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Resumo 
 
 
Na sequência do aumento de capital aprovado pelo Conselho Europeu em 2012, o 
Banco Europeu de Investimento (BEI) reforçou significativamente a sua atividade com 
um efeito anticíclico sobre a economia europeia. 

Embora o impacto final da atividade do BEI só possa avaliar-se dentro de alguns 
anos, já são visíveis resultados significativos. Aumentos substanciais das 
assinaturas, novas iniciativas mutuárias e uma maior ênfase nas PME e nos países 
vulneráveis permitirão gerar um aumento do investimento e do emprego onde é mais 
necessário. É fundamental prosseguir os nossos esforços conjuntos, a fim de 
assegurar que os recursos disponíveis são efetivamente canalizados para a economia 
real. Para o efeito, a Comissão e o BEI colaboram estreitamente para desenvolver 
novas iniciativas conjuntas destinadas a apoiar as PME. Ao combinar os fundos da 
UE e os recursos do BEI reforça-se o impacto dos empréstimos concedidos pelo 
Banco onde são mais necessários.  

 
Contexto 
 
Na sequência da decisão do Conselho Europeu, em 2012, ao aumento de capital do BEI 
começa a revelar a sua eficácia como um poderoso mecanismo para promover a atividade 
de investimento anticíclica do BEI, contribuindo para restabelecer a concessão de crédito à 
economia em prol do crescimento e do emprego. As condições de empréstimo favoráveis 
que o BEI pode oferecer a todos os Estados-Membros da UE (devido ao seu estatuto de 
principal emitente nos mercados de capitais) fornecem um apoio essencial que compensa a 
fragmentação do mercado na Europa, com especial incidência nos países mais vulneráveis. 
 
Ao abrigo do instrumento para o crescimento e o emprego, será acrescentado à atividade 
mutuária do BEI na UE um montante máximo de 60 mil milhões de EUR no período de 
2013-2015, o que representa um aumento de 49 % em relação aos empréstimos previstos 
na UE antes do aumento de capital. O volume adicional depende da continuação do acesso 
considerável aos mercados de capitais, com base na capacidade sustentada de captar os 
investidores da UE e de países terceiros. 
 
A atividade suplementar do BEI deverá desbloquear cerca de 180 mil milhões de euros de 
investimentos adicionais em toda a UE. A concessão de empréstimos suplementares 
apoiará projetos viáveis em todos os Estados-Membros, com especial ênfase nos seguintes 
domínios: i) inovação e competências; ii) acesso das PME ao financiamento; iii) recursos e 
eficiência e iv) infraestruturas estratégicas. 
 
O efeito combinado do aumento da capacidade de empréstimo do BEI, das atividades 
especializadas do Fundo Europeu de Investimento (FEI) e dos instrumentos financeiros 
conjuntos Comissão-BEI — incluindo novas iniciativas ao abrigo do próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP) — representa um importante contributo para o crescimento e o 
emprego nos próximos anos. 
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Resultados das atividades do BEI no primeiro semestre de 2013  
 
Nos primeiros cinco meses de 2013, pode claramente constatar-se como é que o aumento 
de capital está a libertar capacidade adicional em matéria de concessão de empréstimos do 
Banco. Em todos os Estados-Membros, as assinaturas na UE aumentaram, em média, 66 % 
(incluindo esforços especiais nos países de programa), em relação ao mesmo período de 
2012. O aumento de volumes é complementado com produtos suplementares. Por exemplo, 
na Grécia, o novo mecanismo de financiamento do comércio externo (assinado no início de 
junho) deverá mobilizar até 1,5 mil milhões de EUR de recursos e as primeiras operações 
apoiadas pelo fundo de garantia da Grécia foram assinadas em janeiro de 2013.  
 
O reforço do capital do BEI permitiu-lhe adaptar a sua tolerância de risco, que deverá 
continuar a evoluir com as condições económicas. As operações por conta e risco do BEI 
com maior risco na UE (atividades especiais) devem aumentar para 7,8 mil milhões de EUR, 
em 2013, dos quais 5,5 mil milhões de EUR a imputar no balanço BEI (contra 1,5 
mil milhões de EUR em 2012).  
 
O aumento da atividade mutuária na UE tem sido particularmente focalizado no apoio às 
PME, enquanto principal motor do crescimento e do emprego na Europa: o objetivo inicial de 
13,6 mil milhões de empréstimos às PME em 2013 está atualmente a ser revisto para um 
máximo de 15,9 mil milhões de EUR, contra 10,7 mil milhões de EUR em 2012. Juntamente 
com o FEI, deverão ser assinados na UE mais de 19.1 mil milhões de EUR em empréstimos 
a favor das PME  
 
O impacto no emprego e na manutenção dos postos de trabalho existentes é significativo: o 
BEI espera que a sua atividade mutuária a favor das infraestruturas, eficiência dos recursos 
e projetos no domínio da economia do conhecimento em 2013, por si só, gerarão 
diretamente emprego para cerca de meio milhão de pessoas. Além disso, as PME e 
empresas de média capitalização que beneficiam de financiamento do BEI e do FEI 
asseguram emprego a cerca de 2 milhões de pessoas por ano. 
 

