões de EUR
União Europeia

Exterior da UE
35 300 milhões de EUR
6 300 milhões de EUR

RECURSOS CAPTADOS 55 200 milhões de EUR
(ANTES DE SWAPS) 

Moedas principais (EUR, GBP, USD)
Outras moedas

48 400 milhões de EUR
6 800 milhões de EUR

ASSINATURAS 30 500 milhões  
de EUR

Tomadas de participação
Garantias

Financiamento inclusivo

5 200 milhões de EUR
25 100 milhões de EUR
200 milhões de EUR

GRUPO BEI

TOTAL DE 
ASSINATURAS 

COVID-19
33 260 milhões 
de EUR

O Fundo Europeu de Investimento (FEI), que faz 
parte do Grupo BEI, é uma instituição especializada 
no financiamento de risco para apoiar as micro, 
pequenas e médias empresas e estimular o 
crescimento e a inovação em toda a Europa. 
Disponibiliza financiamento e conhecimentos 
técnicos para a realização de investimentos sólidos 
e sustentáveis e operações de garantia. Entre os 
acionistas do FEI contam-se o BEI, a Comissão 
Europeia, bancos públicos e privados e instituições 
financeiras.

BANCO EUROPEU  
DE INVESTIMENTO

ATIVIDADES EM 2021

FUNDO EUROPEU  
DE INVESTIMENTO

ATIVIDADES EM 2021
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431 000   4,5 milhões

6,8 milhões 3,5 milhões

94,3 milhões 12 milhões 10 milhões 3,8 milhões

783 milhões

8,1 milhões

826 000   170 000   6 300   346 milhões

163 000

11 400 MW
dos quais 99,7 % 

provenientes  
de fontes  

renováveis

N.º de PME/mid-caps 
apoiadas*

Habitações ligadas à  
rede elétrica

População que beneficia 
de melhores 

infraestruturas

Número de pessoas que 
beneficiam de melhores 
serviços de saúde, incluindo 
vacinas contra a COVID-19

População sujeita a menores 
riscos de inundações

N.º de postos de trabalho 
preservados em PME/mid-caps*

Agregados familiares em unidades 
habitacionais novas ou renovadas 

eficientes do ponto de vista energético

População que beneficia 
de novos sistemas de 
recolha de resíduos

Material circulante 
adquirido ou recuperado

Capacidade de produção 
de eletricidade

Novas assinaturas com 
serviços 5G ativados

População com acesso a 
água potável mais segura

Viagens de passageiros 
adicionais efetuadas em 

transportes públicos 
financiados pelo BEI

Linhas elétricas 
instaladas/modernizadas

Agregados familiares com 
acesso à rede fixa de fibra ótica

População com melhores 
serviços de saneamento

Estudantes em 
estabelecimentos de 

ensino que beneficiam de 
financiamento do BEI

82 200 km

Os dados referem-se aos resultados esperados das novas operações de financiamento assinadas 
em 2021 pela primeira vez, com base nos dados disponíveis nesta fase.
Os dados financeiros não foram auditados, sendo, por conseguinte, provisórios.

*   Os dados referem-se às PME/mid-caps que beneficiaram de apoio do BEI em 2021 ou de apoio 
do FEI entre outubro de 2020 e setembro de 2021 na sequência de operações assinadas com 
intermediários até ao final de 2021.

O IMPACTO DO BEI
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O GRUPO BEI NO SEU PAÍS

       

ESPANHA

PORTUGAL

FRANÇA

BÉLGICA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAIXOS

DINAMARCA

IRLANDA
1 140 milhões de EUR 0,27 % do PIB 

13 920 milhões de EUR 0,56 % do PIB

1 340 milhões de EUR 0,41 % do PIB

970 milhões de EUR 1,39 % do PIB

12 770 milhões de EUR 1,07 % do PIB

5 320 milhões de EUR 2,52 % do PIB

3 420 milhões de EUR 0,69 % do PIB

2 800 milhões de EUR 0,33 % do PIB

900 milhões de EUR

MULTIPAÍSES DA UE

As cores mais escuras indicam um investimento mais elevado em percentagem do PIB.
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FINLÂNDIA

ESTÓNIA

LETÓNIA

LITUÂNIA

POLÓNIA

REPÚBLICA CHECA

ESLOVÁQUIA

ÁUSTRIA
HUNGRIA

ROMÉNIA

BULGÁRIA

GRÉCIA

ESLOVÉNIA
CROÁCIA

ITÁLIA

ALEMANHA

SUÉCIA

CHIPRE
MALTA

13 530 milhões de EUR 0,76 % do PIB

4 770 milhões de EUR 2,70 % do PIB

950 milhões de EUR 1,43 % do PIB

910 milhões de EUR 0,38 % do PIB

890 milhões de EUR 0,59 % do PIB

760 milhões de EUR 1,37 % do PIB

260 milhões de EUR 0,51 % do PIB

470 milhões de EUR 0,48 % do PIB

6 500 milhões de EUR 1,16 % do PIB

450 milhões de EUR 0,84 % do PIB

110 milhões de EUR 0,35 % do PIB

350 milhões de EUR 1,16 % do PIB

3 010 milhões de EUR 1,21 % do PIB

2 470 milhões de EUR 0,47 % do PIB

5 500 milhões de EUR 0,16 % do PIB

1 260 milhões de EUR 0,53 % do PIB

1 560 milhões de EUR 0,39 % do PIB

300 milhões de EUR 1,30 % do PIB

110 milhões de EUR 0,80 % do PIB
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O BEI NO RESTO DO MUNDO

PAÍSES DO ALARGAMENTO 
E DA EFTA   
1 370 milhões de EUR

REINO UNIDO 
370 milhões de EUR

PAÍSES DA VIZINHANÇA 
MERIDIONAL 
2 030 milhões de EUR

PAÍSES ACP,  
PTU E ÁFRICA DO SUL 
2 150 milhões de EUR 
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O Banco Europeu de Investimento não defende, aceita ou emite qualquer juízo sobre o estatuto jurídico de quaisquer territórios, fronteiras, cores, designações ou informações que se apresentam  
neste mapa.
Na sequência das sanções que a UE impôs à Síria em novembro de 2011, o BEI suspendeu toda a atividade de financiamento e consultoria naquele país. Não obstante, o BEI integra o grupo de doadores 
principais para a Síria que acompanha a situação sob a liderança conjunta da UE e da ONU.

PAÍSES DA  
VIZINHANÇA ORIENTAL  
670 milhões de EUR

ÁSIA E AMÉRICAS  
1 540 milhões de EUR

EFTA: Associação Europeia de Comércio Livre
ACP: África, Caraíbas e Pacífico
PTU: Países e Territórios Ultramarinos



14 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

UM MUNDO SAUDÁVEL

“ A COVID-19 causou uma crise sem precedentes. Igualmente inédita tem sido a atividade do 
Fundo de Garantia Europeu. O seu âmbito, calendário e instrumentos subjacentes, assim como a 
sua governação, com um Comité de Contribuintes que representa os Estados-Membros 
participantes na qualidade de garantes, são pouco convencionais. Tal como o próprio vírus, os 
efeitos económicos da COVID-19 não se detêm nas fronteiras nacionais. O apoio às empresas 
afetadas pelas consequências económicas da pandemia pode ganhar eficiência se estendermos  
o seu alcance para além dos países individuais. ”
Ioanna-Victoria Kyritsi, chefe da unidade responsável pela execução do Fundo de Garantia Europeu, BEI

“ As ciências da vida são uma solução vital para as necessidades prementes a nível mundial.  
O Banco Europeu de Investimento concedeu mais de 2 mil milhões de EUR de apoios diretos a 
80 projetos europeus altamente inovadores em fase inicial no setor das biotecnologias e 
tecnologias médicas, desde novos medicamentos para doenças raras e infecciosas e tratamentos 
imuno-oncológicos ao desenvolvimento de implantes cirúrgicos de grande precisão e sofisticados 
meios de diagnóstico. Uma área de atividade fundamental do BEI é o apoio à melhoria da 
resiliência dos sistemas de saúde, do acesso a cuidados de saúde primários e da capacidade de 
produção de bens médicos essenciais, incluindo vacinas. ”
Felicitas Riedl, chefe da Divisão de Ciências da Vida e Saúde do BEI

Como funciona o Fundo de Garantia Europeu
1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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UM MUNDO SAUDÁVEL

Os especialistas em ciências da vida do Banco Europeu 
de Investimento têm estado no centro dos esforços de 
combate à COVID-19 e de construção de um futuro mais 
saudável. Esta secção inclui os testemunhos de alguns 
deles acerca das vacinas financiadas em 2021 e dos 
trabalhos que já estão em curso para prevenir futuras 
pandemias.

No exterior da União Europeia, o trabalho do BEI em 
prol do desenvolvimento inclui projetos destinados a 
tornar a vacinação equitativa e global.

O Grupo BEI apoiou as pequenas e médias empresas 
europeias através do seu Fundo de Garantia Europeu. 
Desde um restaurante na Croácia a um banco na 
Finlândia, vamos agora conhecer as histórias de 
empresas que receberam financiamento vital durante a 
crise da COVID-19.
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As vacinas contra a COVID-19 tornaram-se, por assim dizer, vítimas do seu próprio sucesso. Foram 
desenvolvidas em tempo recorde, mas tem sido difícil granjear um apoio generalizado à sua 

utilização. Ao longo de muitas décadas, fomo-nos habituando às campanhas de vacinação, mas 
também começámos a preocupar-nos muito mais com a segurança das vacinas. Hoje em dia, muitas 
pessoas tendem a esquecer ou a tomar por garantidos os benefícios dos programas de vacinação. As 
notícias falsas e o acesso fácil a toda a espécie de informações através das redes sociais levam as pessoas 
a confiar menos nos seus médicos e na ciência do que há 50 anos.

As vacinas e os programas de vacinação em massa contribuíram para a erradicação de certas doenças 
nos países ricos. Atualmente, muitas doenças infecciosas do passado são raras e quase caíram no 
esquecimento. Graças à imunização infantil, foi possível extinguir a varíola e erradicar praticamente a 
difteria, a meningite por Haemophilus influenza tipo B, o sarampo, a papeira, a poliomielite, a rubéola e 
o tétano. Nos países em desenvolvimento, a falta de vacinas continua a provocar a morte de muitas 
crianças, ao passo que nos países desenvolvidos, embora existam vacinas, a hesitação em tomá-las é 
cada vez maior. Esta resistência está a comprometer os progressos alcançados graças a décadas de 
trabalho árduo por parte da comunidade médica, dos investigadores e dos governos.

Apesar da ameaça que as doenças transmissíveis representam para a saúde pública, o desenvolvimento 
de novas vacinas tem sido adiado nos últimos anos devido à escassez de investimento disponível para 
os criadores e fabricantes envolvidos na investigação e na produção. Os elevados custos de 
desenvolvimento, o baixo retorno do investimento e todas as dificuldades comerciais associadas ao 
desenvolvimento e à produção de vacinas forçaram algumas empresas biofarmacêuticas a abandonar 
essa área. Todos estes problemas prejudicaram, durante muitos anos, o desenvolvimento de vacinas.

Uma miríade de instrumentos

Quando se tornou evidente que o coronavírus iria provocar uma grande crise, o Banco Europeu de 
Investimento decidiu mobilizar todos os seus instrumentos de financiamento e toda a tecnologia que a 
ciência pudesse oferecer para ajudar as empresas e a sociedade. Não nos concentrámos numa 
determinada empresa ou técnica. Tanto abordámos empresas que desenvolvem vacinas tradicionais 
como as que utilizam tecnologias novas, nomeadamente a BioNTech alemã, que criou uma das 
principais vacinas de ARNm. Esta é uma tecnologia inovadora que pode abrir caminho a vacinas para 
tratar muitas outras doenças, incluindo o cancro.

Nem todos os projetos que o Banco apoiou durante esta crise foram bem-sucedidos, mas não podíamos 
dar-nos ao luxo de esperar que uma única solução funcionasse para todos nem de investir muito tempo 
na seleção de projetos, a fim de apoiar apenas os melhores. Em vez disso, tomámos decisões ousadas e, 
por vezes, arriscadas. Dispomos agora de muitas vacinas que estão a ser usadas com eficácia em todo o 
mundo.

EM TEMPOS DE CRISE, O RISCO 
COMPENSA
Para sair desta pandemia e evitar crises futuras, temos de assumir mais riscos 
e aumentar a inovação nas vacinas contra a COVID-19 e em todos os tipos de 
investigação no domínio das ciências da vida

Por Cristina Niculescu e Nadya Velikova
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Continuamos à procura de novas histórias de sucesso. Em outubro, aprovámos um empréstimo de 
45 milhões de EUR para ajudar a empresa espanhola Hipra a fabricar a sua vacina contra a COVID-19. Esta 
encontra-se ainda na fase de ensaios clínicos e é baseada na tradicional tecnologia de proteínas 
recombinantes, modificada para ser mais eficaz contra as variantes da COVID-19. Pode ser armazenada 
num frigorífico normal — o que é útil nos países em desenvolvimento e em zonas remotas, onde é difícil 
fornecer as arcas frigoríficas especiais necessárias para a vacina da BioNTech.

Agora ou nunca

O momento para melhorar a produção e a distribuição das vacinas é agora ou nunca. Entre as soluções 
que o Banco poderia explorar contam-se a constituição de reservas de medicamentos essenciais, o 
apoio à produção de vacinas noutros locais, a partilha de conhecimentos e tecnologias, o 
desenvolvimento de unidades de produção flexíveis, bem como o investimento em métodos de 
produção mais avançados. O objetivo: dispormos de uma vasta oferta de vacinas a nível mundial, 
preparada para assegurar uma resposta rápida e eficiente às crises.

O Banco começou a mudar de abordagem, dedicando mais tempo à distribuição de vacinas e 
a empresas capazes de produzir reservas de vacinas criadas por outras empresas. Precisamos 
de encontrar formas de alargar a produção de vacinas a outros locais, de modo a podermos fazer chegar 
a ajuda às zonas remotas, especialmente nos países mais pobres. Temos vindo a estreitar a nossa 
colaboração com a Comissão Europeia, a Organização Mundial da Saúde, a Coligação para a Inovação 
na Preparação para Epidemias (CEPI) e com outros grupos do setor da saúde para impulsionar a 
produção de vacinas.

Em junho de 2021, assinámos um acordo no valor de 30 milhões de EUR com a empresa belga de 
biotecnologia Univercells com vista à distribuição mundial de vacinas. A empresa tenciona expandir a 
produção de grandes volumes de vacinas contra a COVID-19 numa nova unidade na Bélgica e ajudar a 
construir outras fábricas em todo o mundo para constituir reservas de vacinas. Entretanto, a BioNTech e 
a União Europeia estão a trabalhar em conjunto na avaliação de unidades de produção de vacinas 
ARNm em África. Entre os locais possíveis estão o Ruanda e o Senegal. 

Uma promessa de financiamento

O BEI tem uma longa história de apoio ao setor das ciências da vida. Investimos mais de 800 milhões de 
EUR por ano neste domínio. Ao longo dos últimos dez anos, concedemos mais de mil milhões de EUR 
por ano em empréstimos para infraestruturas de cuidados de saúde. A nossa carteira de empréstimos 
na área da COVID-19 abrange mais de 20 grandes empresas europeias, com vacinas, tratamentos e 
testes promissores, representando um investimento total de cerca de 770 milhões de EUR.

Seria ótimo se, ao longo dos próximos anos, assistíssemos a uma explosão de investimentos em 
investigação científica e inovação na área das ciências da vida em geral, bem como a um reforço do apoio 
ao ensino médico e aos cuidados de saúde. Existem muitos outros problemas de saúde para resolver além 
da COVID-19. Temos de apoiar soluções não convencionais e arriscar mais. Enquanto cientistas, esta nova 
apetência pelo risco entusiasma-nos e faz bater mais forte os nossos corações. Assim, faremos do mundo 
um lugar melhor e evitaremos futuras crises que ainda não podemos sequer imaginar.

Cristina Niculescu e Nadya Velikova são especialistas em ciências da vida no Banco Europeu de Investimento.

“ Quando se tornou evidente que o coronavírus iria provocar uma 
grande crise, o Banco Europeu de Investimento decidiu mobilizar todos 

os seus instrumentos de financiamento e toda a tecnologia que a ciência 
pudesse oferecer para ajudar as empresas e a sociedade. ”



18 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

A PRÓXIMA PANDEMIA 

T emos de encarar a realidade: haverá outra pandemia — é simplesmente inevitável. Mas a tendência 
natural dos decisores é a de agir como se tal nunca fosse acontecer. Isto porque a preparação é 

dispendiosa e os resultados podem tardar. Temos de assegurar que os decisores políticos apoiem a 
preparação, agora que o impacto da COVID-19 ainda está bem presente e antes que comece a cair no 
esquecimento.

