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EIB GLOBAL  
ULTRAPASSAR OS DESAFIOS JUNTOS
Os grandes desafios que enfrentamos atualmente assumem uma dimensão 
global. Enquanto forem uma realidade para alguns, as alterações climáticas e a 
COVID-19 serão uma realidade para todos. Do mesmo modo, as oportunidades 
que o mundo de hoje nos proporciona têm de ser aproveitadas de forma global. 
Todas as nossas economias estão interligadas. A prosperidade numa região 
promove a prosperidade no resto do mundo.

Foram estas as razões que levaram o Banco Europeu de Investimento a criar uma 
direção especial: a EIB Global.

A EIB Global agrupa todos os recursos do Banco Europeu de Investimento para 
apoiar as suas operações fora da União Europeia. A nova estrutura fomenta a 
criação de parcerias sólidas, centradas em objetivos específicos, no âmbito da 
Equipa Europa. Criada pela União Europeia para apoiar países parceiros no 
combate à pandemia do coronavírus, a Equipa Europa combina recursos da UE, 
dos seus membros e de instituições financeiras. A EIB Global intensifica a 
cooperação com clientes, Estados-Membros da UE, instituições de financiamento 
do desenvolvimento, a sociedade civil e muitos outros parceiros.

O objetivo final: reforçar o impacto do financiamento do Banco.

O trabalho do Banco fora da União Europeia permite levar os seus progressos tecnológicos e 
conhecimentos especializados a vários mercados espalhados pelo mundo. No domínio da ação 
climática, por exemplo, proporciona a alguns países a oportunidade de avançarem diretamente 
para uma economia verde sem terem de passar pela fase poluente do desenvolvimento industrial. 
Trata-se de uma vitória global na luta contra as alterações climáticas.

Grandes 
progressos 

a nível global 
começam com um 

trabalho minucioso 
no terreno. 



O potencial 
contributo da 

África, da Ásia e da 
América Latina para a 

prosperidade num mundo 
interligado ainda não 

foi totalmente 
explorado.

Estes grandes progressos a nível global começam com um 
trabalho minucioso no terreno. O BEI é o principal mutuante de 
pequenas empresas nos Balcãs Ocidentais, ajudando quase 30 000 
empresas e conservando meio milhão de postos de trabalho. Graças ao 
trabalho desenvolvido pelo Banco, mais de 1 800 escolas na Sérvia 
dispõem de ligações mais rápidas à Internet e de melhor equipamento digital, o 
que permite que os professores proporcionem ensino à distância aos alunos nas suas casas durante 
a pandemia. O BEI investe em projetos que visam ajudar os adolescentes marroquinos a 
permanecer na escola e a frequentar a universidade. Na Geórgia, ajuda os produtores de morangos 
a revitalizar uma zona montanhosa remota do país que enfrenta elevadas taxas de desemprego. O 
Banco ajuda parceiros a levarem eletricidade a aldeias do Mali para que o leite não azede, 
melhorando a saúde dos seus habitantes e ajudando os produtores de leite. Nas zonas rurais do 
Camboja, financia sistemas de rega seguros para que as mulheres não sejam obrigadas a percorrer 
diariamente longas distâncias até um rio ou uma lagoa com água limpa. O BEI ajuda os bancos 
comerciais da África a concederem empréstimos que permitem a milhares de pequenas 
explorações agrícolas modernizar o seu equipamento e melhorar as suas culturas. Na Argentina, o 
Banco apoia a formação de mulheres que trabalham em lixeiras em condições deploráveis como 
separadoras de lixo, a fim de as ajudar a encontrar um emprego melhor. Nos mercados do Burquina 
Fasso e do Congo, as bancas dispõem de iluminação e eletricidade proveniente de energia solar, o 
que permite aos vendedores ficarem abertos até mais tarde e transformarem o seu negócio numa 
história de sucesso. Nos comboios das linhas de metropolitano da Índia, existem agora novas 
carruagens reservadas exclusivamente às mulheres, para que estas se sintam suficientemente 
seguras para se deslocarem para a escola ou para o trabalho.

Cada um destes parceiros beneficia dos recursos da EIB Global direcionados para fins específicos.

Uma visão mundial

O Banco Europeu de Investimento é a instituição financeira da União Europeia. O BEI está 
empenhado na prossecução dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e do Acordo de Paris sobre 
as alterações climáticas, bem como dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. Enquanto aliado em muitas iniciativas europeias, promove a energia verde, a inovação, a 
redução das emissões e a melhoria da tecnologia digital a nível mundial.