Iniciativas conjuntas Comissão-BEI 
 
A Comissão e o BEI cooperaram estreitamente para desenvolver e implementar 
instrumentos de partilha de riscos que provocam um efeito de alavanca nos recursos 
provenientes do orçamento da UE com os empréstimos do BEI. A iniciativa «obrigações 
para financiamento de projetos» é um dos exemplos mais concretos com 9 projetos já 
aprovados em 6 países. Foram utilizados a favor das PME e das empresas de dimensão 
média instrumentos similares em cooperação com o FEI.  
 
A utilização dos instrumentos financeiros deverá aumentar no próximo QFP, no quadro dos 
programas Mecanismo Interligar a Europa, programa COSME, programa-quadro Horizonte 
2020, bem como dos Fundos Estruturais e Fundos de Investimento (FEFI). Todas as 
iniciativas acima expostas foram iniciadas no ano passado e, embora os primeiros sinais de 
melhoria já sejam visíveis, prevê-se um impacto mais significativo para a nos próximos anos. 

 
O que pode ser feito para reforçar ainda mais o impacto? 
 
A iniciativa do BEI «Novas Competências e Empregos — Investir na Juventude», permitirá 
às PME melhor acesso aos financiamentos relativos a investimentos em formação, 
competências profissionais e a formação no trabalho. Juntamente com a antecipação da 
iniciativa da Comissão para o Emprego dos Jovens e a aceleração dos investimentos nesta 
camada da população através do Fundo Social Europeu, espera-se que o emprego na 
Europa venha a crescer. 
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A Comissão e o BEI estão a estudar mecanismos conjuntos de partilha de riscos a 
desenvolver no âmbito do novo QFP, o que permitirá aos Estados-Membros reservarem a 
título voluntário parte dos Fundos Estruturais para o efeito. Em especial, é proposto um 
instrumento conjunto que combine os fundos da UE disponíveis no âmbito dos programas 
COSME e Horizonte 2020, 10 mil milhões de EUR, em cooperação com o BEI/FEI, com 
vista a gerar empréstimos suplementares a favor das PME. A Comissão apresentou três 
propostas, que, no período de 2014-2020, poderiam mobilizar até 100 mil milhões de EUR, 
consoante o grau de participação dos Estados-Membros, os ajustamentos feitos no projeto 
de legislação em matéria de fundos estruturais e de investimento e do calendário e resposta 
dos mercados financeiros. 
 
O BEI e o FEI, juntamente com a Comissão e o Banco Central Europeu (BCE) estão a 
analisar a melhor maneira de reforçar o financiamento às PME, reavivando o mercado de 
titularização como um canal para mobilizar mais recursos e redistribuir os riscos por toda a 
economia de forma sustentável. 
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Relatório conjunto da Comissão e do BEI ao Conselho Europeu 

Reforçar o crédito à economia: execução do aumento de capital do 

BEI e iniciativas conjuntas Comissão-BEI 

1. Introdução 

Em junho de 2012, o Conselho Europeu lançou um pacto para o crescimento e o emprego 
que inclui um leque de políticas destinadas a estimular um crescimento inteligente, 
sustentável, inclusivo, eficiente em termos de recursos e gerador de emprego. 

Dada a concomitante necessidade de obter fluxos de crédito a favor da economia, uma das 
medidas acordadas no Pacto pelo Conselho Europeu era o aumento do capital do BEI em 
10 mil milhões de EUR. Este aumento visa reforçar a base financeira do BEI, aumentando, 
assim, até 60 mil milhões de EUR a sua capacidade de concessão de empréstimos em 
2013-2015 o que permitirá desbloquear até 180 mil milhões de EUR de investimentos 
suplementares. Este aumento da capacidade de concessão de empréstimo será repartido 
pelo conjunto da União Europeia, designadamente nos países mais vulneráveis. 

Como parte deste importante esforço para aumentar o financiamento da economia, foram 
reforçadas as sinergias entre o BEI e o FEI, com este último a intensificar o desenvolvimento 
da sua atividade em articulação com instituições financeiras públicas nos Estados-Membros, 
nomeadamente para promover o capital de risco e contribuir para relançar o mercado de 
titularização na Europa.  

Ao mesmo tempo, o BEI e a Comissão foram convidados a desenvolver novos instrumentos 
para mobilizar o apoio do BEI ao crescimento e ao emprego em toda a Europa. 

Em junho de 2013, o Conselho Europeu avaliará a execução do Pacto com especial 
destaque para as medidas destinadas à criação de emprego e a estimular o financiamento 
da economia, a fim de permitir a execução de medidas de crescimento com efeito rápido. A 
Comissão e o BEI foram convidados a apresentar um relatório sobre a forma como o Pacto, 
incluindo o aumento de capital do BEI, seria utilizado. 

2. Ambiente económico e financeiro  

Não obstante os progressos significativos realizados na superação da crise e o reforço 
institucional na Europa, o contexto económico continua difícil. O aliviar das tensões nos 
mercados financeiros ainda não é totalmente percetível na economia real. A atividade de 
investimento na UE registou uma contração nos últimos sete trimestres com uma redução 
acelerada no final de 2012. Ao mesmo tempo, a necessidade de assegurar a 
sustentabilidade da dívida limita a margem de manobra das políticas nacionais anti-cíclicas 
nos Estados-Membros altamente endividados. As condições do mercado de trabalho na UE 
e na área do euro continuaram a deteriorar-se desde o final de 2012, devido a uma fraca 
atividade económica e aos ajustamentos neste mercado. 