É evidente que a COVID-19 ainda não passou. Podemos ansiar pelo fim da pandemia, mas a doença veio 
para ficar, tornando-se eventualmente endémica. Ainda assim, teve um impacto profundo na vida, na 
sociedade e na economia. Se quisermos evitar que a próxima pandemia tenha efeitos tão 
devastadores e catastróficos, os cientistas e decisores políticos têm de unir esforços para se 
prepararem para uma nova crise sanitária com características diferentes. Não conseguimos 
prever exatamente que tipo de doença poderá vir a eclodir, mas os ensinamentos retirados 
desta pandemia podem ser aplicados ao nosso planeamento para o futuro — agora.

Uma incubadora para uma agência de resposta a emergências

A União Europeia iniciou um novo e importante projeto de planeamento para a próxima pandemia, que 
denominou de plano de preparação em matéria de biodefesa. Tendo origem numa reunião dos Chefes 
de Estado e de Governo europeus, realizada em fevereiro, a Incubadora da Autoridade Europeia de 
Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA) visa mobilizar os intervenientes nacionais para 
a realização de um esforço coordenado. À medida que ganha forma, poderá evoluir em vários sentidos. 
Um dos seus objetivos consiste em providenciar uma coordenação reforçada para a avaliação das 
ameaças e a partilha de conhecimentos. Também poderá tornar-se uma autoridade autónoma que 
permita racionalizar as iniciativas da UE e dar resposta a ameaças sanitárias transfronteiriças. O objetivo 
é resolver o problema da fragmentação dos esforços a nível da União Europeia, bem como trabalhar na 
antecipação de futuras ameaças, na avaliação dos riscos, na modelização, na monitorização das 
necessidades e na vigilância. A vigilância será fundamental na próxima pandemia, uma vez que nos 
permitirá reagir mais depressa para combater a doença. A HERA também irá desenvolver e financiar 
contramedidas durante situações de emergência.

O Banco Europeu de Investimento tem mantido conversações com a Comissão Europeia para tentar 
compreender qual será o melhor modelo de financiamento para a HERA. Entre as hipóteses possíveis 
contam-se o InvestEU, veículos de investimento personalizados como o InnovFin Doenças Infecciosas e 
outros instrumentos inovadores. A tarefa é mais complicada do que procurar um projeto para financiar 
e simplesmente disponibilizar o dinheiro. É importante identificar a melhor forma de aproveitar o 
financiamento, atraindo investimento privado. O Banco disponibiliza financiamento quando existe uma 
deficiência do mercado, incentivando investimentos alternativos e garantindo a adicionalidade 
mediante a produção de impacto social e económico.

Ainda antes de estar vencida a luta contra a COVID-19, é chegado o momento 
de os governos, os cientistas, os sistemas de saúde e as instituições financeiras 
e de desenvolvimento avaliarem as lições do coronavírus e estabelecerem 
novos padrões de preparação para pandemias

Por Dana Burduja e Anna Lynch
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“ Quando apoiamos uma empresa, vislumbramos 
sempre o potencial para um desenvolvimento 

revolucionário. ”

No entanto, o processo de desenvolvimento dos medicamentos ou das vacinas demora, em regra, dez 
ou doze anos. Por isso, se nos descuidarmos, corremos o risco de a atenção — e o dinheiro da 
investigação — serem desviados para outro lado, assim que a COVID-19 não passe de uma desagradável 
memória.

As outras ameaças

É evidente que a próxima pandemia não será necessariamente causada por um vírus.

A resistência antimicrobiana é uma ameaça iminente real que poderá vir a ser o nosso 
próximo problema mundial. No entanto, são muito poucas as empresas que investem em 
investigação antimicrobiana ou têm projetos na calha suscetíveis de dar a origem a novos 
antibióticos inovadores. O Banco Europeu de Investimento está a apoiar a investigação 
antimicrobiana através do Fundo de Ação para a AMR, na criação do qual o banco da UE desempenhou 
um papel fundamental, tendo investido 20 milhões de EUR.

O Banco colaborou com a Federação Internacional de Fabricantes e Associações da Indústria 
Farmacêutica (IFPMA), as empresas farmacêuticas e a Organização Mundial da Saúde para criar o fundo. 
Recebeu contribuições de 20 grandes empresas farmacêuticas, incluindo a Eli Lilly, a Roche e a Teva, 
bem como da fundação Wellcome. O fundo tem como objetivo colocar dois a quatro produtos 
antimicrobianos no mercado até 2030. Será uma tarefa difícil, pois o que está em causa neste grande 
esforço coletivo é o desenvolvimento de um produto que todos esperam que nunca venha a ser 
utilizado.

Mais do que o lucro, o objetivo é político

É neste tipo de investimento que o Banco Europeu de Investimento desempenha obviamente um papel 
fundamental. Quando os investidores privados temem demasiados riscos, compete ao Banco identificar 
uma necessidade com base na política pública, mais do que no lucro, e disponibilizar apoio financeiro e 
instrumentos orçamentais inovadores para desenvolver as tecnologias — até os investidores privados 
terem provas suficientes da probabilidade de êxito para entrarem também com o seu capital. O banco 
da UE já tinha investido na BioNTech antes da pandemia para apoiar, por exemplo, a investigação da 
empresa na área do cancro. Procuramos utilizar os nossos próprios instrumentos internos ou os 
mecanismos apoiados pela Comissão Europeia para apoiar pioneiros.

A definição destas prioridades políticas resulta de um acordo entre o Banco Europeu de Investimento e 
a Comissão Europeia. A nossa equipa dedicada às ciências da vida é constituída por membros de 
diferentes áreas das ciências da vida, cada qual com os seus próprios interesses e contactos resultantes 
de experiências anteriores no setor. Acompanhamos o mercado e estudamos a literatura científica para 
identificar os motores dos nossos investimentos. Como, em princípio, estaremos a trabalhar com 
pioneiros, umas vezes seremos bem-sucedidos, outras não. Mas quando apoiamos uma empresa, 
vislumbramos sempre o potencial para um desenvolvimento revolucionário.

Dana Burduja é economista sénior do BEI, especializada na área da saúde, e Anna Lynch é especialista 
sénior em ciências da vida na Divisão de Ciências da Vida e Saúde do Banco Europeu de Investimento.
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VACINAÇÃO EM ÁFRICA

D os 3 mil milhões de doses de vacina administradas a nível mundial, apenas 2 % se destinaram à 
África. Uma nova unidade de produção de vacinas no Instituto Pasteur de Dacar, no Senegal, faz 

parte de uma estratégia a nível continental para colmatar esta tremenda lacuna e aumentar a 
capacidade de produção de vacinas em África. «A pandemia de COVID-19 pôs em evidência a 
necessidade de aumentar a vacinação em África», afirma o Dr. Amadou Sall, diretor do Instituto.  
«Se quisermos travar a transmissão ou limitar a gravidade da doença, temos de vacinar mais pessoas.»

Para aumentar as taxas de vacinação, a África precisa de garantir o fornecimento de mais doses.  
É essencial dispor de novas instalações de produção no continente, uma vez que a África importa 
atualmente 99 % das suas vacinas. Até ao final de 2022, a nova unidade de produção de vacinas 
do Instituto Pasteur de Dacar prevê produzir 25 milhões de doses por mês de uma vacina 
aprovada contra a COVID-19. «A África depende inteiramente de outros países para produzir vacinas 
e disponibilizá-las à população», explica Ramon Ynaraja, representante do Banco Europeu de 
Investimento no Senegal. «Muitos países africanos, mesmo os que dispõem de fundos, simplesmente 
não conseguem ter acesso a vacinas no mercado. Por isso é que esta unidade no Senegal, que abrangerá 
toda a cadeia de produção, é tão importante para o continente.»

Um processo caro e complicado

Os programas de produção de vacinas são caros e complexos, mesmo para organizações sofisticadas 
como o Instituto Pasteur de Dacar, que tem mais de 80 anos de experiência no desenvolvimento de 
vacinas e é atualmente o único a produzir uma vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde em 
África. Recentemente, o instituto começou a cooperar com o Banco Europeu de Investimento e o banco 
alemão de desenvolvimento KfW, tendo em vista a produção em massa de testes rápidos à COVID-19 
para os profissionais de saúde.

A fim de permitir o arranque da construção das novas instalações, o Banco e os seus parceiros da Equipa 
Europa, nomeadamente a Comissão Europeia, a França e a Alemanha, concederam subvenções, 
prestaram assistência técnica e ministraram formação. A Bélgica, que também faz parte da equipa, está 
a colaborar com o Senegal no sentido de desenvolver o país como centro regional para produtos 
farmacêuticos. O Governo regional da Valónia apoia igualmente uma empresa belga de biotecnologia 
que ajudará o Instituto Pasteur no reforço de capacidades e na transferência de tecnologias. Outros 
parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos e o Banco Mundial, apoiarão o projeto durante a 
fase de desenvolvimento, em que o custo total poderá chegar aos 200 milhões de EUR.

«Esta iniciativa não só reforça o sistema de saúde, como também, através deste projeto específico, irá 
criar postos de trabalho, desenvolver capacidades em termos de saber-fazer e de mão de obra, ao 
mesmo tempo que introduzirá novas tecnologias», conclui o Dr. Amadou Sall.

Uma unidade de produção de vacinas contra a COVID-19 no Senegal faz parte 
de um plano para reforçar os cuidados de saúde regionais e tornar o 
continente africano menos dependente das importações de vacinas

1:14

Como a Equipa Europa promove a produção e o acesso às vacinas contra a COVID-19 
em África

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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UMA QUESTÃO DE VIDA OU  
DE MORTE

F rançois Salmon mantém bem vívida a memória do momento em que leu a mensagem de texto no 
seu telemóvel: «Correu tudo bem. Coágulo removido. A paciente está bem.» Estávamos no final de 

2019, e uma paciente no Hospital Vall d’Hebron, em Barcelona, acabara de ser submetida a uma 
trombectomia poucas horas depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral. Esta foi a primeira 
cirurgia realizada no âmbito de um ensaio clínico da Anaconda Biomed, uma startup de dispositivos 
médicos que poderá vir a revolucionar o tratamento de acidentes vasculares cerebrais. «Estou contente 
por termos ajudado os profissionais de saúde a salvar vidas e a reduzir as sequelas dos acidentes 
vasculares cerebrais», declara François Salmon, diretor executivo da Anaconda desde 2018.

Para realizar novos ensaios, a Anaconda recebeu do Banco Europeu de Investimento, em outubro, um 
financiamento de dívida de risco no montante máximo de 10 milhões de EUR. O empréstimo também 
proporcionou à empresa de Barcelona a liquidez de que necessitava para manter a sua atividade 
durante a pandemia. «O sistema da Anaconda é surpreendentemente simples», afirma Tom Andersen, 
o engenheiro do Banco Europeu de Investimento que colaborou no empréstimo. «Este sistema oferece 
um tratamento melhorado com uma boa relação custo-eficácia.»

«O organismo não sofre mais danos»

As artérias carótidas, localizadas de ambos os lados do pescoço, ligam o coração ao cérebro e podem 
estreitar-se quando um coágulo bloqueia um vaso sanguíneo importante. O fornecimento de sangue a 
partes vitais do cérebro é interrompido. Trata-se de um acidente vascular cerebral. Quanto mais tempo 
a artéria estiver obstruída, maior será a probabilidade de ocorrerem sequelas duradouras, como a 
paralisia e afasia. Por vezes, as técnicas tradicionais de remoção de coágulos deixam no organismo 
fragmentos do trombo, que podem obstruir outras artérias. A Anaconda desenvolveu um cateter 
para remover o trombo cerebral inteiro sem o fragmentar. O stent afunilado autoexpansível atinge 
o diâmetro da artéria — até 5 milímetros — de modo a agarrar e aspirar completamente o coágulo. 
«Uma vez removido o coágulo, o organismo não sofre mais danos», explica François Salmon.

Sair da pandemia, com a ajuda da União Europeia

Agora que os ensaios clínicos terminaram, François Salmon faz o balanço final: os resultados já validaram 
os testes anteriormente efetuados e cumpriram todas as expectativas quanto à segurança e eficácia da 
primeira geração de cateteres. Não há dúvida de que o sistema avançado da Anaconda teve um impacto 
positivo considerável na vida dos doentes após terem sofrido um AVC. «Até agora, os resultados têm 
sido excelentes», admite François Salmon, «mas preferimos manter a cautela, já que se trata de uma 
questão de vida ou de morte.»

Embora as atenções estejam focadas na COVID-19, a saúde futura assenta 
num amplo conjunto de inovações que estão a acontecer neste momento. 
Uma empresa de tecnologia médica com sede em Barcelona desenvolveu um 
tratamento revolucionário para acidentes vasculares cerebrais
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P etri Vartiainen não tem mãos a medir enquanto consultor sénior na área do financiamento das 
exportações. «Quem sabe o que o futuro nos reserva ou se a pandemia ainda estará para durar», 

questiona Petri Vartiainen, que trabalha na Finnvera, uma instituição financeira pública que concede 
empréstimos e garantias às empresas e apoia as exportações finlandesas.

A pandemia está a afetar todos os tipos de empresas, em particular aquelas que exportam para o 
mercado mundial. Sem fluxos de tesouraria, as empresas não conseguem pagar as suas despesas nem 
efetuar investimentos para se manterem competitivas. O Fundo de Garantia Europeu, a rede de 
segurança contra a COVID-19 criada pelo Banco Europeu de Investimento, chegou no momento certo. 
«Veio efetivamente ajudar instituições financeiras como a Finnvera a estender a mão às empresas locais 
profundamente afetadas pela COVID-19 e a dar-lhes acesso a financiamento», afirma Roxana Popescu, 
gestora do Banco Europeu de Investimento responsável pelos empréstimos na região nórdica. Em abril, 
o banco da UE garantiu uma grande parte da futura carteira de empréstimos da Finnvera, 
permitindo à empresa disponibilizar até 650 milhões de EUR de novos financiamentos às 
médias e grandes empresas. Tendo em conta a importância que as exportações revestem para o 
crescimento económico, o apoio do BEI aos clientes da Finnvera promove a internacionalização numa 
altura em que, de outro modo, a pandemia poderia tê-la tornado impossível. O BEI assinou dezenas de 
garantias semelhantes em toda a Europa. Estes investimentos poderão mobilizar até 200 mil milhões de 
EUR para a economia da União Europeia.

Novas dificuldades para os exportadores

Enquanto empresa de financiamento estatal, a Finnvera tem a função de complementar os mercados 
financeiros e de promover a constituição de novas empresas na Finlândia, apoiando simultaneamente 
o crescimento das empresas já existentes. No seu papel de agência oficial de crédito à exportação da 
Finlândia, ajuda também os cerca de 26 000 clientes que fazem parte da sua carteira a vender mais 
produtos a nível mundial. «Quando foi declarada a pandemia, começámos a preparar-nos para os 
desafios que teríamos pela frente», conta Petri Vartiainen, consultor sénior da Finnvera. «O BEI tem sido 
e continua a ser um parceiro precioso para a Finnvera e o setor financeiro finlandês.»

Empréstimos bancários para fazer face à COVID-19 na Suécia

O Banco Europeu de Investimento assinou uma garantia semelhante com a agência sueca de crédito  
à exportação (SEK), que lhe permitirá conceder 467 milhões de EUR em novos empréstimos às médias  
e grandes empresas. Este acordo de garantia poderá traduzir-se num benefício total de  
1,1 mil milhões de EUR para a economia sueca. O BEI investe cerca de 2 mil milhões de EUR por ano 
em projetos suecos.

UMA RECEITA PARA OS BANCOS 
VENCEREM A PANDEMIA

O Fundo de Garantia Europeu alivia o esforço dos bancos para manterem  
as empresas em atividade em toda a Europa. Saiba como funciona  
este instrumento de concessão de empréstimos bancários para fazer face à 
COVID-19 na Finlândia e na Suécia



23UM MUNDO SAUDÁVEL

UM MUNDO SAUDÁVEL

SOBREVIVENTES DIGITAIS

A Batak Grill pretende oferecer uma excelente experiência gastronómica com raízes nos tradicionais 
grelhados locais. «Quisemos trazer algo de novo para o mercado», explica Isabella Paver, diretora 

financeira do Victus Group, proprietário do restaurante. «Uma churrasqueira local, mas mais moderna, 
perfeita para almoços de negócios e ocasiões especiais.» O restaurante estava a sair-se bem.

Até chegar a COVID-19. «Quando entrámos em confinamento, foi um choque para nós», conta Isabella 
Paver. Como resposta, a Batak Grill passou a oferecer um serviço de entregas ao domicílio. Mas era 
necessário renovar a presença digital, criando um sítio Web. «Já fazíamos entregas antes da pandemia, 
mas agora alargámos o serviço a todos os produtos e criámos uma plataforma dedicada.» Foi um 
processo complicado que passou por garantir o cumprimento da regulamentação sobre proteção de 
dados, assegurar o funcionamento do sítio Web em telemóveis e tablets, otimizá-lo para os motores de 
busca, investir em marketing, criar sistemas de faturação e de gestão de inventários e promover os 
serviços do restaurante nas redes sociais. Mas a transição foi um sucesso.