A equipa da EIB Global desenvolve projetos que apoiam os cidadãos e as empresas nos quatro cantos 
do mundo. Na América Latina, são muitos os países que procuram melhorar a igualdade de género e 
capacitar as mulheres no local de trabalho. No Equador, no Brasil, na Colômbia, no México e na 
República Dominicana, o apoio do BEI está a ajudar empresas lideradas por mulheres a investir no 
futuro e a expandir o seu negócio. Em muitas regiões da África, o BEI está a ajudar milhões de pessoas 
sem fácil acesso a água potável, sem eletricidade em casa, sem acesso a vacinas e cujos sistemas de 
saúde e de tratamento de resíduos são deficientes e ineficazes. Esta carência de bens e serviços 
essenciais resulta em pobreza, morte e doenças. O potencial contributo da África, da Ásia e da 
América Latina para a prosperidade num mundo interligado ainda não foi totalmente explorado.

Criada no início de 2022, a EIB Global visa:

•  um financiamento inovador do desenvolvimento
•  apoiar as políticas de vizinhança e de alargamento da União Europeia
•  a ação climática e a resiliência económica, nomeadamente investimentos inovadores que os 

bancos comerciais consideram demasiado arriscados
•  promover os objetivos de paz, de segurança e de um modo de vida sustentável prosseguidos pela 

União Europeia
•  apoiar a participação igualitária das mulheres na sociedade e no mundo empresarial
•  criar instrumentos financeiros e mecanismos de assistência financeira a favor das comunidades 

onde as condições de vida são mais duras



A EIB Global não é apenas uma nova estrutura de gestão: 
representa um novo rumo para reforçar o impacto de um 
financiamento limitado do desenvolvimento. De ano para 
ano, o BEI mobiliza cada vez mais milhares de milhões em 
investimentos do setor privado e disponibiliza os seus 
conhecimentos setoriais especializados para alcançar os 

objetivos globais da União Europeia e dos seus parceiros. 

Presença local

A EIB Global aproxima o Banco das pessoas, das empresas e das 
instituições locais. Atualmente, o BEI conta com cerca de 30 gabinetes 

fora da União Europeia. A sua prioridade é agora a preparação de projetos 
para receberem o seu financiamento. O Banco está a trabalhar arduamente para 

apoiar as instituições locais de microfinanciamento em regiões onde, muitas vezes, as pessoas não 
têm acesso a um banco. O acesso ao crédito promove a criação de emprego pelas empresas, a 
independência das mulheres, a redução da migração e o trabalho como meio de retirar as famílias 
de uma situação de pobreza.

O BEI está a criar novos centros regionais para desembolsar o financiamento com maior celeridade 
e na moeda local, o que lhe permite reforçar o apoio à ação climática, às cidades sustentáveis, à 
tecnologia digital, à educação, à igualdade de género e aos cuidados de saúde. O primeiro centro 
regional situa-se em Nairobi, no Quénia. Os peritos locais e internacionais que trabalham no centro 
de Nairobi asseguram que os projetos são lançados com maior rapidez e que produzem os 
resultados pretendidos a longo prazo.

Uma via de acesso à assistência global

Nos últimos anos, o Banco Europeu de Investimento investiu mais de 70 mil milhões de EUR fora da 
União Europeia. A crise atual exige que esses fundos, bem como os investimentos dos seus 
parceiros bancários a nível nacional e internacional, se multipliquem, mediante a criação de novas 
parcerias, da cooperação com instituições financeiras de âmbito mais global e, acima de tudo, do 
reforço da participação do setor privado. Os países em desenvolvimento, por si só, necessitam de 
um investimento anual extra de mais de 2 biliões de EUR para cumprirem os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o Acordo de Paris.

O BEI está a transformar o Pacto Ecológico Europeu num Pacto Ecológico Global. A EIB Global é um 
aliado fundamental da Comissão Europeia no programa Global Gateway de 300 mil milhões de 
EUR, destinado a apoiar projetos que melhoram a ligação global e regional nos setores das 
tecnologias digitais, do clima, dos transportes, da saúde, da energia e da educação.

A EIB Global prova que o financiamento do desenvolvimento e as parcerias financeiras aceleram o 
crescimento, contribuem para a prosperidade das zonas rurais, tornam as cidades mais inovadoras 
e fortalecem as economias. A nova direção deixa bem claro que a missão do Banco Europeu de 
Investimento consiste em melhorar a vida das pessoas e construir um futuro mais promissor para o 
planeta.

O acesso ao crédito 
promove a criação de 

emprego pelas empresas, a 
independência das mulheres, 

a redução da migração e o 
trabalho como meio de retirar 

as famílias de uma situação 
de pobreza.
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 twitter.com/EIB
 facebook.com/EuropeanInvestmentBank
 youtube.com/EIBtheEUbank

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