Os mercados de crédito continuam fragmentados e os volumes de crédito efetivos 
concedidos a sociedades não financeiras registaram uma contração nos últimos anos em 
muitos Estados-Membros, com acentuadas diferenças entre os países. Os diferenciais dos 
empréstimos bancários parecem estar relacionados não só com a qualidade do mutuário, 
mas também com a localização geográfica, o que sugere grandes divergências nas 
condições de financiamento das empresas no mercado único. Paralelamente às 
divergências nas taxas de empréstimos bancários nos vários países, os diferenciais das 



 

5 

 

 

taxas de juro entre as pequenas e as grandes empresas também aumentaram desde o final 
de 2011. 

O Pacto para o crescimento e o emprego é uma resposta importante aos desafios da UE. O 
aumento de capital do BEI e um maior recurso a instrumentos conjuntos de partilha de 
riscos entre a Comissão e o BEI, juntamente com as sinergias entre as atividades 
especializadas do BEI e do FEI, são elementos fundamentais para o êxito do Pacto. 

 
Com o lançamento do instrumento para o crescimento e o emprego (GEF), o BEI reforçou o 
seu compromisso de controlar o impacto dos projetos que financia sobre o emprego e o 
crescimento. O BEI também informará regularmente o seu Conselho de Administração sobre 
os resultados destes projetos. 

O banco continua a focalizar o seu financiamento em projetos com elevadas taxas 
económicas de rendibilidade, assegurando que os projetos individuais de investimento 
contribuem fortemente para o crescimento económico. 

O amplo impacto na economia da UE, graças aos efeitos indiretos dos investimentos, será 
muito maior, prevendo-se que venha a ser mais proeminente nos Estados-Membros 
atualmente confrontados com elevadíssimas taxas de desemprego. 

Exemplos de projetos 
 
Inovação e competências 

 O líder mundial espanhol no domínio das energias renováveis, nomeadamente 
energia solar, beneficia de um regime inovador de partilha de riscos de crédito 
estabelecido conjuntamente pela Comissão e pelo BEI. O financiamento do BEI 
permite que a empresa continue a desenvolver a próxima geração de equipamento, 
de modo a melhorar a capacidade de armazenar a energia capturada convertendo-a 
em eletricidade. O projeto irá empregar diretamente cerca de 750 pessoas no setor 
da I&D em Espanha e envolve um elevado número de fornecedores em toda a UE. 

 

 Na Irlanda, o BEI apoia um projeto que abrange um total de 49 escolas que irão 
aumentar o número de vagas e melhorar as infraestruturas educativas em todo o 
país. O projeto beneficiará diretamente mais de 30 000 alunos e melhorará as 
instalações escolares onde são mais necessárias. Os edifícios cumprirão as normas 
mais rigorosas em matéria de eficiência energética. O projeto irá gerar uma procura 
de mão-de-obra de cerca de 2 400 pessoas/ano, beneficiando principalmente as 
pequenas empresas de construção. Este investimento na educação é essencial para 
responder aos desafios demográficos da Irlanda e oferecer aos estudantes as 
competências necessárias a uma evolução da conjuntura económica.  

 

 Em França, o BEI financiou um grande fabricante de automóveis para investir na 
tecnologia nos veículos elétricos, o que reduzirá o impacto dos transportes no 
ambiente. O financiamento do BEI apoiará a I & D e contribuirá para o 
desenvolvimento de uma nova geração de veículos elétricos híbridos, eficazes e 
acessíveis. O novo veículo implicará uma tração mais simples e significativamente 
menos dispendiosa (motor e caixa de velocidades), assim como uma estrutura mais 
leve. O investimento irá gerar uma procura direta de cerca de 3 200 pessoas/ano, 
entre engenheiros e peritos altamente qualificados. 

 O BEI apoia a construção de edifícios e infraestruturas de investigação, bem 
como a renovação e modernização das instalações de investigação e ensino 
de dez universidades fora da grande Helsínquia, que acolhe cerca de 100 000 
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estudantes. Este projeto pretende revolucionar ensino, através da conceção 
de novas instalações que melhorem a aprendizagem, o estudo e a 
transmissão de novos conhecimentos. Os diferentes projetos, destinados a 
modernizar as instalações existentes, contribuirão igualmente para melhorar a 
empregabilidade para além de gerarem economias nos custos de 
funcionamento. A estimativa da redução das emissões de CO2 na sequência 
destas beneficiações é da ordem dos 10 %. 

 

 O BEI está a apoiar um grupo energético italiano líder no setor dos produtos 
químicos, a fim de apoiar a reconversão de antigas instalações de petroquímica 
deficientes, situadas na Sardenha, numa infraestrutura química moderna ecológica e 
de I&D. O projeto contribuiria para preservar 676 postos de trabalho numa região 
caracterizados por elevadas taxas de desemprego e a desindustrialização 
progressiva, produzindo simultaneamente outras externalidades positivas. Trata-se 
de m projeto emblemático com base na utilização de tecnologias de processos e 
produtos inovadoras, incluindo as tecnologias facilitadoras essenciais (TFE). O 
projeto irá reforçar a competitividade de um promotor europeu de capitalização 
média, contribuindo para salvaguardar oportunidades de emprego na Europa e 
reforçar a posição da Europa como importante fornecedor de tecnologia. 