A Batak (que significa «coxinha» em croata) Grill recebeu apoio do Erstebank Croatia, sob a forma de um 
empréstimo garantido pela UE apoiado pelo Fundo Europeu de Investimento. «Graças ao 
empréstimo, pudemos implementar todas estas mudanças e reforçar a nossa presença 
digital», comenta Isabella Paver. «Acabámos por não ter de despedir ninguém.»

Digitalizar edifícios

A Spaceflow é uma empresa que mostra como a transformação digital está a entrar em tantos aspetos 
das nossas vidas — inclusivamente nos edifícios. «A nossa missão é ligar os edifícios aos seus inquilinos», 
explica Pavel Jiranek, diretor de operações da empresa.

A Spaceflow presta serviços imobiliários digitais relacionados com imóveis residenciais. O objetivo 
consiste em ajudar os senhorios a atrair e a manter bons inquilinos e a aumentar os lucros. Mas, com a 
pandemia de coronavírus, assistimos a uma transformação profunda do mercado de produtos e serviços 
destinados a melhorar a experiência dos inquilinos. «Os senhorios estão sujeitos a uma pressão 
crescente para tornarem os seus edifícios mais atrativos e, acima de tudo, seguros», afirma Pavel Jiranek. 
«O nosso produto pode ter sido um nice to have no passado. Agora, está a tornar-se um must have 
indispensável para manter a competitividade.»

A Spaceflow é apoiada pelo Day One Capital, um fundo de capital de risco financiado pelo Fundo 
Europeu de Investimento no âmbito do Plano de Investimento para a Europa da União Europeia. Graças 
a este apoio, a empresa pode dedicar-se ao desenvolvimento de produtos, contratar cerca de 20 novos 
colaboradores e expandir significativamente a sua atividade.

Um restaurante croata e uma aplicação imobiliária checa emergem dos 
confinamentos prontos para o futuro
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DE INVENTOR A INOVADOR

Em vez de brincar com brinquedos como as outras crianças, Igor Spinella preferia desmontar 
eletrodomésticos para ver como funcionavam. Certo dia, quando regressavam de apanhar 

cogumelos nas colinas de Emília-Romanha, os seus pais fizeram disparar um alarme antirroubo que o 
pequeno Igor, então com oito anos, tinha concebido e instalado em sua casa.

«Eu era uma criança estranha. Passava as tardes na garagem dos meus pais a trabalhar nas minhas 
invenções», recorda Igor Spinella que, aos 40 anos, é fundador e diretor executivo da Eggtronic, uma 
empresa de eletrónica de potência, que depositou mais de 240 patentes em menos de uma década.

Mas, tal como para muitas outras startups, a pandemia foi um «duro golpe» para a Eggtronic, afirma. 
Felizmente, a empresa recebeu um empréstimo de 15 milhões de EUR do Banco Europeu de Investimento, 
ao abrigo da sua rede de segurança para fazer face à pandemia, o Fundo de Garantia Europeu. A 
Eggtronic está a utilizar este financiamento para investir na investigação e no desenvolvimento de 
produtos potencialmente importantes para alcançar os objetivos climáticos da Europa.

O banco da UE apoia empresas europeias inovadoras, que muitas vezes têm mais dificuldades em obter 
financiamento ao crescimento do que as suas homólogas nos Estados Unidos ou na Ásia. «A Eggtronic 
desenvolveu produtos extremamente inovadores numa área com grande potencial», declara Fabrizio 
Morgera, o gestor de investimentos do BEI que colaborou no empréstimo.

O amigo invisível

Spinella trabalha na área da eletrónica de potência, que diz ser «o amigo invisível que põe o mundo a 
funcionar». A eletrónica de potência é a tecnologia que regula o fluxo de eletricidade através de 
transístores em dispositivos elétricos e eletrónicos. No entanto, todos os painéis de eletrónica de 
potência desperdiçam alguma energia durante o seu funcionamento. Uma causa comum de ineficiência 
é a transição do estado ligado para o estado desligado dos transístores.

Para melhorar tanto quanto possível a eficiência energética dos dispositivos, nas últimas décadas, as 
empresas tecnológicas substituíram o comutador convencional de silício nos circuitos elétricos por 
transístores mais rápidos de nitreto de gálio. Mas estes transístores são também muito mais caros.  
A Eggtronic revolucionou a arquitetura dos conversores de potência para reduzir ainda mais 
as perdas de comutação. Na sua arquitetura pioneira, o silício convencional funciona tão bem como 
o nitreto de gálio, mas o nitreto de gálio tem um desempenho três vezes melhor do que o mesmo 
semicondutor na arquitetura tradicional.

Práticos e sustentáveis

Com mais potência e menos desperdício de energia, a Eggtronic consegue construir dispositivos mais 
pequenos. E graças à sua elevada eficiência energética, os dispositivos da Eggtronic têm uma 
pegada de carbono muito menor.

Quando a COVID-19 abalou o mundo, «conseguimos segurar o leme e manter o rumo», diz Igor Spinella. 
«O empréstimo do BEI está a ajudar-nos a olhar de novo para o futuro com otimismo.»

Apaixonado pelas invenções desde a infância, um italiano transformou a sua 
paixão numa empresa de produtos eletrónicos com baixo consumo energético 
que poderão reduzir significativamente as emissões de carbono
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O SOM DOS ÓCULOS

É comum os adolescentes considerarem as ideias dos pais irritantes ou irrelevantes. Mas desde que 
Ferruccio Bottoni lançou os óculos Fauna há dois anos, a sua filha já não passa sem eles. «Cheguei 

à conclusão de que os óculos devem ser realmente bons», conta Ferruccio Bottoni, cofundador e diretor 
executivo da USound.

A empresa desenvolve e comercializa microaltifalantes com base na tecnologia MEMS (sistema 
microeletromecânico), mas acabou por sofrer com a pandemia de coronavírus. «A pandemia paralisou- 
-nos», afirma. Foi por isso que contraiu um empréstimo de 15 milhões de EUR junto do Banco Europeu 
de Investimento. O financiamento beneficia do apoio do Fundo de Garantia Europeu. «O Banco Europeu 
de Investimento proporcionou-nos um balão de oxigénio.»

Da mecânica à microeletrónica

Os componentes áudio não mudaram muito desde o século XIX. A ideia da USound é construir 
microaltifalantes baseados na tecnologia de semicondutores. Substituindo a bobina móvel dos 
sistemas de silício convencionais, estes pequenos e leves altifalantes podem ser integrados em 
tecnologias que requerem um design mais minimalista, como os óculos áudio e as aplicações de 
ultrassons. «A USound reinventou a indústria de áudio», explica Trudpert Schelb, o engenheiro do Banco 
Europeu de Investimento que colaborou no empréstimo. «Este é o maior avanço na tecnologia de 
altifalantes das últimas décadas.»

Os altifalantes MEMS da USound têm uma ampla largura de banda, que permite integrar áudio de alta 
definição e aplicações de ultrassons em dispositivos miniatura. Consomem até 80 % menos energia do 
que os componentes convencionais. Num mercado dominado pelos fabricantes asiáticos, têm um preço 
competitivo, apesar de serem produzidos na Europa, principalmente em Itália.

A tecnologia da USound baseia-se na piezoeletricidade. Os cristais com características piezoelétricas 
expandem-se ou contraem-se quando são sujeitos a um campo elétrico. Para propagar o som, é 
necessário deslocar o ar. Por isso, a pequena estrutura MEMS está ligada a uma membrana, semelhante 
a uma folha de plástico muito fina que se move para cima e para baixo. Obtém-se, assim, um sistema 
que funciona exatamente como um altifalante eletrodinâmico comum, mas cuja bobina magnética 
volumosa foi substituída por atuadores piezoelétricos integrados num chip MEMS.

A pandemia de coronavírus perturbou a cadeia de abastecimento da empresa. Os projetos foram 
adiados ou cancelados. Continua a ser muito difícil obter componentes eletrónicos, o que impede o 
arranque dos projetos. «O empréstimo será uma grande ajuda», afirma, «na medida em que resolve os 
nossos problemas de fluxo de tesouraria».

A empresa austríaca de alta tecnologia USound criou os altifalantes mais 
pequenos do mundo com base numa tecnologia digital que consome menos 
80 % de energia
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CRESCER AJUDANDO OS 
PEQUENOS OPERADORES

D iz-se frequentemente que as pequenas empresas são a espinha dorsal da economia europeia. Não 
admira que assim seja. A maioria das empresas da UE são pequenas e médias empresas (PME), que 

no seu conjunto empregam mais de 100 milhões de pessoas. E quase todas elas registaram uma queda 
acentuada das receitas durante a pandemia.

A TourRadar, uma empresa tecnológica especializada no setor das viagens, não foi exceção. «Perdemos 
98 % do negócio», conta Travis Pittman, cofundador e diretor executivo da empresa. A TourRadar 
explora uma plataforma em linha que permite aos utilizadores reservar circuitos de vários dias em mais 
de 200 países. A plataforma reúne acima de 3 000 empresas, incluindo pequenos operadores turísticos 
que, de outro modo, teriam dificuldades em concorrer no mercado. Mas devido às restrições impostas 
às viagens internacionais, estes parceiros entraram «em hibernação», explica Travis Pittman. «Tiveram de 
despedir boa parte dos seus colaboradores, incluindo guias locais e pessoal de apoio.»

O Banco Europeu de Investimento está a apoiar a TourRadar com 14 milhões de EUR de financiamento 
de dívida de risco ao abrigo do Fundo de Garantia Europeu, que ajuda as empresas europeias a 
sobreviver à pandemia, a preservar postos de trabalho e a crescer. A dívida de risco é reembolsada como 
um investimento de capital, mas sem que os fundadores das startups tenham de abdicar das suas 
participações. O empréstimo permitirá à empresa desenvolver capacidades de aprendizagem 
automática para melhorar a classificação e a precisão de pesquisa da sua plataforma.

Despertar da hibernação

O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia. O número de passageiros internacionais 
caiu de 1,4 mil milhões em 2019 para 400 milhões em 2020. Para conseguir recuperar, a empresa com 
sede em Viena teve de se reinventar. «Decidimos abrir a nossa plataforma às agências de viagens. Estas 
podem agora utilizar a plataforma para reservar alguns dos 50 000 circuitos que propomos», explica 
Travis Pittman. «As agências poderão, assim, encontrar os melhores serviços locais para os seus clientes, 
ao mesmo tempo que os nossos parceiros locais beneficiarão de uma maior visibilidade.»

Há quem pense que as agências de viagens pertencem ao passado. Mas, só nos Estados 
Unidos, os consultores de viagens viram a sua clientela aumentar 76 % em 2021, face aos 
níveis registados antes da pandemia. «Vemos nesta evolução uma excelente oportunidade para 
explorar este mercado em crescimento e, consequentemente, aumentar não só os nossos próprios 
lucros como também os dos nossos parceiros locais», afirma Pittman.

Das folhas de cálculo às aplicações

A Sennder, empresa transitária líder na Europa, ilustra ainda melhor esta relação simbiótica entre 
pequenas empresas. Especializada no transporte rodoviário de curta distância, oferece aos expedidores 
acesso à sua frota conectada de 12 500 camiões, operados por pequenos transportadores independentes. 

Duas empresas inovadoras capacitam outras pequenas empresas enquanto 
recuperam da crise
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“ A dívida de risco é reembolsada como um investimento de capital, mas sem 
que os fundadores das startups tenham de abdicar das suas participações. ”

TIRAR O PÉ DO TRAVÃO

Pedro Oliveira criou a sua empresa de camionagem, em 1991, juntamente com o seu pai. «Atualmente, temos 
uma frota de 30 camiões que percorrem toda a Europa e empregamos 40 pessoas.» A empresa transporta 
sobretudo materiais de construção, nomeadamente metais pesados, cimento, ferro e madeira, da Península 
Ibérica para toda a Europa. «É um bom negócio», afirma, «uma vez que, em Espanha e Portugal, o material é 
mais barato».

A COVID-19 foi um grande obstáculo no seu caminho. «Tivemos alguns meses difíceis», conta o gerente da 
Transoliveira, localizada em Oliveira do Hospital. «Pusemos o pé no travão e, durante três meses, os nossos 
camiões estiveram parados.»

A empresa familiar tinha registado um crescimento constante ao longo dos anos. A primeira preocupação de 
Pedro Oliveira foi evitar prejuízos de monta ou, pior ainda, o encerramento da empresa. «A situação criou 
muita instabilidade e incerteza. Não sabíamos o que nos esperava», explica.

Para gerir a situação, Pedro Oliveira contraiu um empréstimo garantido pela UE junto da Caixa Geral de 
Depósitos, com o apoio do Fundo Europeu de Investimento no âmbito do Plano de Investimento para a 
Europa da União Europeia. Graças ao empréstimo, Pedro Oliveira conseguiu fazer face às quebras financeiras 
inesperadas, pagar as suas faturas e, acima de tudo, manter os seus colaboradores, apesar do enorme choque 
económico mundial. «O futuro parece ser incerto, pelo que é melhor jogar pelo seguro», conclui.

A pandemia provocou perturbações generalizadas no setor, mas a Sennder deu provas de resiliência. 
«Quando os países da UE começaram a impor restrições às viagens, inúmeras pequenas empresas de 
transportes enfrentaram dificuldades. Mas, graças ao contrato a longo prazo que a Sennder celebrou 
com grandes expedidores, o impacto sentido pelos seus transportadores foi bastante menor», explica 
Aleksandar Mihajlovic, o gestor de investimentos do BEI que participou neste projeto e também na 
operação da TourRadar.

O Banco Europeu de Investimento concedeu à Sennder um financiamento de dívida de risco no valor de 
35 milhões de EUR para apoiar o desenvolvimento do software de gestão de cargas da empresa, que 
estabelece a ligação entre expedidores e transportadores. O fortalecimento de empresas como a 
Sennder é fundamental, tendo em conta o impacto que a COVID-19 teve nas cadeias de abastecimento 
em todo o mundo. «O setor dos transportes está longe da digitalização. Muitas pequenas empresas 
ainda usam folhas de cálculo para organizar a expedição das mercadorias. O software da Sennder é um 
passo rumo ao futuro para um setor muito tradicional», afirma Aleksandar Mihajlovic. «A digitalização e 
a automatização contribuem para tornar o sistema mais eficiente e para reduzir as emissões de 
carbono.»
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“ As alterações climáticas são o problema mais premente que o mundo enfrenta atualmente. 
No entanto, os projetos mais inovadores no domínio da ação climática deparam-se com 
dificuldades de financiamento, porque são considerados arriscados, sobretudo nos países em 
desenvolvimento. O Banco Europeu de Investimento ajuda a estabelecer parcerias com doadores 
públicos, a fim de reduzir o risco para o investimento privado na ação climática e na 
sustentabilidade ambiental. Só conseguimos fazer a diferença se atuarmos em conjunto.» ”
Milena Messori, chefe da Divisão de Financiamento de Capital Próprio e Microfinanciamento fora da UE, BEI



O Banco do Clima da UE acrescentou mais uma dimensão 
ao seu Roteiro do Banco do Clima, com um plano de 
adaptação e um quadro para assegurar que os seus 
mutuários cumprem os objetivos do Acordo de Paris.

Os investimentos e serviços de consultoria na área do 
espaço, da economia circular e dos transportes urbanos 
ajudam a construir um futuro sustentável.

29

UM MUNDO VERDE



30 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

“ O BEI é agora um autêntico banco do clima», declarou Frans Timmermans, vice-presidente 
executivo da Comissão Europeia, por ocasião do lançamento do Plano de Adaptação às Alterações 

Climáticas do Banco Europeu de Investimento. «Este processo demorou menos de três anos, o que 
representa uma verdadeira revolução no setor financeiro.» O Roteiro do Banco do Clima do Banco 
Europeu de Investimento é um plano quinquenal, que explica a forma como iremos cumprir os nossos 
compromissos em matéria de clima e sustentabilidade ambiental. A publicação do Roteiro, em 2020, foi 
um marco histórico. Agora, a prioridade é colocá-lo em prática e desenvolver o conjunto de novas 
abordagens nele previstas.

Este ano, os nossos trabalhos no âmbito do Roteiro centraram-se nos seguintes aspetos:

•  O lançamento do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas do BEI, que apoia os objetivos da 
Estratégia da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas dentro e fora da UE. O Banco 
comprometeu-se a aumentar a percentagem de apoio à adaptação para 15 % do seu volume total de 
financiamento destinado à ação climática até 2025, quase que triplicando assim o financiamento 
concedido para a adaptação ao longo dos últimos cinco anos. Os domínios prioritários vão desde a 
gestão dos riscos de inundações e a gestão costeira até à investigação e desenvolvimento de 
inovações na área da adaptação, passando ainda pela proteção das cidades e pelas infraestruturas 
resilientes. Os clientes da UE terão acesso a uma plataforma de serviços de consultoria para apoiar o 
planeamento e o investimento destinado à adaptação. Quanto aos clientes fora da União Europeia, o 
nosso apoio centrar-se-á nos locais mais vulneráveis, em especial nos países menos desenvolvidos e 
nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

•  O lançamento do Quadro de Alinhamento das Contrapartes com o Acordo de Paris, que torna o 
Grupo BEI no primeiro banco multilateral a considerar não só o impacto climático dos projetos que 
financia, mas também a atividade mais ampla dos mutuários. Este quadro garantirá a conformidade 
dos projetos financiados pelo BEI com o Acordo de Paris, assegurando ainda que as contrapartes 
adotem medidas para descarbonizar as suas atividades e reforçar a sua resiliência às alterações 
climáticas. No âmbito desta nova iniciativa, o BEI prestará assistência técnica às empresas mutuárias 
com maiores emissões e aos intermediários financeiros, a fim de os ajudar a cumprir os objetivos do 
Acordo de Paris.