 

 

Acesso das PME e das empresas de média capitalização ao financiamento  

 

 Um acordo de cooperação entre o BEI e o BPI França (Banque Publique 
d’Investissement) potencializa as forças combinadas nacionais e europeias de apoio 
às PME, canalizadas através de uma vasta rede local francesa próxima dos seus 
clientes. 
 

 Pela primeira vez, o banco desenvolveu um mecanismo de financiamento do 
comércio externo, que irá aumentar a liquidez, restabelecer os fluxos comerciais e 
reduzir os custos financiamento no setor importação/ exportação para as PME 
gregas despesas de a. Este instrumento de empréstimos a curto prazo apoiará um 
volume de operações de cerca de 1,5 mil milhões de EUR por ano, numa altura 
momento em que as transações comerciais desempenham um papel significativo no 
relançamento da economia grega. 
 

 Em Portugal, foi alcançado um acordo entre o BEI e o Millennium BCP com vista a 
apoiar o desenvolvimento económico das pequenas e médias empresas em 
Portugal. Tal terá um impacto positivo na atividade económica e na criação de 
emprego no país, pois proporcionará financiamento aos pequenos projetos nos 
domínios da indústria, do turismo, dos serviços, incluindo a investigação e a 
inovação, a energia e a proteção do ambiente. 
 

 O FEI aumentou o seu mandato relativo aos recursos de capital de risco financiado 
pelo BEI com mil milhões de EUR que visa, especialmente, um risco mais elevado de 
financiamento «mezzanine» como parte das ações conjuntas BEI-FEI destinadas a 
ultrapassar os condicionalismos de financiamento para novos planos de inovação e 
crescimento de empresas médias europeias. 
 

 Em Itália, o Fundo Europeu de Investimento (FEI) assinou duas operações com o 
Banco Popolare e a Cassa di Risparmio di Cento que disponibilizará até 160 milhões 
de euros de empréstimos a PME inovadoras. Estas operações foram celebradas ao 
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abrigo do instrumento de partilha de riscos (IPR), um regime piloto comum de 
garantias FEI/ BEI e a Comissão Europeia (DG Investigação & Inovação) que visa 
incentivar os bancos a concederem empréstimos às PME e pequenas de média 
capitalização (com menos de 500 trabalhadores) que necessitam de financiamentos 
ao investimento e/ou capital de exploração, em apoio da investigação, 
desenvolvimento e inovação.  

 
 
Eficiência dos recursos 
 

 Um mecanismo a favor dos bancos de promoção na Eslovénia, cofinanciará projetos 
no domínio da eficiência energética e das energias renováveis. Os pequenos 
investimentos efetuados por promotores privados e públicos terão grandes 
benefícios económicos e terão importantes repercussões locais a nível do emprego 
em todo o país. O financiamento do BEI é crucial para colmatar o défice de 
financiamento por parte dos podres públicos. 

 
 

 O apoio a um grande parque eólico com 80 turbinas na parte alemã do Mar do Norte 
dará origem a uma capacidade de produção total de 288 MW. Os parques eólicos 
off-shore são necessários para ajudar a Alemanha a executar os seus ambiciosos 
planos para aumentar a produção no domínio da eletricidade verde.  

 

 O Banco apoia a construção da secção central da nova linha de metro de Varsóvia, 
promovendo assim o desenvolvimento sustentável dos transportes públicos numa 
das cidades europeia mais congestionadas. O apoio ao metro de Varsóvia irá 
melhorar a qualidade dos transportes públicos em termos de rapidez, conforto e 
fiabilidade. A redução prevista das emissões de CO2 é de cerca de 42 000 toneladas 
por ano. Para além dos benefícios ambientais, este projeto apoiado pelo BEI irá 
igualmente favorecer o crescimento do emprego, uma vez que o aumento previsto 
das operações no metro exigirá mais condutores, trabalhadores para a manutenção 
e pessoal administrativo. 

 

 O BEI apoia a implementação de um sistema integrado de gestão de resíduos 
sólidos em Sófia, na Bulgária, incluindo um aterro sanitário, uma estação de 
tratamento mecânico-biológico e unidades de compostagem de biorresíduos e de 
resíduos verdes. 

 
Infraestruturas estratégicas 
 

 O BEI financia o desenvolvimento de um novo terminal de contentores no porto de 
Savona (Itália), um dos mais importantes projetos portuários na Europa. O novo 
terminal destina-se a grandes empresas de transporte marítimo que operam no 
Mediterrâneo e facilitará o comércio europeu. Dará emprego a cerca de 2 400 
pessoas/ano durante a fase de construção e criará cerca de 400 postos de trabalho 
diretos durante a fase de exploração em Itália. Contribuirá também para facilitar o 
comércio europeu e as atividades logísticas e, concomitantemente, para reduzir os 
custos de produção e de distribuição para a indústria. 

 
 

 O financiamento BEI ao investimento em material circulante do «London 
overground» apoiará o emprego de 1 300 pessoas/ano nas atuais instalações de 
produção. Melhorará consideravelmente a qualidade dos transportes públicos, 
reduzirá os congestionamentos na região da grande Londres e, por conseguinte, 
facilitará a acessibilidade em benefício da economia em geral.  
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 O apoio financeiro aos corredores vitais de transporte ferroviário na Lituânia permitirá 

a aquisição de 590 novos vagões de mercadorias e nove novas composições de 

transporte de passageiros. O número de passageiros aumentou constantemente, 

tendo atingido 4,8 em 2012, e as novas nove composições poderão apoiar esta 

tendência para utilizar os transportes públicos. Os novos 590 vagões de mercadorias 

serão principalmente utilizados no tráfego ferroviário transfronteiras entre a Lituânia e 

os seus países vizinhos a Leste e será mais silencioso e mais leve do que o antigo 

equipamento. Em 2012, um total de 49,5 milhões de toneladas de mercadorias 

transitaram na rede ferroviária da Lituânia. 