•  A adoção da proposta global do Grupo BEI de apoio ao Mecanismo para uma Transição Justa, 
que mostra como os empréstimos, os instrumentos financeiros, bem como a assistência técnica e os 
serviços de aconselhamento do Banco podem apoiar as regiões e as pessoas que têm o caminho mais 
longo a percorrer. Na União Europeia, o Grupo BEI apoiará todos os pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa. No exterior da União Europeia, apoiará a transição justa no contexto de um mandato 
de desenvolvimento mais amplo.

UM AUTÊNTICO BANCO  
DO CLIMA

Uma das nossas prioridades em 2021 foi a aplicação do Roteiro do Banco do 
Clima, incluindo novas abordagens para ajudar a alcançar as metas climáticas

https://www.eib.org/en/stories/climate-bank-roadmap
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Também realizámos progressos significativos nos domínios seguintes:

•  A revisão do Quadro de Sustentabilidade Ambiental e Social do Grupo BEI, que visa assegurar 
uma integração mais sólida e mais sistemática das medidas ambientais, climáticas e sociais nas 
políticas e normas do Banco, incluindo o acompanhamento e a elaboração de relatórios sobre o 
impacto e os resultados em matéria de desenvolvimento. Depois da consulta pública realizada em 
2021, prevê-se que o novo quadro esteja operacional no primeiro trimestre de 2022.

•  A revisão da política de financiamento no setor dos transportes, que redefine as prioridades de 
apoio do BEI no âmbito do Roteiro do Banco do Clima e reforça o impacto dos seus investimentos 
futuros no setor dos transportes. Entre julho e outubro de 2021, teve lugar uma consulta pública, 
devendo a nova política ser aprovada no primeiro trimestre de 2022.

“ O BEI é um autêntico banco do clima. ”

O vice-presidente Ambroise Fayolle explica como o Roteiro do Banco do Clima 
contribui para uma recuperação ecológica da COVID-19 e apoia os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0


32 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

T homas Grübler tinha 26 anos quando ele e os seus colegas construíram um satélite em forma de 
cubo para o seu projeto de investigação na Universidade Técnica de Munique e se aperceberam de 

que este poderia ser utilizado fora do meio académico. Idealizaram então uma empresa que enviaria 
estes dispositivos do tamanho de uma caixa de sapatos para o espaço, a partir do qual realizariam a 
monitorização térmica de todo o planeta, protegendo-o do impacto dos incêndios florestais causados 

pelo aquecimento global. Foi assim que fundaram a OroraTech. «Muitas 
empresas e investidores julgam que terão menos lucros se fizerem alguma 
coisa de útil para combater as alterações climáticas», afirma Thomas 
Grübler, que aos 30 anos é agora diretor executivo da OroraTech. «Isso não 
é verdade. É possível criar uma empresa para obter mais lucros, 
desenvolvendo uma atividade benéfica, em vez de prejudicial, para a Terra.

Tecnologias inovadoras como as da OroraTech são fundamentais 
para alcançar as metas climáticas estabelecidas pelos organismos 
internacionais e para ajudar as comunidades a adaptarem-se aos 
efeitos das alterações climáticas. Mas as startups tecnológicas de 
sucesso têm dificuldades em angariar os fundos de que necessitam para 

concluir a sua investigação e expandir as suas atividades — a chamada fase de crescimento do ciclo de 
vida de uma empresa. Felizmente para a OroraTech, a sociedade de capital de risco do Estado da 
Baviera, a Bayern Kapital, criou um fundo de 165 milhões de EUR para investir nas empresas em 
crescimento. «A nossa expectativa é criar grandes empresas bávaras que possam vir a ser grandes 
empresas alemãs ou europeias, que garantam muitos postos de trabalho e tenham impacto no PIB», 
afirma Monika Steger, gestora do fundo Wachstumsfonds Bayern 2 na Bayern Kapital.

O capital de investimento da Bayern Kapital provém do Estado da Baviera e, no caso do Wachstumsfonds 
Bayern 2, também do Banco Europeu de Investimento. As empresas em crescimento costumam recorrer 
a capital de risco, que é mais acessível nos Estados Unidos e na China do que na Europa. Isso dificulta o 
seu crescimento ou leva a que sejam adquiridas por grandes empresas não europeias. Foi por este 
motivo que o banco da UE investiu, em março, 50 milhões de EUR no Wachstumsfonds Bayern 2. «Este 
tipo de investimento promove o espírito empresarial que é essencial para uma economia forte e que 
ainda não está suficientemente desenvolvido na Alemanha», afirma Michael Raschke, responsável pela 
unidade de investimento do BEI para os bancos alemães.

Satélites do tamanho de caixas de sapatos e o fundo de capital de risco da Baviera

A OroraTech utiliza no seu software proprietário os dados públicos dos satélites da NASA e da Agência 
Espacial Europeia. Mas, em janeiro de 2022, lançará o seu primeiro CubeSat. Daqui a cinco ou dez anos, 
a OroraTech pretende dispor de uma rede de 100 a 200 satélites capazes de captar uma imagem 
completa da superfície terrestre a cada meia hora. Os satélites medirão a temperatura da 
superfície terrestre com uma resolução altíssima. Dado o elevado número de incêndios 
florestais causados pelo aquecimento global, isto tem implicações ambientais importantes. 
«A nossa empresa é muito importante para nós. Mas estamos a cuidar do planeta, algo que é 
extremamente importante para todos», declara o diretor executivo Thomas Grübler.

A SILICON VALLEY JUNTO AO 
RIO ISAR
Um fundo de capital de risco da Baviera apoia empresas em crescimento 
como a OroraTech, que pretende abrandar o aquecimento global ajudando na 
extinção de incêndios florestais

“ É possível criar uma 
empresa para obter mais 
lucros, desenvolvendo uma 
atividade benéfica, em vez de 
prejudicial, para a Terra. ”
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ESPAÇO PARA TODOS

A viagem da EnduroSat desde a Terra até ao espaço começou, em 2015, num sótão de 25 m2 em 
Sófia. Raycho Raychev, fundador e diretor executivo da empresa, atualmente com 38 anos, reunira 

então uma equipa de quatro jovens e brilhantes engenheiros com o objetivo de tornar o espaço mais 
acessível aos cientistas e empresários de todo o mundo. «Acreditamos que o acesso universal ao espaço 
poderá melhorar fundamentalmente a vida na Terra», afirma Raycho Raychev.

A EnduroSat está a abrir novas oportunidades de investigação espacial às empresas e aos cientistas 
através dos seus nanossatélites flexíveis e polivalentes, que podem ser reprogramados para cada 
missão. O software da empresa permite que os seus minúsculos satélites realizem múltiplas missões sem 
necessidade de reajustes no hardware. «Um satélite típico é concebido exclusivamente para um sensor 
específico», explica Raycho Raychev. «Nós rompemos com este modelo e construímos uma plataforma 
de satélite capaz de transportar diferentes sensores e equipamentos eletrónicos, sem que seja 
necessário alterar o hardware para cada carga útil.» A abordagem da empresa também tem 
vantagens para o ambiente espacial, na medida em que reduz o número de satélites e de 
lançamentos necessários para todas as aplicações. Permite, assim, reduzir não só as emissões 
de CO2 resultantes dos lançamentos, como também os detritos espaciais.

Desafios de financiamento

A pandemia de COVID-19, porém, tem sido um período difícil. Confrontada com atrasos no lançamento 
dos foguetões, a escassez de componentes e os problemas logísticos associados à deslocação de 
engenheiros e componentes, a empresa recorreu ao Banco Europeu de Investimento para obter 
financiamento. Com o apoio do Fundo de Garantia Europeu, o Banco contratualizou com a EnduroSat 
um financiamento de dívida de risco no montante máximo de 10 milhões de EUR. «Trata-se de uma 
pequena empresa inovadora que trabalha no setor espacial estratégico e que foi afetada pela 
pandemia», explica Luis Cervera Lozano, gestor de investimentos do BEI.

Prioridades da UE para o espaço

As indústrias aeroespaciais são uma prioridade estratégica para a União Europeia. Este setor, em tempos 
dominado por entidades apoiadas pelo Estado, está em plena transformação, uma vez que os avanços 
tecnológicos permitem a entrada no mercado de novas empresas privadas. De acordo com a Agência 
Espacial Europeia, cada euro investido no setor espacial gera, em média, um retorno de seis euros para 
a economia, pelo que se trata de um setor essencial para o crescimento, a competitividade e o emprego 
no setor da alta tecnologia. Além disso, a tecnologia espacial em órbita e as aplicações na Terra 
encerram o potencial de criar vantagens competitivas numa série de setores, incluindo o transporte 
marítimo, a aviação, a agricultura, a gestão dos recursos naturais, os seguros, as transações financeiras 
e a logística.

«É fantástico ver o BEI interessado no setor espacial», regozija-se Raycho Raychev, «pois esta é uma área 
que, de ano para ano, irá desempenhar um papel cada vez mais importante.»

A tecnologia da empresa búlgara de nanossatélites EnduroSat proporciona 
aos cientistas e às empresas acesso a sensores e equipamentos espaciais a 
custos reduzidos
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SOLUÇÕES SUBATÓMICAS 
PARA O CLIMA

N os belos arredores da cidade de Lund, está a ser construído um dos maiores projetos de 
infraestruturas de investigação da Europa: a Fonte Europeia de Espalação (ESS). Participada por 

13 países europeus, a ESS albergará a mais poderosa fonte de neutrões do mundo. A instalação, que irá 
acolher investigadores de todo o mundo, visa preparar o caminho para descobertas científicas pioneiras 
e para responder às maiores questões da humanidade — examinando materiais à escala nanométrica 
com a ajuda de partículas subatómicas. «A ESS irá afetar muitos domínios vitais para todos nós», afirma 
Pia Kinhult, responsável pelas relações com o Estado de acolhimento. «Somos parte da cadeia que 
procura impulsionar a inovação na Europa e encontrar soluções para as alterações climáticas e outros 
desafios da sociedade.»

Mas a construção de uma instalação de 700 metros (equivalente a 13 campos de futebol), equipada com 
15 laboratórios de apoio e de instrumentos de ponta, bem como um acelerador de protões de 
600 metros, representa um investimento avultado. O Banco Europeu de Investimento apoia a ESS com 
uma linha de crédito para garantir que a Europa permaneça na vanguarda da investigação científica 
internacional.

Experiências com neutrões mais rápidos e mais inteligentes

Não se deixe enganar pelo seu tamanho microscópico: os neutrões são instrumentos poderosos para 
compreender o mundo que nos rodeia. Estas partículas presentes no núcleo de um átomo têm 
vantagens significativas em relação a outras tecnologias para o estudo de todos os tipos de matérias e 
materiais. «Os neutrões são rápidos, inteligentes e “simpáticos”, uma vez que não destroem as amostras 
como os raios-X, por exemplo», explica Pia Kinhult. «Permitem o estudo de amostras frágeis, tais como 
proteínas e células vivas, bem como a deteção de hidrogénio, que desempenha um papel crucial em 
praticamente todos os processos biológicos.»

Apoio europeu à inovação na Suécia

A espalação consiste no processo de produzir feixes de neutrões através da colisão de protões acelerados 
quase à velocidade da luz com um alvo de tungsténio. Observando como os neutrões libertados 
atravessam os materiais, os investigadores conseguem compreender as interações e o comportamento 
dos átomos e das moléculas nas amostras, o que, por sua vez, ajuda a melhorar e a criar novos materiais.

Em 1932, James Chadwick provou a existência de neutrões, sem ter de sair do conforto do seu laboratório 
relativamente pequeno em Inglaterra. Contudo, hoje em dia, as experiências com neutrões requerem 
instalações de maior dimensão e instrumentos mais sofisticados. A ESS é um enorme empreendimento 
que demorou muitos anos a concretizar e cuja construção deverá estar concluída em dezembro de 2021. 
«Historicamente, a construção deste tipo de instalações não tem sido fácil», afirma Pia Kinhult. 

Uma instalação de fonte de neutrões na Suécia pretende elevar a investigação 
de materiais e a inovação ecológica na Europa a um nível excecional
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«Compreendemos desde cedo que precisávamos de garantir liquidez tanto para a construção como para 
o apoio às nossas capacidades operacionais, que continuarão nos próximos anos.»

O financiamento de 50 milhões de EUR que o Banco Europeu de Investimento concedeu à ESS é apoiado 
pelo «InnovFin – Financiamento da UE para Inovadores», uma iniciativa lançada pelo Grupo BEI em 
cooperação com a Comissão Europeia no âmbito do programa de investigação e inovação da UE 
«Horizonte 2020». A linha de crédito é a terceira prestação desembolsada desde 2016, num montante 
total de 200 milhões de EUR. «O InnovFin concede financiamento para apoiar projetos de 
investigação e inovação, nomeadamente infraestruturas de investigação», explica 
Aristomenis Pofantis, engenheiro-chefe na Divisão de Indústrias Sustentáveis e Digitais do 
Banco Europeu de Investimento. «Com esta linha de crédito, o BEI quis garantir que este 
projeto extremamente ambicioso possa ser concluído sem atrasos onerosos, apesar das 
atuais dificuldades causadas pela pandemia de COVID-19.»

Investigação e inovação mais ecológicas na Europa

A Europa tem estado sempre na vanguarda da investigação de neutrões, mas a ESS é muito mais do que 
uma simples fonte de neutrões. Uma vez concluída, a infraestrutura de investigação irá redefinir a forma 
como vemos a investigação na Europa e no resto do mundo. Todos os anos, a ESS acolherá até 
3 000 investigadores convidados de universidades, institutos e empresas de todo o mundo, que irão 
realizar cerca de 800 experiências. «A colaboração está no cerne da ESS», diz Pia Kinhult. «Iremos dispor 
de uma vasta gama de instrumentos que os investigadores podem utilizar para realizar experiências e 
obter os dados de investigação de maior qualidade de que necessitam para encontrar soluções para os 
problemas atuais.»

A instalação de investigação tem uma dimensão verde, que proporciona possibilidades de investigação 
únicas na área da sustentabilidade e do clima, além de providenciar aquecimento para milhares de 
habitações e outros imóveis nas redondezas com os excedentes da energia que produz. «Hoje em dia, 
tudo se baseia em dados de investigação, até mesmo a luta contra as alterações climáticas», afirma Pia 
Kinhult. «Com as experiências realizadas nas nossas instalações, contribuiremos para o desenvolvimento 
de materiais inovadores e mais sustentáveis e de soluções mais respeitadoras do ambiente na área da 
energia e dos transportes.»

“ Não se deixe enganar pelo seu tamanho microscópico: os neutrões são 
instrumentos poderosos para compreender o mundo que nos rodeia. ”
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OUTRA VEZ NA MODA

T udo começou com um simples vestido amarelo criado a partir de um velho par de calças de ganga. 
Foi esta a primeira peça de vestuário inteiramente fabricada a partir de roupa reciclada, há sete 

anos, pela então recém-criada Renewcell. «O vestido causou grande furor», lembra Tahani Kaldéus, 
diretora de investigação e desenvolvimento da Renewcell. «Veio alterar a equação do consumo na 
indústria da moda.»

Quando a empresa de reciclagem de têxteis com sede em Estocolmo apresentou o seu vestido amarelo 
num desfile, em junho de 2014, recebeu amplos elogios de todo o setor, já que o vestido em nada se 
distinguia de outros vendidos nos grandes armazéns de moda. A diferença, porém, estava na tecnologia. 
A Renewcell é uma das primeiras empresas à escala industrial a transformar vestuário velho em têxteis 
novos, utilizando um processo de reciclagem química respeitador do ambiente. A empresa pretende 
mostrar ao mundo que a reciclagem de vestuário funciona. Utiliza uma tecnologia patenteada 
para triturar e decompor as roupas, formando uma pasta que, em seguida, é transformada em 
fibra e depois em fio. «O vestuário fabricado a partir de materiais reciclados já existe há algum tempo», 
recorda Harald Cavalli-Björkman, diretor de marketing da Renewcell. «Existem muitas peças de vestuário 
recicladas à base de poliéster proveniente de garrafas recicladas. Mas nós somos pioneiros na 
reciclagem circular de têxteis. Utilizamos roupas velhas para produzir peças novas com a mesma 
qualidade.»

Acabar com as roupas nos aterros

Em junho, o Banco Europeu de Investimento contratualizou com a Renewcell um empréstimo no 
montante máximo de 311 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de 30 milhões de EUR. Este 
empréstimo, que beneficia de uma garantia da Comissão Europeia, contribuirá para a construção da 
primeira fábrica comercial de reciclagem de vestuário em grande escala. A fábrica ficará localizada em 
Sundsvall, na Suécia, e terá capacidade para produzir 60 000 toneladas de pasta por ano.

A Renewcell já colaborou com empresas de moda conceituadas no lançamento de milhares de peças de 
vestuário fabricadas a partir de roupas recicladas. «Estas peças esgotaram rapidamente pois tinham 
exatamente o mesmo aspeto e toque da roupa normal», explica Tahani Kaldéus. «Os nossos artigos  
são giros e têm um preço razoável, o que facilita a escolha da opção mais circular por parte dos 
consumidores.»

O processo da Renewcell também ajuda o clima e o ambiente. À semelhança de outros fabricantes de 
vestuário, a empresa utiliza celulose para fabricar fibras têxteis. Ao aproveitar a celulose de resíduos 
têxteis, em vez de a extrair da madeira, a empresa ajuda a reduzir a desflorestação, a preservar os 
habitats e a prevenir a perda de biodiversidade. «A economia circular é um elemento fundamental do 
Pacto Ecológico Europeu», sublinha Darragh Mac Neill, especialista sénior do setor no Banco Europeu de 

A fábrica de reciclagem de têxteis da Renewcell transforma roupas velhas em 
fios novos. A empresa sueca pretende utilizar a sua tecnologia patenteada 
para tornar a indústria da moda mais sustentável
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Investimento. «Sobretudo os resíduos têxteis suscitam uma preocupação crescente. Mais de metade das 
roupas deitadas ao lixo na Europa acabam num aterro ou são incineradas, ao passo que apenas 1 % vai 
para reciclagem. Urge, por isso, mudar a forma como lidamos com recursos naturais valiosos.»

A produção de têxteis naturais, como o linho e o algodão, também consome muita água. «A população 
mundial está a crescer e toda a gente precisa de se vestir», comenta Celine Rottier, gestora de 
empréstimos no Banco Europeu de Investimento, que participou na operação com a Renewcell. «Mas a 
indústria da moda tem de se tornar mais sustentável e resiliente para o futuro. A reutilização e a 
reciclagem são as únicas formas de garantir a transição para um modelo de produção circular.»

Uma mudança drástica de atitude graças à COVID-19

A crise da COVID-19 constitui uma oportunidade para acelerar esta transição. Os confinamentos e outras 
restrições sanitárias causaram graves perturbações na cadeia de abastecimento do setor do vestuário e 
aceleraram a transição para a distribuição em linha. Os consumidores estão cada vez mais conscientes 
do impacto ambiental das suas opções de compra e esperam que as empresas cumpram normas éticas 
e ambientais mais exigentes. Muitas marcas de moda estão a sair da crise com uma ênfase renovada na 
sustentabilidade.

Também a inovação está a acelerar a transição para a sustentabilidade. «É aqui que entramos em jogo», 
diz Elsa Lopez Formoso, outra gestora de empréstimos do Banco Europeu de Investimento. «Ajudamos 
a atravessar o “Vale da Morte” da inovação.»

O «Vale da Morte» é um termo utilizado pelos empresários para descrever a fase difícil entre a 
investigação e desenvolvimento e a implementação bem-sucedida de uma inovação. As empresas 
recebem frequentemente subvenções e vários tipos de financiamento limitado durante as fases iniciais 
de desenvolvimento dos produtos. No entanto, quando as empresas estão prontas a passar à produção 
em grande escala, têm muitas vezes dificuldades em angariar fundos avultados junto de investidores 
privados, devido ao risco inerente às novas tecnologias. «É neste contexto que o financiamento e o selo 
de aprovação do Banco Europeu de Investimento podem dar confiança ao setor privado para investir na 
expansão da inovação circular», explica Harald Cavalli-Björkman da Renewcell. «Desta forma, podemos 
envolver todos na construção de um futuro sustentável.»

“ Os nossos artigos são giros e têm um preço razoável, o que facilita a escolha 
da opção mais circular por parte dos consumidores. ”

Veja como a Renewcell está a tornar a indústria da moda mais ecológica1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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REDUZIR EMISSÕES,  
BAIXAR TAXAS

C omo pode um banco incentivar as empresas a reduzir as emissões? Eis uma ideia: associar a taxa 
de juro de um empréstimo à redução das emissões. O BEI aplicou este método pela primeira vez 

em julho, no âmbito da assinatura de um empréstimo de 300 milhões de EUR à Enel, a gigante elétrica 
italiana. Esta foi a primeira de duas tranches de uma operação que irá 
totalizar 600 milhões de EUR. As condições preveem uma bonificação 
para a empresa se esta reduzir as suas emissões de CO2 para um 
determinado nível e uma penalização caso não cumpra este objetivo. 
«Estruturas como esta introduzem um incentivo à descarbonização», 
explica Giulio Horvath, o gestor de empréstimos do BEI que acompanhou 
a operação. «Trata-se de um conceito que queríamos implementar e que 
esperamos vir a reproduzir com outros clientes noutros mercados.»

A Enel é a maior operadora privada de energias renováveis do mundo e pioneira no financiamento 
baseado em objetivos. Em 2019, emitiu uma obrigação de 1,5 mil milhões de USD com condições de 
pagamento associadas ao cumprimento de uma meta relacionada com energias renováveis: a primeira 
obrigação deste tipo no mercado. Desde então, a empresa desenvolveu uma estratégia para associar as 
suas atividades de financiamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Uma vantagem de associar o financiamento a metas específicas, em vez de projetos 
individuais, é o facto de contribuir para uma maior mobilização a nível de toda a empresa. «Se 
o financiamento for concedido com base em projetos, não se pode ter 100 % a certeza de que os vários 
departamentos de uma empresa estão todos a trabalhar para o mesmo objetivo», afirma Alessandro 
Canta, responsável pela área financeira e de seguros da Enel. «Mas se a lógica de financiamento se focar 
na estratégia, haverá maior certeza de que a empresa estará empenhada em alcançar o seu objetivo.»

O montante dos juros que a Enel pagará pelo empréstimo do BEI dependerá da sua capacidade de 
reduzir as emissões de CO2 de todas as suas centrais elétricas para um valor médio não superior a 148 g 
por quilowatt-hora até ao final de 2023. As reduções serão controladas por uma entidade independente. 
O empréstimo do BEI financiará projetos destinados a tornar as redes elétricas em Itália mais resilientes 
e sofisticadas, de modo a poderem absorver mais energias renováveis e resistir ao aumento das 
temperaturas médias e às vagas de calor mais frequentes esperadas em resultado das alterações 
climáticas. A maioria dos projetos serão realizados nas regiões mais pobres da Itália, especialmente no 
Sul, onde a infraestrutura é mais antiga.

Para cumprir a sua meta de redução das emissões de CO2, a Enel tenciona também antecipar a data de 
encerramento de algumas centrais elétricas a carvão. Elaborou ainda um plano trienal para a instalação 
de 20 GW em projetos de eletricidade renovável nos mais de 30 países onde desenvolve a sua atividade. 
Os instrumentos financeiros ligados a metas de sustentabilidade representaram quase um terço da 
dívida do grupo no ano passado, e a empresa espera ver este número aumentar para quase 50 % até 
2023 e para 70 % até 2030. «Quando algumas pessoas ouvem falar em “sustentabilidade”, pensam em 
solidariedade, mas, para uma empresa, a sustentabilidade é sinónimo de valor», observa Alessandro 
Canta da Enel. «As empresas sustentáveis apresentam menor risco e mais valor no longo prazo.»

Com o objetivo de desencorajar a poluição, um empréstimo para o 
financiamento de ações climáticas oferece à Enel uma taxa de juro mais baixa 
— em contrapartida de uma maior redução das emissões de CO2

“ As empresas sustentáveis 
apresentam menor risco e mais 
valor no longo prazo. ”



39

UM MUNDO VERDE

UM MUNDO VERDE

CALOR ECOLÓGICO

A melhor forma de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa é, em primeiro lugar, evitar o 
consumo de energia. A Glen Dimplex visa criar sistemas inteligentes e energeticamente eficientes 

que funcionem com eletricidade limpa, e não a petróleo ou a gás. «Encaramos o desafio da 
descarbonização como uma oportunidade e uma obrigação de levar a cabo uma mudança duradoura», 
afirma Fergal Leamy, diretor-geral da empresa. A Glen Dimplex, cujas marcas de aquecimento e ventilação 
comercializadas em toda a Europa incluem a Nobo, a Noirot e a Xpelair, está a investigar formas de 
melhorar a eficiência dos seus sistemas através de dispositivos inteligentes ligados à Internet das coisas.

A digitalização ao serviço da eficiência energética

Na União Europeia, as casas são maioritariamente aquecidas à base de combustíveis fósseis. A transição 
para soluções elétricas reduz automaticamente as emissões de dióxido de carbono. A melhoria da 
conectividade, assim como a utilização de controlos eletrónicos inteligentes no interior de uma casa, 
por exemplo, acaba por reduzir o consumo de eletricidade. Segundo Aris Pofantis, engenheiro-chefe na 
Divisão de Indústrias Sustentáveis e Digitais do Banco Europeu de Investimento, os ganhos de eficiência 
energética daí resultantes podem ser superiores a 15 %. Em 2021, o banco da UE concedeu um 
empréstimo à Glen Dimplex para ajudar a financiar a investigação e desenvolvimento da empresa. «Por 
vezes, o termo “digitalização” é utilizado de forma demasiado lata», diz Aris Pofantis. «Mas a Glen 
Dimplex está, de facto, a incorporar soluções conectadas e inteligentes nos seus produtos e sistemas. 
As vantagens são significativas.»

A inovação da Glen Dimplex na área da Internet das coisas proporcionou novas vantagens aos clientes, 
que podem agora controlar os seus aparelhos de aquecimento à distância através de uma aplicação, o 
que significa que podem ligar os seus aquecedores pouco antes de chegarem a casa depois do trabalho, 
evitando assim aquecer desnecessariamente uma casa vazia. Os aparelhos são mais inteligentes e 
podem funcionar de forma mais eficiente graças a funcionalidades como sensores da temperatura 
ambiente, previsões meteorológicas e deteção de janelas abertas.

A Glen Dimplex também tem participado em experiências e parcerias comerciais em fase inicial com 
empresas de serviços de utilidade pública e fornecedores de plataformas de gestão de energia, no 
âmbito das quais a Internet das coisas é utilizada para gerir aparelhos de aquecimento individuais em 
várias casas, a fim de aumentar a flexibilidade e eficiência energética sem comprometer o conforto dos 
consumidores. Quando tal é feito em grande escala, pode ter um impacto significativo nas emissões.  
«A tecnologia já existe e é fiável», afirma Rowena McCappin, diretora de assuntos externos do 
grupo. «A dificuldade consiste em criar ofertas que sejam escaláveis e permitam proporcionar 
benefícios concretos aos consumidores.»

O financiamento do Banco apoia a investigação da empresa em França, na Irlanda, na Alemanha e nos 
Países Baixos. Durante a pandemia, os laboratórios e as equipas de investigação da Glen Dimplex nunca 
deixaram de trabalhar. Segundo o diretor-geral Fergal Leamy, a empresa encontra-se assim numa 
posição sólida para contribuir para as soluções necessárias ao combate às alterações climáticas. «Em 
toda a União Europeia, os planos de recuperação da COVID-19 estão intrinsecamente ligados ao 
crescimento verde e à transição justa para um mundo mais sustentável», conclui.

De acordo com um grupo com sede em Dublim, a Internet das coisas pode 
ajudar a reduzir as emissões provenientes do aquecimento doméstico
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“ O Egito tem grandes planos 
para melhorar os transportes e 
torná-los mais sustentáveis. ”

MONUMENTOS ANTIGOS, 
METROPOLITANO MODERNO

N oura Saad trabalha como bibliotecária em Gizé, perto da famosa Esfinge e da Grande Pirâmide. 
Durante anos, foi de carro ou autocarro para o trabalho, debatendo-se com filas de trânsito e 

atrasos. Hoje em dia, desloca-se de forma diferente. No ano passado, começou a usar uma nova linha de 
metro que faz parte de um grande projeto egípcio na área dos transportes destinado a modernizar e a 
expandir uma rede de metropolitano fortemente degradada em certos locais. «Poupo mais de uma hora 
quando vou de metro para o trabalho», conta Noura Saad. «É uma forma de escapar ao 
congestionamento dos transportes do Cairo e de evitar autocarros ou táxis.»

Graças ao projeto de metro e a um programa associado de conversão de caminhos de ferro em linhas de 
metro ou elétrico, as pessoas podem encontrar melhores empregos noutros locais e chegar facilmente a 
melhores escolas. As mudanças nos transportes são também benéficas para o clima, uma vez que 
oferecem uma alternativa aos automóveis e autocarros. O Cairo é uma das cidades mais congestionadas 
do mundo, onde a poluição atmosférica excede frequentemente os níveis recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde.

A forma mais rápida de entrar e sair da cidade

O Egito tem grandes planos para melhorar os transportes e torná-los mais sustentáveis. Em maio, o 
Banco Europeu de Investimento contratualizou com o Egito a segunda tranche de um 
empréstimo de 1,1 mil milhões de EUR para financiar projetos de metro e elétrico em 

Alexandria e no Cairo, as duas maiores cidades egípcias. 
Estas áreas metropolitanas cresceram rapidamente nas últimas 
décadas, mas a rede de transportes não acompanhou o aumento 
da procura. Outro grande projeto de transportes que deverá 
começar em breve são as obras de beneficiação da linha 
ferroviária Tanta – El Mansoura – Damietta. Serão modernizados 
119 km de ferrovia ao longo do importante troço que liga a 
cidade de Tanta, cerca de 100 km a norte do Cairo, ao grande 
porto de Damietta, junto ao Mediterrâneo.

Desde o início da década de 1990, o Banco Europeu de Investimento concedeu ao Egito empréstimos 
para as três linhas de metro atuais do Cairo. Nos últimos oito anos, o banco da UE investiu mais de 
2 mil milhões de EUR para ajudar o Egito a melhorar os transportes e a torná-los menos prejudiciais para 
o ambiente.

Mais tempo para o trabalho e para a família

As três linhas de metro do Cairo transportam diariamente vários milhões de passageiros, numa cidade 
com mais de 20 milhões de habitantes. Construídas na década de 1980, as linhas necessitam 
urgentemente de obras. Projeto pioneiro em África, este foi um dos primeiros metros urbanos no 
continente e continua a ser a maior rede de metropolitano em África e no Médio Oriente. No entanto, 

Projetos de transportes ecológicos no Egito transformam as deslocações em 
duas das maiores cidades africanas. Saiba como o Egito tenciona tornar 
sustentáveis as suas grandes cidades
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as obras de manutenção e de beneficiação têm registado atrasos. «O financiamento do Banco 
aumentará a produtividade e melhorará a vida na cidade, uma vez que as pessoas passarão menos 
tempo no trânsito e terão mais tempo para o trabalho e para a família», afirma Boris Stein von Kamienski, 
gestor de empréstimos do Banco Europeu de Investimento. O empréstimo também melhora a 
qualidade das linhas ferroviárias no país e promove transportes ecológicos e sustentáveis.

Mobilizar o apoio de parceiros internacionais

O novo financiamento é fundamental para as renovações necessárias. «A cooperação entre o Egito e a 
União Europeia é muito importante para nos ajudar a desenvolver e a fazer avançar os trabalhos de 
construção e a modernizar os sistemas de sinalização das linhas de metro», afirma Essam Waly, diretor 
da NAT, autoridade nacional responsável pelos túneis no Egito. «A parceria de financiamento permite- 
-nos reduzir os tempos de viagem, descongestionar o tráfego e evitar muitos milhões de toneladas de 
emissões de dióxido de carbono.»

COMO FAZER FACE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Todos sabem que as alterações climáticas constituem um grande desafio a longo prazo. A assistência técnica 
em matéria de ação climática prestada pelos serviços de aconselhamento do BEI ajuda instituições em todo 
o mundo a compreender o que o futuro lhes reserva e a saber como devem responder. Eis alguns dos 
programas em curso no exterior da União Europeia.

Vias de acesso ecológicas

O Mecanismo de Apoio à Ação Climática desenvolve apoios ao financiamento da ação climática para bancos 
e instituições financeiras fora da União Europeia. «A ação climática é uma área que está a evoluir com grande 
rapidez», observa Michael Steidl, consultor sénior do BEI. «Os bancos em países como a Geórgia, na 
Vizinhança Meridional, nos Balcãs Ocidentais e na África Subsariana necessitam de ajuda ao nível da 
transferência de conhecimentos e das melhores práticas, para poderem compreender melhor os riscos 
financeiros e as oportunidades que a ação climática comporta.» Estas iniciativas visam desenvolver vias de 
acesso ecológicas que estimulem o crescimento verde e reforcem a presença da UE nestes países.