 

3. Implementação do aumento de capital do BEI e dos instrumentos conjuntos de 
partilha de riscos UE-BEI 

3.1 Implementação do aumento de capital do BEI 

No final de 2012, os Estados-Membros da UE aprovaram por unanimidade o aumento de 
capital por ocasião do Conselho de Governadores do BEI. O capital injetado melhorou 
consideravelmente os rácios de risco do BEI1, o que contribuiu para o reforço da fiabilidade 
creditícia do Banco e o estatuto de principal emitente nos mercados de capitais. É essencial 
que o BEI possa continuar a oferecer valor financeiro acrescentado às economias dos seus 
acionistas. 

Em termos operacionais, o aumento de capital permitiu uma subida dos limites de 
concessão de empréstimos de 68 mil milhões de EUR (±10 %) na UE em 2013 e do 
financiamento global para 2013-2015 da ordem dos 182 mil milhões de EUR. 

Evolução do programa de empréstimos do BEI 
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Todos os empréstimos suplementares se destinam à UE, com um aumento até 60 mil 

                                                 
1
Na sequência do aumento de capital, o rácio de adequação dos fundos próprios do BEI aumentou de 23,1 % 

final de 2012 para 28,0 % no final de março de 2013, e o rácio de endividamento melhorou, passando de 976 % 

para 821 % no mesmo período. 
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milhões de EUR ou de 49% nos objetivos de financiamento da UE ao longo de um período 
de três anos, 2013-2015, comparativamente ao plano de atividade antes do aumento de 
capital. Um programa reforçado similar de empréstimos foi realizado no início da crise 
económica e financeira. Com base na média das taxas de cofinanciamento, estes 
empréstimos suplementares apoiarão investimentos totais da ordem dos 180 mil milhões de 
EUR.  

O BEI coopera estreitamente com a Comissão e os Estados-membros para obter o aumento 
de capital nos domínios prioritários que traduzem os objetivos da estratégia Europa 2020 e 
as recomendações específicas por país formuladas no quadro do Semestre Europeu. Ao 
abrigo do instrumento para o crescimento e o emprego, os empréstimos suplementares, 
possibilitados pelo aumento de capital apoiam projetos viáveis em todos os Estados-
Membros, com especial ênfase nas seguintes áreas: (i) inovação e competências; (ii) acesso 
das PME ao financiamento; iii) eficiência na utilização dos recursos; e iv infraestruturas 
estratégicas. A fim de responder adequadamente aos contextos económicos cada vez mais 
diversificadas nos diferentes países da UE, as estratégias de financiamento específicas 
visam regiões e setores em que os condicionalismos financeiros são mais complicados e 
onde os investimentos podem ser rapidamente desbloqueados.  

Ao desenvolver e oferecer produtos financeiros (incluindo garantias, capital de risco e 
microfinanciamento), o FEI reforça o acesso indispensável das PME ao financiamento em 
toda a UE, para além de fomentar o emprego, o crescimento e a competitividade, 
promovendo o espírito empresarial, a inovação, a investigação e o desenvolvimento. 

Os empréstimos do BEI são distribuídos pelos diferentes domínios de intervenção do quadro 
infra, que também apresenta valores indicativos2 de assinatura para os próximos três anos. 

Atividade indicativa de concessão de empréstimos do BEI, na UE, por áreas de Intervenção 
(valores em mil milhões de EUR) 

 Objetivos de política pública  
 (UE) 

Realizado 
em 2012  

Orientações 
2013-2015  

Média 2013 2014 2015 

Apoio às PME  10,7 13,6 13,3 13,3 13,4 

Economia do conhecimento  8,9 11,1 10,6 10,6 10,7 

Transporte (RTT, sustentabilidade) 9,3 12,5 11,8 11,8 12,0 

Energia (RTE, energias renováveis e eficiência 
energética) 7,3 12,5 12,5 12,5 12,5 

Urbanismo e saúde 2,3 2,9 2,7 2,7 2,8 

Ambiente e ação «não-transversal» em matéria 
de convergência e clima * 6,1 9,5 9,1 9,1 9,3 

Total (UE) 44,7 62,0 60,0 60,0 60,7 

 
* Projetos não elegíveis no âmbito dos principais objetivos COP, mas que podem ser aceites exclusivamente ao abrigo dos critérios de elegibilidade em matéria de 
convergência ou da ação climática  

 

 

 

                                                 
2
Para 2013-2015 valores constantes do quadro são meramente indicativos, uma vez que provêm de previsões 

disponíveis para as operações do BEI na Europa (incluindo países candidatos e potenciais candidatos), mediante 

a aplicação de uma redução proporcional, com base no rácio previsto de (i) concessão de empréstimos na UE (ii) 

total da concessão de empréstimos na Europa 
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Em 31 de maio de 2013, o valor total dos compromissos de empréstimo assinados pelo BEI 
desde o início do ano ascendia a 13,8 mil milhões de EUR (66% mais do que em 31 de maio 
de 2012). O BEI prevê que as metas anuais de concessão de empréstimos sejam 
substancialmente alcançadas. 