São igualmente necessárias estratégias relativas ao impacto dos riscos e das oportunidades da ação climática 
no planeamento comercial e financeiro dos bancos e das instituições financeiras. O BEI iniciou este trabalho 
com o Banco da Geórgia, graças a um programa de assistência técnica financiado ao abrigo do seu Fundo 
Fiduciário de Assistência Técnica aos Países da Parceria Oriental. Este apoio poderá agora ser alargado a 
bancos de outros países, na sequência de uma contribuição de 20 milhões de EUR para o Fundo IKI 
(International Climate Initiative Fund) efetuada recentemente pelo Ministério alemão do Ambiente, da 
Conservação da Natureza e da Segurança Nuclear.

Inclusão financeira nos países da África, das Caraíbas, do Pacífico e da Vizinhança Meridional

Em consequência dos confinamentos durante a pandemia, muitas instituições de microfinanciamento 
suspenderam os desembolsos de empréstimos e tiveram de conceder moratórias aos clientes que não 
conseguiam pagar as suas prestações. O Banco Europeu de Investimento e o Governo luxemburguês 
aperceberam-se de que as instituições de microfinanciamento e o setor do microfinanciamento em geral 
necessitariam de apoio durante este período difícil. Foi por esse motivo que o apoio à crise da COVID-19 
passou a estar no centro do trabalho do Fundo de Inclusão Financeira. Trata-se de um programa de 
subvenções de assistência técnica ao qual podem candidatar-se prestadores de serviços de 
microfinanciamento e outras partes interessadas do setor financeiro inclusivo em África, nas Caraíbas e no 
Pacífico, bem como nos países da Vizinhança Meridional, a fim de melhorarem as suas capacidades numa 
série de domínios fundamentais. As subvenções têm ajudado os candidatos a lidar com as consequências da 
COVID-19 ou a acelerar o seu processo de digitalização para poderem resistir melhor à crise.



42 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

UM MUNDO INCLUSIVO

“ Durante muito tempo, as inovações revolucionárias só eram consideradas possíveis nas 
regiões economicamente desenvolvidas. Atualmente, assistimos a uma mudança radical desta 
visão. Quanto mais apoiarmos o engenho e a capacidade criativa e inovadora das pessoas, tanto 
melhor a União conseguirá cumprir a sua função de produzir valor acrescentado. Nas regiões de 
coesão, apoiámos inovações revolucionárias de equipas jovens, talentosas e diversificadas que 
desafiam os limites da ciência e dos negócios. ”
Hristo Stoykov, chefe da Divisão de Financiamento do Crescimento e Empréstimos de Capital de Arranque 
(Venture Debt), BEI

“ A inclusão consiste em colocar as pessoas no centro de tudo o que fazemos. O nosso ponto de 
partida é questionarmo-nos sobre a melhor forma de defender os direitos humanos através dos 
nossos projetos, de incluir e alcançar as pessoas com menos acesso a oportunidades e de construir 
comunidades fortes e resilientes mais bem preparadas para enfrentar desafios globais, como as 
alterações climáticas. ”
Yasmine Pagni, chefe da Unidade de Política Social, BEI



Os nossos investimentos na coesão ajudam a corrigir os 
desequilíbrios entre países e regiões da União Europeia. 
Uma vez que investimos em projetos sustentáveis, 
contribuem também para uma transição justa tendo em 
vista o cumprimento das nossas metas climáticas.

Fora da União Europeia, apoiamos todos os tipos de 
setores sustentáveis em todo o mundo.
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PICKING NA POLÓNIA

O crescimento do comércio eletrónico durante a pandemia proporcionou a 
uma empresa polaca de robótica a chave para o sucesso que poderá ajudar 
Varsóvia a afirmar-se como centro de inovação

K acper Nowicki trabalhou na Califórnia durante o período da bolha da Internet e estava na Google 
quando esta se lançou na revolução da aprendizagem automática. Quando, em 2016, leu um 

documento de investigação sobre a utilização de redes neuronais profundas para controlar robôs, 
percebeu que as aplicações práticas deste aspeto da inteligência artificial poderiam ser o próxima 
fenómeno no setor da tecnologia. Fundou então a Nomagic, uma empresa de robótica com sede em 
Varsóvia, juntamente com Marek Cygan, vencedor de vários concursos de algoritmos de aprendizagem 
automática, e Tristan d’Orgeval, um experiente gestor de startups.

O desenvolvimento de software de inteligência artificial (IA) e a sua integração com robôs industriais não 
fica barato. «É necessário um grande investimento em I&D para se poder desenvolver um produto 
suficientemente eficiente e fiável para satisfazer os requisitos operacionais de um armazém», explica 
Tristan d’Orgeval, diretor de operações da Nomagic.

Mas as startups não têm muitas opções de financiamento para investirem no crescimento — uma 
situação que ainda se agravou com a pandemia. «Apercebemo-nos rapidamente de que precisávamos 
de ajuda», conta Kacper Nowicki. «O BEI foi capaz de apoiar a investigação e o desenvolvimento 
necessários para criar um produto inovador na Europa. O financiamento do BEI é um complemento 
extraordinário ao capital privado investido na Nomagic.» Em novembro, a Nomagic tornou-se o 
primeiro projeto de dívida de risco do Banco Europeu de Investimento na Polónia apoiado 
pelo Fundo de Garantia Europeu.

O Fundo visa utilizar até 25 mil milhões de EUR em garantias concedidas por Estados-Membros 
contribuintes da UE para mobilizar até 200 mil milhões de EUR em financiamento. «Permite, assim, ao 
Banco aumentar a sua capacidade de assunção de riscos e conceder empréstimos a empresas afetadas 
pela COVID-19», explica Philippe Hoett, o gestor de investimentos do BEI que acompanhou a operação 
da Nomagic.

Robótica polaca para substituir operações de picking

Nos armazéns modernos, a maior parte das tarefas humanas estão associadas ao processo de picking, 
que consiste em retirar produtos de uma caixa para colocá-los noutra. Uma vez que a maioria dos robôs 
modernos não é capaz de identificar artigos num contentor que pode conter centenas de milhares de 
artigos potencialmente diferentes, esta tarefa tem de ser realizada por seres humanos. A Nomagic 
resolve este problema fornecendo software baseado em IA para braços robóticos normalizados que 
permitem a esses robôs manusear uma vasta gama de produtos.

O que distingue o software da Nomagic são as redes neuronais profundas. Os robôs da Nomagic são 
capazes de selecionar, inspecionar, analisar e depositar produtos, reproduzindo as tarefas repetitivas e 
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monótonas tradicionalmente realizadas pelos operadores de armazéns. «Combinamos as nossas redes 
neuronais proprietárias para ações autónomas, a nossa plataforma de robótica em nuvem para a 
monitorização e o controlo à distância, bem como o nosso hardware, que está adaptado a um vasto 
conjunto de produtos e ações», explica Mark Cygan, diretor de tecnologia da Nomagic. «Esta 
combinação confere ao projeto um poderoso impacto.»

O comércio eletrónico e a pandemia

A pandemia tornou evidente a necessidade de aumentar a inovação e a digitalização na Europa em 
geral e impulsionou um novo crescimento precisamente no mercado em que a Nomagic opera. «A 
pandemia acelerou o entusiasmo dos consumidores pelo comércio eletrónico, e o potencial do mercado 
é enorme», afirma Fouad Bitar, consultor sénior para o setor no BEI. «Esta é uma enorme oportunidade 
para empresas de automatização de armazéns, como a Nomagic.»

Também a Nomagic reconhece essa oportunidade. «Pouco depois do início da pandemia, as pessoas 
voltaram-se para o comércio eletrónico, mas era cada vez mais complicado garantir a segurança dos 
trabalhadores nos armazéns», conta Tristan d’Orgeval da Nomagic. «Por isso, as empresas começaram a 
interessar-se pelo nosso produto.»

O projeto é pioneiro no setor tecnológico europeu. «Habituámo-nos a utilizar tecnologias provenientes 
dos Estados Unidos e de outros países fora da União Europeia», diz Kacper Nowicki. «Nós, pelo contrário, 
estamos a construir um produto que ainda não existe e cujos benefícios se farão sentir, em primeiro 
lugar, na Europa.»

Com o empréstimo que recebeu do Fundo de Garantia, a Nomagic pode concentrar-se na investigação 
e no desenvolvimento e implementar o seu projeto em grande escala. «Graças ao BEI, podemos 
continuar a financiar a nossa investigação e a construir esta tecnologia inovadora na Europa», regozija-se 
Kacper Nowicki.

O projeto também encerra potencial para a região. A Nomagic poderá promover o emprego, criando 
postos de trabalho altamente especializados na área da investigação e do desenvolvimento, bem como 
a coesão digital na Polónia. A Nomagic já patrocina um laboratório de aprendizagem de robôs na 
Universidade de Varsóvia, e o diretor de tecnologia Mark Cygan apoia o plano de estudos de robótica 
do curso de mestrado da instituição. «A presença da empresa ajudará Varsóvia e a Polónia a 
afirmarem-se como um centro europeu para as empresas tecnológicas e a atraírem novos investidores 
na Europa Central», prevê Iwona Biernat, gestora de investimentos do BEI.

“ A pandemia acelerou o entusiasmo dos consumidores pelo comércio 
eletrónico, e o potencial do mercado é enorme. ”
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UMA LIGAÇÃO OUSADA

Na Polónia, dois projetos de fibra ótica visam promover a transição digital nas 
zonas com menor densidade populacional, a fim de impulsionar a economia 
regional e gerar impactos ambientais positivos

O centro e o nordeste da Polónia, com os seus rios de água cristalina e vilas pitorescas, são destinos 
turísticos muito procurados. Mas as florestas profundas, os vales sinuosos e os lagos da região 

dificultam o acesso a serviços de Internet fiáveis. Trata-se de um problema numa época em que o 
teletrabalho se torna cada vez mais importante e outros serviços digitais essenciais requerem elevadas 
velocidades de ligação. Algumas empresas polacas procuram colmatar esta falta de conectividade com 
novas redes de fibra ótica rurais. «Estamos a inventar um produto único que não existia no mercado 
polaco», explica Jacek Wiśniewski da Nexera, uma empresa que está a levar ligações digitais rápidas a 
locais onde ninguém ousou chegar antes.

Também outra empresa polaca, a Światłowód Inwestycje (S.I.), está a preparar as zonas menos 
densamente povoadas da Polónia para um futuro digital. Até 2025, as duas empresas irão implantar as 
chamadas redes de acesso FTTH (fibre-to-the-home) em mais de 3,1 milhões de endereços (2,4 milhões 

para a S.I. e 0,7 milhões para a Nexera), incluindo famílias, empresas e 
escolas. «Pretendemos continuar a contribuir para a digitalização da 
economia polaca e ajudar a colmatar o fosso digital existente», afirma 
Magdalena Russyan, diretora executiva da S.I.

Mas a construção de uma rede de fibra ótica é dispendiosa. Cada casa tem 
de ser ligada a um cabo físico de fibra. O Banco Europeu de 

Investimento apoia ambas as empresas através de dois empréstimos distintos que visam 
impulsionar a difusão de uma tecnologia importante para o futuro da Europa em regiões 
onde este tipo de investimento é arriscado.

Ligações rurais rápidas e ecológicas

A tecnologia «fibra até casa» (FTTH) liga a fibra ótica diretamente a edifícios individuais, como 
habitações e escritórios. A velocidade e a qualidade da ligação são substancialmente superiores às de 
uma ligação por modem de cabo convencional ou por linha de assinante digital (DSL). O sinal não é 
obstruído por barreiras físicas comuns nas zonas rurais, tais como montes ou florestas densas. A fibra 
ótica oferece uma velocidade de banda larga até 100 vezes superior à das tecnologias mais antigas.

A fibra é também uma solução de Internet mais ecológica. A tecnologia FTTH ajuda os clientes a reduzir 
o seu consumo de energia e a sua pegada de carbono. «Do ponto de vista energético, é cerca de cinco 
vezes mais eficiente por gigabyte do que as redes de cobre mais antigas», explica Monika Tenerowicz, 
que trabalha na Orange Polska, uma das coproprietárias da S.I. Além disso, as redes podem ser 
modernizadas sem que seja necessário substituir a fibra, e os custos de manutenção são mínimos, uma 
vez que os cabos de fibra ótica não se degradam. «A fibra é uma solução com futuro», conclui Monika 
Tenerowicz.

“ A fibra é uma solução 
com futuro. ”
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“ A fibra ótica atrai as pessoas para as zonas rurais, viabilizando o 
trabalho à distância. ”

Apoio europeu para projetos de fibra ótica na Polónia

A instalação de redes de fibra ótica em grande escala exige, no entanto, enormes investimentos. Nas 
zonas rurais, onde a densidade dos clientes é menor, as empresas não conseguem repartir os custos da 
sua rede por milhões de clientes. «É necessário investimento de capital para alargar a cobertura da rede 
e ligar os utilizadores finais», explica Jacek Wiśniewski da Nexera.

O financiamento de 76 milhões de EUR que o Banco Europeu de Investimento concedeu à Nexera é 
apoiado pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, uma garantia do orçamento da UE que 
«permite ao BEI aumentar o seu apoio a projetos cujo perfil de risco ultrapassa a sua habitual capacidade 
de assunção de riscos», declara Pawel Lewandowski, gestor de empréstimos do Banco Europeu  
de Investimento para a Polónia. O empréstimo do banco da UE ajudará a Nexera a ligar cerca de 
530 000 agregados familiares e 1 400 escolas até 2023.

O Banco Europeu de Investimento também concedeu um empréstimo de 130 milhões de EUR à S.I. em 
agosto. Graças ao financiamento do BEI, a empresa poderá atingir o seu ambicioso objetivo de ligar 
2,4 milhões de agregados familiares e de oferecer serviços de Internet mais rápidos tanto nas grandes 
cidades como nas vilas mais pequenas.

Digitalização e coesão na Polónia graças à fibra ótica

A Polónia é um dos países menos avançados da Europa do ponto de vista da digitalização, o que tem 
graves implicações para os habitantes das zonas rurais, que não podem, por exemplo, beneficiar de 
serviços de telessaúde e de opções de teletrabalho. Representa também um problema para as crianças 
e os estudantes, cujo acesso às aulas online é limitado. «A pandemia de COVID-19 aumentou a procura 
da Internet de alta velocidade tanto dentro como fora das cidades», diz Magdalena Russyan, diretora 
executiva da S.I. «Considerámos que o aumento da nossa cobertura de fibra seria a melhor opção  
para nós.»

Ambos os projetos têm um enorme potencial regional. Poderiam dar resposta às crescentes 
necessidades das zonas rurais em termos de transferência de dados para fins de entretenimento, 
educação, comunicação e atividades profissionais. «A fibra terá um impacto positivo nos cuidados de 
saúde e na educação dos cidadãos destas regiões», prevê Anders Bohlin, especialista sénior do setor no 
Banco Europeu de Investimento. «Conduzirá a uma transição digital regional.»

Os projetos têm potencial para impulsionar o desenvolvimento económico regional, contribuindo para 
a missão de coesão do Banco Europeu de Investimento, que visa reduzir as disparidades entre as regiões 
da UE. «A fibra ótica atrai as pessoas para as zonas rurais, viabilizando o trabalho à distância», afirma 
Anders Bohlin. «Também proporciona aos cidadãos acesso a novas oportunidades de emprego e a 
formação profissional, além de lhes permitir criar novas empresas para servir as comunidades locais. 
Tornará, assim, as zonas rurais mais atrativas e competitivas.»
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TUDO A ROLAR NA ROMÉNIA

A Roménia é o oitavo maior país da União Europeia, mas a sua rede de autoestradas, com apenas 
900 km de extensão, é uma das mais pequenas, e a velocidade média de circulação ferroviária é 

de apenas 15 km/h para os comboios de mercadorias e de 40 km/h para os comboios de passageiros. A 
Roménia consegue construir pouco mais de 45 km de novas autoestradas por ano e alguns comboios 
circulam hoje mais devagar do que há 100 anos.

Tal deve-se às dificuldades das autoridades públicas da Roménia em gerir a complexidade do 
planeamento e da execução de grandes projetos de infraestruturas, aproveitando o significativo 
financiamento da UE disponível. Considerando que, até 2027, a União Europeia afetou 17 mil milhões de 
EUR do seu orçamento às infraestruturas de transportes, o desafio consiste agora em aplicar esses 
recursos financeiros.

É aqui que entram em cena Alexis Gressier e a sua equipa do Banco Europeu de Investimento. Presentes 
em Bucareste desde 2014, no Ministério do Investimento e dos Projetos Europeus, Alexis e os sete 
membros da sua equipa colaboram com as autoridades romenas no âmbito do acordo de serviços de 
apoio consultivo a projetos celebrado com o Banco Europeu de Investimento, ajudando a preparar, 
avaliar e executar projetos de acordo com as exigentes normas da União Europeia. «Gostamos de dizer 
que o nosso apoio serve para dar um empurrão aos projetos financiados pela UE», afirma.

Consultoria de apoio às infraestruturas romenas

O trabalho é variado, mas abrange sobretudo grandes projetos nos setores dos transportes, dos 
resíduos, da água e da energia. «Intervimos em várias fases do ciclo dos projetos, desde a preparação, 
em que é necessário clarificar o conceito, passando pelo planeamento e lançamento do concurso, até à 
gestão dos contratos e à execução dos projetos», explica Alexis Gressier.

A equipa também desempenhou um papel importante, ajudando as autoridades a lidar com alterações 
contratuais e pedidos dos empreiteiros com vista ao pagamento de custos adicionais incorridos devido 
à falta de mão de obra no setor da construção. Tendo analisado pedidos de vários anos, bem como um 
grande volume de documentos comprovativos, incluindo correspondência contratual, relatórios 
técnicos e financeiros, cronogramas pormenorizados, registos de construção e milhares de faturas, os 
peritos do BEI ajudaram as autoridades romenas a reduzir os pedidos financeiros dos empreiteiros, em 
média, em 39 %.

Uma mais-valia para a Roménia

Sendo pessoas de fora, os peritos do Banco demoraram algum tempo a conquistar a confiança e a 
aceitação das suas contrapartes romenas, mas o êxito da equipa acabou por merecer grandes elogios. 
«A principal mais-valia que o BEI nos trouxe foi talvez a diversidade de competências das suas 
equipas, que têm experiência em trabalhar com operadores e autoridades de transportes», 
afirma Stefan Roseanu, presidente da Autoridade para a Reforma Ferroviária da Roménia. 

Um programa de aconselhamento ajuda a Roménia a aproveitar ao máximo 
os fundos da UE para o financiamento das suas infraestruturas
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«Isto ajudou-nos a realizar excelentes estudos de viabilidade e a elaborar outros tipos de documentos. 
O estudo de viabilidade elaborado com a ajuda do BEI serve agora de modelo de referência para o 
Ministério dos Transportes e o Ministério dos Fundos Europeus planearem novos investimentos futuros 
em material circulante.»

Também a Autoridade para a Reforma Ferroviária ficou impressionada com a competência técnica da 
equipa. «Alguns dos investimentos em que estamos a trabalhar implicam reformas, bem como novas 
tecnologias e conceitos de mercado», elucida Stefan Roseanu. «Sem a ajuda do BEI, os nossos peritos 
teriam de dedicar muito tempo à aprendizagem e à integração destas novas ideias no seu trabalho. Isso 
teria atrasado muito o processo.»

Todos a bordo com destino a Dresda

Um dos maiores projetos em que a equipa do BEI trabalhou em 2021 é a modernização de um troço 
ferroviário de 144 km que faz parte de um corredor de transportes da UE que liga Atenas a Dresda, 
passando por Sófia, Budapeste, Viena, Praga e Nuremberga. Este projeto de modernização ferroviária, 
avaliado em mais de 2 mil milhões de EUR e cofinanciado pela Comissão Europeia e pelo BEI, é o maior 
projeto de infraestruturas de transportes realizado na Roménia nos últimos 30 anos.

Nas linhas ferroviárias modernizadas, os comboios de passageiros poderão circular à velocidade máxima 
de 160 km/h e os comboios de mercadorias a 120 km/h, o que permitirá encurtar os tempos de viagem, 
baixar o risco de acidentes e reduzir as emissões de CO2 em cerca de 1,5 milhões de toneladas ao longo 
da vida útil de 30 anos da ferrovia.

O apoio prestado por Alexis Gressier e pela sua equipa estendeu-se igualmente à aquisição de novos 
comboios que poderão circular em várias redes ferroviárias nacionais diferentes. As autoridades 
romenas não adquiriam material circulante novo há 20 anos e não tinham qualquer experiência na 
aquisição de comboios compatíveis com diferentes sistemas. «Faltava-nos este tipo de experiência e de 
conhecimentos analíticos», lamenta Stefan Roseanu da Autoridade para a Reforma Ferroviária, «mas o 
BEI conseguiu elaborar o primeiro caderno de encargos funcional para a contratação pública e adaptou 
os modelos e as informações ao processo de aquisição de material circulante».

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO DA CRISE 
DA COVID-19

A COVID-19 exerceu uma grande pressão sobre os sistemas de saúde e a liquidez das empresas. Para fazer 
face a esta situação, a Comissão Europeia lançou duas iniciativas, tendo em vista a utilização dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento para atenuar o impacto da pandemia. A Iniciativa de Investimento de 
Resposta ao Coronavírus e a Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus + respondem às 
necessidades dos setores mais vulneráveis — os cuidados de saúde, as PME e os mercados de trabalho. Na 
Roménia, cerca de 900 milhões de EUR de fundos de coesão destinaram-se ao sistema de saúde e à 
economia durante o primeiro ano de COVID-19.

O Ministério da Defesa Nacional solicitou o apoio da JASPERS (Assistência Conjunta de Apoio a Projetos nas 
Regiões Europeias) na elaboração de projetos para financiamento da UE. Numa fase inicial, os projetos 
centraram-se no fornecimento de equipamento médico e de material de proteção para os profissionais de 
saúde. Mais tarde, o aconselhamento da JASPERS focou-se nas informações necessárias para apresentar uma 
candidatura a fundos da UE, bem como em temas importantes para projetos financiados pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional. «Foi uma missão muito difícil», recorda Ana Maria Lupascu, 
responsável pela missão da JASPERS. «A situação evoluía a um ritmo extremamente rápido e não se sabia 
muito acerca do mecanismo de combate à propagação da COVID-19. Em última análise, a missão da JASPERS 
contribuiu para melhorar a preparação e a capacidade de resposta do país à pandemia.»
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UMA AÇÃO À ESCALA MUNDIAL 
PARA UMA MUDANÇA LOCAL

Os fundos globais de investimento sustentável apoiam as energias limpas, a 
agricultura sustentável e a participação equilibrada de homens e mulheres no 
mercado de trabalho na Ásia e na América Latina

S ujay Malve recorda a frustração que sentia à noite sempre que faltava a eletricidade enquanto fazia 
os trabalhos de casa ou se preparava para os exames nos seus tempos de estudante universitário 

na Índia. «Estava a estudar até tarde para o teste do dia seguinte e, de repente, faltava a luz», conta Sujay 
Malve, que tem 40 anos e cresceu em Pune, cerca de 150 km a sudeste de Bombaim. «É muito 
desagradável não ter luz, especialmente antes de um exame importante. Olhei para o que estava a 
acontecer à minha volta com a eletricidade, tentando perceber as causas, mas não havia nada que eu 
pudesse fazer. Penso que foi isso que determinou o meu percurso profissional atual.»

Sujay Malve é gerente da Canopy Power, uma empresa de Singapura especializada na eletrificação de 
empresas e comunidades desprovidas de ligação à rede elétrica. Na região do Sudeste Asiático, a 
Canopy Power projeta e constrói microrredes que combinam painéis solares, energia eólica, baterias de 
armazenamento e controlos inteligentes para fornecer eletricidade fiável em arquipélagos remotos, 
como as Filipinas e a Indonésia. Em algumas ilhas, até mesmo as pessoas com bons rendimentos e que 
compreendem o impacto das alterações climáticas são obrigadas a manter geradores a gasóleo a 
funcionar de dia e de noite, porque essa é a única fonte de energia de que dispõem as suas empresas.

«No Sudeste Asiático, existem milhares de ilhas onde as empresas não estão ligadas a redes elétricas», 
explica Sujay Malve. «Têm de queimar gasóleo para produzir eletricidade, o que é caro, poluente e 
pouco fiável. Não imagina como é penoso transportar, duas vezes por semana, grandes depósitos de 
gasóleo em pequenas embarcações para dispor de mais combustível. É muito duro. A minha equipa 
está convencida de que a eletricidade pode mudar vidas e capacitar as pessoas, especialmente nesta 
região.»

Para expandir as atividades da sua empresa, Sujay está a ponderar um investimento do Jasmine Private 
Market Fund, um veículo de financiamento criado em 2021 para ajudar as empresas inovadoras a 
combater as alterações climáticas, apoiando simultaneamente a economia circular e empresas 
sustentáveis no setor da agroindústria. Em setembro, o Banco Europeu de Investimento aprovou um 
investimento até 30 milhões de USD neste fundo, cujo volume total de subscrições ascende a 
200 milhões de USD. Faz parte das dezenas de fundos que o Grupo BEI seleciona todos os anos para 
investimentos que promovem a inovação social e a ação climática em todo o mundo.

Compreender as alterações climáticas

«O Sudeste Asiático necessita deste apoio», explica Melissa Kang, fundadora da JI Capital Partners, a 
sociedade de private equity em Singapura que gere o fundo Jasmine. «A região tem 650 milhões de 
habitantes e uma população jovem, o que é bom para o desenvolvimento económico a longo prazo.  
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“ O Sudeste Asiático tem um grande potencial. Mas é 
necessário acelerar a ação climática para aumentar a 

sustentabilidade e a inclusão. ”

No entanto, o seu rápido crescimento económico aumentou significativamente as emissões de carbono. 
Infelizmente, os grandes parques eólicos e fotovoltaicos têm uma utilidade limitada devido à fragilidade 
e fragmentação da rede elétrica.»

Melissa Kang e a sua equipa trabalham com muitos empresários que têm novas ideias para ajudar a 
região a reduzir as emissões de carbono e a adaptar-se às alterações climáticas. «O Sudeste Asiático tem 
um grande potencial», afirma. «Mas é necessário acelerar a ação climática para aumentar a 
sustentabilidade e a inclusão.»

O Grupo Banco Europeu de Investimento procura e apoia novos fundos de investimento que, 
por sua vez, ajudam centenas de pequenas empresas em todo o mundo em setores como o 
cultivo de café sustentável na Amazónia, as habitações eficientes e a preços acessíveis na 
Namíbia e a pesca sustentável no México. «Os fundos de investimento parecem-nos ser um bom 
instrumento financeiro para atrair mais capital e mobilizar mais capacidades que nos permitam colmatar 
as deficiências do mercado de uma forma financeiramente sustentável», explica Gergely Horvath, 
responsável pelos investimentos nos fundos para o clima do Banco Europeu de Investimento.

Mulheres em lugares de topo

Escolhendo os fundos de investimento certos, o Banco Europeu de Investimento pode também reforçar 
a sua atuação em domínios em que é difícil encontrar financiamento, como as alterações climáticas, o 
bem-estar social e a igualdade de género. O investimento no Sudeste Asiático em parceria com a JI 
Capital Partners constitui um bom exemplo. Além de ser gerido por uma mulher, o fundo conta com 
muitas mulheres nos cargos de direção e dedica-se ao investimento em empresas que contribuem para 
a sustentabilidade da sociedade e que promovem a igualdade de oportunidades para as mulheres no 
mercado de trabalho.

O Banco apoia um veículo de capital de risco semelhante na América Latina, denominado 
«EcoEnterprises Fund». Este fundo, gerido por mulheres, recebeu 20 milhões de USD do Banco Europeu 
de Investimento para apoiar o crescimento de empresas baseadas na natureza nos setores da agricultura 
sustentável, dos sistemas agroflorestais, do ecoturismo e de outras áreas que apoiam os meios de 
subsistência sustentáveis, a conservação da biodiversidade e uma utilização circular dos recursos 
naturais. O fundo procura igualmente empresas lideradas por mulheres e incentiva as empresas a 
contratar mulheres para todos os níveis de gestão. «As mulheres sempre foram uma espécie de maioria 
silenciosa, mas são a força aglomeradora das comunidades na América Latina», afirma Julia Santander, 
gestora de fundos que trabalha a partir da Colômbia para o EcoEnterprises Fund.
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UM VERDADEIRO TESTE  
DE ESFORÇO
Não há nada mais difícil do que propor a abertura de uma conta bancária a 
pessoas pobres e pequenas empresas nas zonas mais remotas da África 
Subsariana. Mas nem as estradas em mau estado, nem as insurreições e a 
pandemia impedem os agentes do Trust Merchant Bank de angariar 3 milhões 
de novos clientes

N ão é fácil abrir uma conta bancária na República Democrática do Congo. E mais difícil ainda é 
obter um empréstimo em condições favoráveis. Milhões de pessoas não têm sequer uma agência 

bancária por perto no Congo. Mas sem uma conta bancária torna-se difícil sustentar uma família, manter 
um emprego, criar uma empresa, mandar os filhos para a escola ou comprar bens de primeira 
necessidade. Em 2021, o Banco Europeu de Investimento concedeu um empréstimo de 20 milhões de 
EUR a um banco que, há mais de uma década e meia, se esforça por levar os serviços bancários a todos 
os cantos do Congo. O Trust Merchant Bank está localizado em Lubumbashi, no sudeste do Congo, e foi 
criado para oferecer serviços bancários de retalho a todas as pessoas, independentemente do seu nível 
de rendimentos. Operando em todos os setores financeiros, incluindo a banca móvel e os 
microempréstimos a empresas minúsculas, registou um crescimento rápido.

«O Congo é um dos países mais pobres do mundo, pelo que existe uma enorme necessidade de apoiar 
o desenvolvimento económico», afirma David McEvoy, consultor de gestão no Trust Merchant Bank. A 
filosofia da sua empresa — ser um banco para todos — «ajudará o Congo a superar um período de 
instabilidade, garantindo a segurança da economia e um bom nível de vida à população».

Embora seja o segundo maior país africano, o Congo tem apenas 1 200 km de estradas pavimentadas 
em bom estado, cerca de um quarto das que existem num pequeno país como o Luxemburgo. Milhões 
de pessoas no Congo não têm acesso a transportes, eletricidade ou telefones. Para angariar novos 
clientes, os agentes do Trust Merchant Bank atravessam o país inteiro, prestando aconselhamento 
financeiro e abrindo contas bancárias. Deslocam-se em veículos todo-o-terreno, por vezes 
acompanhados de guardas armados, dado que também se encarregam de distribuir os salários dos 
funcionários públicos. Este trabalho de proximidade com a população compensa. O Trust Merchant 
Bank tem agora dezenas de agências espalhadas por todas as províncias, em muitas zonas rurais e 
cidades. O capital social de 1,5 milhões de USD com que começou em 2004 aumentou entretanto para 
mais de 100 milhões de USD em capitais próprios. Possui 2,7 milhões de contas bancárias, das 
quais 400 000 foram abertas durante a pandemia. Quando o banco iniciou a sua atividade, 
havia apenas cerca de 40 000 contas bancárias em todo o país.

O empréstimo do Banco Europeu de Investimento permitirá ao Trust Merchant Bank conceder às 
pequenas empresas vários milhares de empréstimos no montante aproximado de 4 000 a 5 000 USD 
cada um durante a pandemia. Estas empresas beneficiarão de empréstimos com uma taxa de juro justa, 
em vez dos 30 % a 40 % por mês que pagariam de juros a um mutuante informal no Congo. Segundo 
David McEvoy, estas empresas «asseguram uma boa parte dos meios de subsistência nas comunidades 
onde as pessoas vivem».
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PRIVATE EQUITY 2.0

Após a revolução de 2011, o Egito registou uma fuga de capitais privados. 
Agora, uma nova geração de empresas de investimento está a apoiar a 
expansão e profissionalização de empresas promissoras

L ogo após a licenciatura, Ahmed El Guindy começou a trabalhar para um dos maiores grupos 
económicos do Egito e do Médio Oriente. Chegou a ser diretor-geral de uma filial, mas tinha 

ambições maiores. «Sempre sonhei trabalhar numa empresa da qual pudesse ser sócio e acionista», 
conta. Em 2015, surgiu a sua oportunidade. Os herdeiros da empresa familiar AluNile queriam desfazer-se 
do negócio. «Estava convencido de que poderia desenvolver esta empresa, mas precisava de um parceiro 
financeiro sólido, preferencialmente com experiência na gestão e expansão de uma empresa industrial.»

Foi nessa altura que encontrou a Ezdehar, uma sociedade egípcia de private 
equity apoiada pelo Banco Europeu de Investimento. «Apresentei o meu projeto 
a sete ou oito investidores diferentes, mas senti uma química diferente com a 
Ezdehar», recorda Ahmed El Guindy, atual diretor executivo da AluNile. «A 
empatia foi imediata e entendemo-nos bem desde o primeiro momento.»

A Ezdehar foi a primeira de uma nova geração de sociedades independentes de 
private equity a surgir no Egito após a revolução de 2011, que praticamente erradicou este setor no país. 
Fundada em 2014, a empresa pretendia melhorar o ambiente empresarial local e trazer as participações 
de capital privado de volta à região. «O setor de private equity no Egito encontrava-se em transformação», 
explica Emad Barsoum, sócio fundador da Ezdehar. Apesar disso, foi difícil atrair investidores para o 
primeiro fundo da empresa. «Poucos investidores se aperceberam da transformação em curso no Egito, 
e a maioria dos antigos operadores do mercado não se tinham saído bem», afirma. «Além disso, éramos 
uma empresa nova, sem histórico em termos institucionais.»