O quadro seguinte mostra a evolução das assinaturas e desembolsos do BEI nos Estados-
Membros atualmente beneficiários de assistência financeira e que acordaram um programa 
de ajustamento macroeconómico com a Comissão. Não obstante o contexto financeiro e 
económico difícil, o BEI conseguiu manter níveis sustentáveis de atividade nos países 
abrangidos por um programa de assistência («países de programa»). Prevê-se que em 
2013, mais de 3,5 mil milhões de EUR sejam investidos em países de programa, de um 
objetivo geral da UE de 62 mil milhões de EUR. 

. 

Assinaturas do BEI nos países de programa (em milhares de milhões de EUR, recursos próprios) 

 2011 2012 
2013 

(previsto) 

Grécia 860 550 1500 

Irlanda 475 505 650 

Portugal 1970 871 1200 

Chipre 180 398 200 

 

 

No primeiro semestre de 2013, o nível agregado dos pagamentos a países e a ex-países de 
programa3 aumentou materialmente em relação ao período correspondente de 2012 (de 1,4 
mil milhões de EUR para 1,9 mil milhões de EUR), ou seja, um aumento global de cerca de 
36 % 

O BEI empreendeu um conjunto de medidas desde 2012, em matéria de aumento de capital, 
a fim de facilitar tanto quanto possível a realização dos novos objetivos de empréstimos no 
difícil contexto económico.  

 - O BEI implementou um pacote de medidas para adaptar a sua tolerância de risco e 
a fixação de preços a um novo contexto e para continuar a operar em todos os 
Estados-Membros. Além disso, o BEI está a proceder a uma nova hierarquização 
dos seus empréstimos, dando maior importância aos projetos com fortes 
repercussões no emprego. 

 - Graças a numerosas medidas, o BEI intensificou o seu apoio às PME e empresas 
de média capitalização. 

o O Banco aumentou consideravelmente o seu volume de empréstimos às PME 
na UE. Em 2012, as assinaturas a favor das PME aumentaram tendo atingido 
10,7 mil milhões de EUR. O objetivo para 2013, em termos de assinaturas a 
favor das PME, é de 13,6 mil milhões de EUR. A atual previsão é ainda mais 
elevada, cifrando-se em cerca de 15,9 mil milhões de EUR (o que 
correspondente a um aumento de cerca de 49 % em 2012). Incluindo as 
atividades do FEI e fundos de terceiros, o montante total de financiamento 
previsto este ano para apoio às PME e empresas de média capitalização é de 
19,1 mil milhões de EUR aproximadamente. 

o - O Banco desenvolve novas estruturas e novos produtos de garantia, 
estando a lançar novas iniciativas. Por exemplo, em maio de 2013, 

                                                 
3 Além de Chipre, Grécia, Irlanda e Portugal, estão incluídos a Hungria, Letónia e Roménia. 
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desenvolveu e concluiu pela primeira vez um mecanismo de financiamento do 
comércio externo de 500 milhões de euros para apoiar um volume de trocas 
comerciais no valor de 1,5 mil milhões de EUR por ano na Grécia e estuda a 
possibilidade de mecanismos similares noutros países onde não existem 
outras fontes de concessão de fundos disponíveis, em condições razoáveis. 

o Para colmatar o vazio deixado pela retirada dos investidores institucionais, foi 
reforçado e instituído um mandato de duração indeterminada renovável 
dotado de 7 mil milhões de EUR, gerido pelo FEI, em nome do BEI.  

o Na sequência das conclusões do Conselho Europeu sobre o Pacto, o FEI 
está a reforçar as parcerias com as instituições nacionais, a fim de encontrar 
várias soluções em matéria de capital e de dívida, através de um vasto leque 
de parceiros financeiros em toda a UE. 

- Na UE, em 2013, o BEI aumentou para 7 800 milhões de EUR o seu objetivo de 
empréstimos para as atividades especiais, dos quais 5,5 mil milhões de EUR serão 
inscritos no seu balanço. 

3.2 Instrumentos conjuntos de partilha de riscos BEI-UE 

A Comissão e o BEI trabalharam estreitamente em conjunto no que respeita aos 
instrumentos combinados de partilha de riscos para alavancar o orçamento da UE com a 
capacidade mutuária do BEI de modo a financiar novas atividades especiais nos domínios 
prioritários da UE. Esses instrumentos são particularmente eficazes nos países vulneráveis 
e abrangidos por um programa ou em setores de alto risco, como a investigação e 
desenvolvimento (onde os promotores têm dificuldades em encontrar fontes de 
financiamento alternativas a longo prazo).O Mecanismo de Financiamento de Partilha de 
Riscos (MFPR), o Instrumento de Garantia de Empréstimos a favor das RTE-Transportes 
(GERTT) e o Instrumento de Partilha de Riscos (IPR) gerido pelo FEI entram nessa 
categoria.  