Um dos primeiros investidores a trabalhar com a Ezdehar (que significa «prosperidade» em árabe) no seu 
fundo foi o Banco Europeu de Investimento. «Na altura, pouquíssimos investidores internacionais 
consideravam investir no Egito», explica Marius Chirila, responsável pelo investimento em fundos de 
private equity no Banco Europeu de Investimento. «Muitas instituições de financiamento do 
desenvolvimento estavam mesmo sujeitas a restrições ao investimento no Egito, devido ao risco 
associado ao país. O BEI foi o primeiro investidor institucional a trabalhar com a Ezdehar na 
elaboração da sua proposta. Prestou, assim, um contributo essencial para o ressurgimento do 
setor de private equity no Egito. Desde então, a Ezdehar tem realizado progressos notáveis.»

O Banco Europeu de Investimento investiu no primeiro fundo da Ezdehar através do mecanismo de 
capital de risco para os países da Vizinhança Meridional, criado pela Comissão Europeia e pelo BEI. Depois 
do sucesso do primeiro fundo de investimento, que permitiu angariar 84 milhões de USD, a Ezdehar está 
agora a lançar um segundo, com uma dimensão-alvo superior a 100 milhões de USD.

Entretanto, nos últimos cinco anos, Ahmed El Guindy triplicou as suas vendas e aumentou o número de 
trabalhadores de 700 para mais de 1 000. «Ainda continuamos em expansão e temos planos muito 
ambiciosos», anuncia.

“ A empatia foi imediata 
e entendemo-nos bem 

desde o primeiro 
momento. ”



54 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

C hika Russell tinha apenas seis anos quando se mudou da Nigéria para o Reino Unido. Mas as 
memórias de infância que guarda dos cozinhados da família e das receitas tradicionais inspiraram 

a sua carreira, já que se apaixonou pela comida de rua confecionada pelas mulheres nigerianas — desde 
a banana frita, conhecida como «dodo», ao inhame grelhado, sem esquecer o «epa», uma variedade de 
amendoins pequenos de sabor mais intenso cultivados no país. Em 2014, depois de sete anos a trabalhar 
no setor financeiro, criou a sua própria empresa de refeições ligeiras. A CHIKA importa ingredientes 
exclusivos de toda a África e trabalha diretamente com as comunidades da Nigéria para oferecer aos 
consumidores britânicos refeições ligeiras saudáveis de confeção caseira. «Queria fazer algo que 
ajudasse outras pessoas», explica Chika, que também estabeleceu uma parceria caritativa para dar 
acesso à educação a 38 000 raparigas e construir escolas em África, «e ter o máximo sucesso possível 
como empresária.»

Entre os investidores que apoiaram a CHIKA está o Alitheia IDF, um fundo de investimento africano com 
uma perspetiva de género, gerido pelas duas sócias fundadoras, Tokunboh Ishmael e Polo Leteka. O 
Banco Europeu de Investimento aprovou, em novembro, um investimento de 24,6 milhões de USD no 
fundo pioneiro que permitiu ao Alitheia atingir a sua dimensão-alvo de 100 milhões de USD. Trata-se do 
primeiro investimento do banco da UE num fundo de private equity que visa pequenas e médias 
empresas com uma perspetiva de género em África.

A concretização de um sonho

Com o capital de crescimento do Alitheia, Chika Russell construiu uma fábrica na Nigéria, que deverá 
começar a funcionar no início do ano, empregando 320 pessoas, das quais 70 % são mulheres. A fábrica 
irá produzir refeições ligeiras para os mercados da Nigéria e da África Ocidental. Todos os produtos 
serão exportados para os países vizinhos, onde também serão criados postos de trabalho. «A ideia de 
Chika Russell para ajudar as pessoas era realmente brilhante. Além disso, era evidente que havia 
mercado para os seus produtos e que seria uma boa oportunidade de negócio», conta Polo Leteka. 
«Chika é uma grande empresária, muito dinâmica. Sabe o que faz e é muito ambiciosa.

O Alitheia IDF investe em pequenas e médias empresas lideradas por equipas diversificadas em termos 
de género e ajuda-as a crescer, com o objetivo de obter rendimentos financeiros sólidos e de produzir 
um impacto social visível em África. O fundo investe em setores com uma elevada percentagem de 
mulheres, enquanto empresárias, produtoras, distribuidoras ou consumidoras. Estes setores incluem a 
agroindústria, os bens de consumo, a saúde, a educação, as indústrias criativas, bem como os serviços 
financeiros e empresariais. Localizado em Lagos e Joanesburgo, o Alitheia IDF investe em seis países: 
Nigéria, África do Sul, Gana, Zâmbia, Zimbabué e Lesoto. Em 2008, quando Tokunboh Ishmael e Polo 
Leteka criaram o Alitheia IDF, que é uma empresa comum da Alitheia Capital, na Nigéria, e da IDF 

UM FUNDO VERDADEIRAMENTE 
FEMININO, CRIADO POR 
MULHERES PARA MULHERES

Um fundo africano de private equity com uma perspetiva de género prova que 
os investidores tradicionais estão a perder oportunidades de ganhar dinheiro, 
porque investir nas mulheres produz melhores resultados
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Capital, na África do Sul, tinham o firme propósito de apoiar empresas pertencentes a mulheres, porque 
sabiam que havia muitos negócios femininos no continente que poderiam crescer com o financiamento 
adequado. Cerca de 40 % das empresas na África Subsariana pertencem a mulheres, mas menos de 10 % 
delas conseguem obter financiamento junto de financiadores tradicionais. «Costumamos dizer que os 
investidores tradicionais perdem oportunidades de ganhar dinheiro, porque preferem apoiar pessoas 
que são parecidas com eles, que trabalham da mesma maneira, falam a mesma língua e frequentam os 
mesmos locais», conta Polo Leteka.

Um fundo emblemático da 2X Challenge

O Alitheia IDF é um fundo emblemático da 2X Challenge, o que significa que faz parte da iniciativa 
multilateral com o mesmo nome lançada pelas instituições de financiamento do desenvolvimento dos 
países do G7 com o objetivo de mobilizar 15 mil milhões de USD até ao final de 2022 para apoiar 
projetos que promovam a emancipação das mulheres e a sua participação económica. O Banco Europeu 
de Investimento foi o primeiro banco multilateral de desenvolvimento a adotar e a aplicar os critérios 
2X, tendo aderido à 2X Challenge em junho de 2021. O que atraiu o Banco foi a oportunidade de investir 
na equipa exclusivamente feminina do Alitheia IDF, que se destaca num setor dominado por homens. 
«Este é um fundo verdadeiramente feminino, criado por mulheres para mulheres», afirma Déborah 
Vouche, membro da equipa do Banco que acompanhou a operação. «Foram pioneiras neste segmento 
e são, na verdade, a primeira equipa a propor um fundo com uma perspetiva de género na África 
Subsariana.»

O investimento no Alitheia IDF também contribui para a iniciativa SheInvest, ao abrigo da qual o Banco 
Europeu de Investimento pretende mobilizar 2 mil milhões de EUR de investimento sensível às questões 
de género em todo o continente.

Nos últimos cinco anos, Tokunboh Ishmael e Polo Leteka assistiram a uma mudança de mentalidade no 
que respeita à diversidade. Os investidores estão agora atentos à diversidade, procuram informar-se ou 
têm curiosidade em saber mais a este respeito. «Desconfio que daqui a um ou dois anos», diz Polo 
Leteka, «qualquer investidor perguntará: "Qual é a sua estratégia de investimento do ponto de vista da 
igualdade de género?"».

“ Os investidores tradicionais perdem oportunidades de ganhar 
dinheiro, porque preferem apoiar pessoas que são parecidas com eles, 
que trabalham da mesma maneira, falam a mesma língua e frequentam 

os mesmos locais. ”

Beneficiárias da SheInvest explicam o que a iniciativa significa para elas1:56

https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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O Banco emitiu obrigações em 21 moedas, tendo captado a maioria dos fundos nas principais 
divisas, nomeadamente o euro, o dólar norte-americano e a libra esterlina. A diversidade das 

fontes e dos prazos de vencimento confere flexibilidade à estratégia do Banco em matéria de captação 
de recursos. As emissões multidivisas permitem igualmente ao BEI proceder a desembolsos em algumas 
moedas locais.

ORIGEM DOS RECURSOS DO BEI

Em 2021, o Banco Europeu de Investimento, o maior mutuante e mutuário 
multilateral do mundo, captou 55 mil milhões de EUR nos mercados de 
capitais internacionais, dos quais 10 mil milhões de EUR através de 
obrigações verdes ou obrigações de sensibilização para a sustentabilidade. 
As emissões do Banco atraem investidores que, normalmente, não 
investiriam na Europa, mas que contribuem indiretamente para projetos 
europeus ao investirem nas obrigações do BEI.

EMISSÕES POR MOEDA
EUR USD

48,10 % 30,80 %

AMÉRICAS

10 % 14 %12 % 11 %

MÉDIO ORIENTE E ÁFRICA

2 % 2 % 2 % 2 %

EUROPA

67 % 64 % 66 %69 %

ÁSIA

21 % 21 %20 %17 %

20212019 2020 Obrigações de Responsabilidade 
Ambiental (CAB)/Obrigações 
de Sensibilização para a 
Sustentabilidade (SAB)
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USD GBP OUTRAS

30,80 % 8,90 % 12,20 %

OBRIGAÇÕES NA CADEIA DE BLOCOS

A primeira venda de obrigações do BEI emitidas em moeda digital mostra que os investidores 
estão interessados nesta nova tecnologia

John Whelan trabalha para um grande banco internacional, mas considera-se um engenheiro. As suas mais 
recentes paixões nesta área são as criptomoedas e as cadeias de blocos. «Acredito verdadeiramente no poder 
da tecnologia para mudar o setor financeiro em benefício de todos nós», afirma John Whelan, que criou um 
laboratório digital no Banco Santander, em Espanha, para estudar a forma como as cadeias de blocos e as 
criptomoedas podem melhorar a banca.

O Banco Santander é um dos três bancos privados que ajudaram o Banco Europeu de Investimento a emitir 
as suas primeiras obrigações digitais utilizando a tecnologia de cadeias de blocos (blockchain). A emissão 
obrigacionista de 100 milhões de EUR foi lançada em abril na plataforma Ethereum. Esta plataforma tem a 
segunda moeda digital mais importante do mundo, a seguir à Bitcoin, que lidera o mercado. Na operação 
participaram também a Société Générale francesa e a norte-americana Goldman Sachs.

Foi a primeira vez que um banco público colaborou com um grupo de bancos privados para 
vender obrigações através de uma cadeia de blocos. O Banco Europeu de Investimento insistiu em 
recorrer a um grupo de bancos para a sua primeira obrigação digital, porque pretendia que a operação se 
assemelhasse a uma venda tradicional de obrigações. Espera-se agora que um 
maior número de bancos públicos e privados sigam o exemplo do BEI neste 
mercado e que as emissões obrigacionistas, incluindo as obrigações «verdes», 
cheguem a mais investidores.

Custos reduzidos e maior transparência

É complicado organizar uma venda de obrigações. As cadeias de blocos permitem simplificar uma boa parte 
do trabalho dos bancos. A maioria dos documentos relacionados com a tomada firme, a subscrição e a 
distribuição das obrigações podem ser armazenados numa cadeia de blocos, o que acelera todas as fases do 
processo. A digitalização pode reduzir os custos fixos e aumentar a transparência, uma vez que facilita o 
acompanhamento dos fluxos de negociação e das transações no mercado secundário. «Muitas pessoas não 
têm consciência das vantagens da tecnologia de cadeia de blocos», afirma Richard Teichmeister, responsável 
pelo financiamento no Banco Europeu de Investimento. «A verdade é que tem potencial para mudar o setor 
financeiro e poderá melhorar a vida de muitas pessoas.»

A rapidez é, sem dúvida, uma vantagem. Algumas tarefas administrativas associadas à emissão de obrigações, 
como a preparação da documentação e a liquidação no mercado primário, que atualmente demoram vários 
dias, poderiam ser realizadas em poucas horas.

O que é um sistema descentralizado?

As criptomoedas são apenas uma das muitas formas de utilização da tecnologia de cadeia de blocos para 
armazenar informações relacionadas com transações sob a forma de registos distribuídos. Um registo 
distribuído é a base de dados que partilha e sincroniza informações em vários sítios e com muitas pessoas.

As cadeias de blocos são armazenadas online e reproduzidas em muitos computadores distribuídos por vários 
locais. Esta reprodução evita alterações falsas ou pirataria informática. Uma cadeia de blocos contém uma lista 
de registos de transações, denominados blocos, que são ligados em cadeia através de criptografia. Cada bloco 
contém um selo temporal e os dados das transações. As cadeias de blocos são também conhecidas como 
sistemas «descentralizados», uma vez que são armazenadas e verificadas em muitos computadores.

“ Esta tecnologia 
tem potencial para 

transformar o setor 
financeiro. ”
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•  EIB Global, a nova direção do BEI dedicada ao desenvolvimento para impulsionar projetos 
fora da União Europeia

• Resposta à COVID-19 e recuperação verde

• Investimentos com maior impacto e assunção de maiores riscos

• Roteiro do Banco do Clima

• Tecnologia e inovação

• Coesão para aproximar mais a Europa

• Flexibilidade entre trabalho presencial e teletrabalho

O Banco está a lançar a sua nova direção dedicada ao desenvolvimento, a EIB Global, com o objetivo 
de estreitar a sua cooperação com os governos e as empresas fora da Europa. Deste modo, poderá criar 
mais parcerias para fazer face à crise climática e promover uma transição ecológica e digital. O BEI irá 
aumentar o número de efetivos no terreno nos seus gabinetes em todo o mundo. Já foi criado um novo 
centro regional em África para responder melhor às necessidades locais.

O Fundo de Garantia Europeu garante empréstimos e concede outros financiamentos para ajudar as 
empresas a sobreviver, a pagar as contas e a realizar investimentos. Este fundo, que recebeu 
contribuições de muitos países da União Europeia, faz parte de um vasto pacote da União Europeia 
destinado a relançar a economia. O fundo foi lançado em 2020 com termo no final de 2021, mas o Banco 
poderá finalizar algumas das operações em 2022.

O BEI fará todos os possíveis para atingir os objetivos do Roteiro do Banco do Clima. Este descreve a 
forma como o Banco irá dedicar pelo menos 50 % do seu volume de financiamento anual ao clima e à 
sustentabilidade ambiental até 2025. Explica como o BEI irá assumir mais riscos nos seus investimentos, 
apoiar o Pacto Ecológico Europeu e alcançar a neutralidade carbónica na Europa até 2050. O Banco 
envidará mais esforços para ajudar os seus clientes a adaptarem-se às alterações climáticas que já se 
fazem sentir atualmente e a atenuarem os problemas que ainda estão para vir.

Até 2025, o BEI tenciona consagrar 45 % do seu financiamento anual na União Europeia às regiões de 
coesão que mais carecem de ajuda. O financiamento adicional ajudará estas regiões da Europa a 
competir em pé de igualdade e a atingir os mesmos níveis de vida que as regiões mais desenvolvidas.

Os funcionários do Banco passaram a ter um regime de trabalho híbrido durante a pandemia, 
alternando muitas vezes entre o trabalho no escritório e o teletrabalho na mesma semana. Vamos 
acompanhar e adaptar os locais de trabalho para garantir que o pessoal possa desempenhar as suas 
funções de forma segura e eficaz. A crise acarretou muitos problemas ao nível da saúde mental e do 
bem-estar. O BEI irá proporcionar mais formação e seminários aos gestores, a fim de garantir um 
acompanhamento adequado dos colaboradores. Será dada continuidade ao programa de avaliação dos 
níveis de estresse do pessoal, de forma a garantir a adoção atempada de medidas.

Leia a versão integral do Plano de Atividades para 2022-2024 em www.eib.org/en/publications.
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GOVERNAÇÃO

O BEI é simultaneamente um organismo da União Europeia, responsável perante os Estados-Membros, e uma 
instituição de crédito que segue as melhores práticas bancárias em matéria de tomada de decisões, gestão 
e controlo.

O Conselho de Governadores é composto pelos ministros dos Governos de cada um dos 27 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 
Europeia. 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 captação de fundos e 
outros assuntos financeiros. Reúne-se dez vezes por ano para garantir a conformidade da gestão do Banco 
com as disposições dos Tratados da UE e dos Estatutos do Banco e com as diretivas gerais fixadas pelo 
Conselho de Governadores. Compõe-se de 28 administradores titulares, designados respetivamente por 
cada um dos Estados-Membros e pela Comissão Europeia. Conta ainda com 31 administradores suplentes. A 
fim de alargar as competências profissionais disponíveis no Conselho de Administração, este pode cooptar 
seis peritos para participarem nas suas reuniões 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 representem pelo menos 50 % do capital subscrito pelos Estados- 
-Membros. O Conselho de Administração é presidido pelo presidente do Banco, sem direito de voto.

O Comité Executivo é o órgão de decisão permanente do Banco. 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 restantes oito membros são os vice-presidentes do BEI. Os 
membros, nomeados por um período renovável de seis anos, são responsáveis unicamente perante o Banco.

O Banco dispõe 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.



LEIA MAIS SOBRE O FINANCIAMENTO DO GRUPO BEI  
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