Em novembro de 2012, a Comissão e o BEI lançaram a iniciativa «obrigações para 
financiamento de projetos», com vista a apoiar o papel dos mercados de capitais no 
financiamento de investimentos a longo prazo em infraestruturas. Ao abrigo desse 
instrumento inovador, o Conselho de Administração do BEI já aprovou nove projetos RTE-T 
e RTE-E em seis Estados-Membros diferentes. Em causa estão nomeadamente projetos de 
autoestradas na Suécia, Alemanha, Bélgica e Reino Unido, ligações à rede para os parques 
eólicos offshore na Alemanha e Reino Unido e instalações de armazenamento de gás em 
Espanha e Itália. Os primeiros encerramentos financeiros destes projetos estão previstos 
para o segundo semestre de 2013. 

A aprovação da proposta da Comissão para alterar os regulamentos relativos aos fundos 
estruturais e o subsequente exercício de reprogramação conduziram à criação de um novo 
regime de apoio às PME na Grécia (para além do já referido mecanismo de financiamento 
do comércio externo). Neste contexto, os fundos estruturais não utilizados foram 
canalizados para criar um fundo de garantia específico para os empréstimos do BEI a favor 
das PME, estruturado numa carteira com base numa proteção das primeiras perdas. As 
primeiras operações apoiadas pelo Fundo foram assinadas no início de 2013. A Comissão 
apresentou igualmente uma proposta complementar relativa a certas disposições de gestão 
financeira para os países abrangidos por um programa. 

A implantação dos instrumentos conjuntos de partilha de riscos deverá aumentar durante o 
próximo QFP, ao abrigo de programas como o Mecanismo Interligar a Europa ou o 
Horizonte 2020, bem como no âmbito dos fundos estruturais e de investimento (ESIF). 
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4. O caminho do futuro 

4.1 Iniciativas a favor das PME 

A Comissão e o BEI estão também a trabalhar com o BCE para desenvolver uma estratégia 
da UE que atenue os condicionalismos de financiamento às PME. As discussões centram-se 
nas possíveis opções para revitalizar os mercados de créditos estruturados, a fim de apoiar 
os empréstimos às PME, em especial (mas não exclusivamente) nos Estados-Membros 
mais vulneráveis 

A colaboração visa duas dimensões (i) financiamento suficiente ao setor bancário orientado 
especificamente para a concessão de crédito às PME e (ii) melhoria do risco de crédito dos 
conjuntos de empréstimos existentes ou novos a favor das PME, a fim de reduzir distorções 
nas margens de crédito e atrair investidores institucionais em grandes conjuntos de 
empréstimos às PME, aliviando, assim, os graves condicionalismos no apoio aos 
investimentos. 

Para além da possibilidade de uma eventual iniciativa BEI-BCE com base em ativos a curto 
prazo, a Comissão e o BEI estão a estudar mecanismos conjuntos de partilha de riscos a 
desenvolver no âmbito do novo QFP, combinando recursos orçamentais da UE (COSME, 
Horizonte 2020) e os recursos dos ESIF com a capacidade de empréstimo do BEI, do FEI e 
de bancos nacionais de promoção. Unir forças desta maneira permitirá obter as economias 
de escala previstas nos acordos a nível da UE e exercer maior pressão sobre todos os 
Estados-Membros participantes. Os instrumentos deverão ser concebidos de modo a 
garantir que o montante dos fundos fornecidos por um determinado Estado-Membro a partir 
dos seus programas ESIF possa gerar empréstimos num valor várias vezes superiores ao 
montante da concessão de empréstimos às PME nesse Estado-Membro em benefício dos 
respetivos domínios de intervenção. 

A solução para desbloquear os efeitos de alavanca desses instrumentos conjuntos está na 
participação tão ampla quanto possível dos Estados-Membros. Embora a participação 
através de contribuições de programas ESIF deva necessariamente ser voluntária, todos os 
Estados-Membros devem ser firmemente encorajados a contribuir para os instrumentos 
conjuntos através das suas dotações ESIF, na certeza de que os seus contributos apoiarão 
o aumento dos empréstimos às PME no seu território, reforçando simultaneamente os 
efeitos de alavanca para todos. 

A Comissão desenvolveu três opções alternativas para os instrumentos conjuntos4. Dada a 
necessidade de criar uma massa crítica em torno de um instrumento conjunto da UE, que 
ocupe uma posição central e possa alavancar os recursos do BEI e ser potencialmente 
ligado às decisões do BCE, as opções a seguir apresentadas devem ser consideradas como 
alternativas. Qualquer instrumento conjunto desse tipo deverá como é evidente coexistir 
com as múltiplas iniciativas apoiadas pelos ESIF a nível regional e local e não excluirá a 
possibilidade de criação de outros instrumentos conjuntos paralelos noutros domínios de 
ação política da UE, como previsto na proposta de regulamento relativo às disposições 
comuns em discussão para os ESIF. 

A dimensão indicativa proposta, de 10 mil milhões de euros5, representa uma fração do 
orçamento ESIF total, que é de 40 mil milhões de euros, e uma pequena percentagem dos 
recursos totais ESIF que os Estados-Membros e as regiões têm a intenção de afetar a 
medidas de apoio às PME. O impacto dos instrumentos propostos será objeto de uma 
avaliação mais pormenorizada antes da respetiva aplicação. Importa aqui notar que, só no 

                                                 
4
Para uma descrição mais pormenorizada, ver o anexo. 

5
Adicionais aos outros mecanismos mistos propostos (OFP, MFPR, IPR, etc.).  
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período 2007-2011, os Estados-Membros dedicaram 23 mil milhões de euros a programas 
operacionais de apoio direto às PME, que beneficiaram ainda de mais 25 mil milhões de 
euros em apoios indiretos. No âmbito do próximo QFP, os Estados-Membros já declararam 
a sua intenção de aumentar os apoios que concedem nesse contexto através de 
instrumentos financeiros, em particular dirigidos às PME. 

Por último, a aplicação e a absorção do instrumento dependerão da evolução noutros 
domínios de ação política que estão a ser desenvolvidos em paralelo. As questões 
relacionadas com a regulamentação financeira, por exemplo, poderão vir a ter um impacto 
particular no desenvolvimento de um mercado de titularização na Europa e são tratadas no 
quadro do Livro Verde da Comissão que está a ser objeto de uma consulta que termina no 
dia 25 de junho.  

1) Instrumento conjunto de concessão de garantias às PME conjugado com um 
instrumento conjunto de titularização dos novos empréstimos 

No quadro deste instrumento, os fundos serão agrupados a partir dos fundos COSME, 
Horizonte 2020 e ESIF e conjugados com os recursos do BEI e do FEI a fim de fornecer 
uma combinação de: 

a) Garantias para a concessão de novos empréstimos às PME, concedidas por 
intermediários financeiros às PME no âmbito de um Instrumento conjunto de 
garantias.   

b) Garantias para carteiras de novos empréstimos às PME para efeitos de titularização. 
Essas carteiras deverão ser criadas pelos bancos num período determinado (2-3 
anos) a fim de serem titularizadas.  

No âmbito desta opção, que misturaria 75% de garantias com 25% de operações de 
titularização, 10 mil milhões de euros dos ESIF e 420 milhões de euros dos fundos COSME 
e Horizonte 2020 seriam aplicados por forma a gerar a concessão de empréstimos às PME 
num valor estimado em 55-58 mil milhões de euros (um rácio de alavancagem de mais 
ou menos 1:5), beneficiando 580 000 PME. Esta opção não exigirá alterações ao 
Regulamento Disposições Comuns. 

2) Instrumento conjunto de titularização que permite a titularização das carteiras 
novas e já existentes de empréstimos concedidos às PME 

No quadro deste instrumento conjunto de titularização, os fundos públicos (ESIF, COSME, 
Horizonte 2020, FEI, BEI, bancos nacionais de promoção) seriam combinados para a 
titularização de carteiras de empréstimos das PME. Os intermediários financeiros ficarão 
sujeitos à exigência de financiar novos empréstimos a PME na proporção dos montantes 
cobertos pelo instrumento conjunto. A titularização das carteiras de empréstimos existentes 
aumentaria o impacto e a rapidez deste instrumento, por comparação com a opção 1. 

No âmbito desta opção, 10 mil milhões de euros dos ESIF e 420 milhões de euros dos 
fundos COSME e Horizonte 2020 seriam aplicados por forma a gerar a concessão de 
empréstimos às PME num valor estimado em 65 mil milhões de euros (um rácio de 
alavancagem de mais ou menos 1:6), beneficiando 650 000 PME. Nessa eventualidade, 
seria necessário proceder a uma alteração limitada do projeto de RPC, por forma a alargar a 
elegibilidade dos empréstimos às PME de modo a abranger os empréstimos existentes e 
também a rever os critérios de elegibilidade do capital de exploração, facilitando assim o 
desenvolvimento e a distribuição do instrumento. 
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3) Instrumento conjunto de titularização que permite a titularização das carteiras 
novas e já existentes de empréstimos concedidos às PME e o agrupamento dos riscos 

Esta opção seria semelhante à opção 2, mas incluiria a possibilidade de agrupar os riscos e 
alargaria os critérios de elegibilidade por forma a incluir os empréstimos a PME existentes e 
a rever os critérios de elegibilidade do capital de exploração, assegurando ao mesmo tempo 
que os intermediários responsáveis pela concessão dos empréstimos possam gerar novos 
empréstimos às PME num valor várias vezes superior ao montante afetado por esse Estado-
Membro em benefício dos diferentes domínios de programação em causa. O agrupamento 
dos riscos permitirá uma melhor diversificação das carteiras, que resultará numa 
alavancagem muito maior do que poderia ser o caso com as opções anteriores. Por outro 
lado, permitirá aliviar imediatamente as necessidades e disponibilizar liquidez aos bancos, o 
que facilitará a rápida concessão de novos empréstimos às PME. 

No âmbito desta opção, 10 mil milhões de euros dos ESIF e 420 milhões de euros dos 
fundos COSME e Horizonte 2020 seriam aplicados por forma a gerar a concessão de 
empréstimos às PME num valor estimado em 100 mil milhões de euros (um rácio de 
alavancagem de mais ou menos 1:10), beneficiando 1 000 000 de PME. Esta opção 
exigiria as mesmas alterações ao RPC que a opção 2. 

O BEI colaborará com a Comissão no desenvolvimento dos instrumentos propostos e nos 
trabalhos necessários para preparar as alterações que deverão ser introduzidas, utilizando a 
sua experiência nestes mercados e atividades. A alavancagem dependerá das escolhas 
finais que vierem a ser feitas pelos Estados-Membros, bem como da absorção dos fundos 
por parte das instituições financeiras do setor privado. 

 

4.2 Emprego dos jovens 

Na sequência do pacote para o emprego dos jovens apresentado pela Comissão em 
dezembro de 2012, o Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro propôs a criação de uma 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens, dotada de um orçamento de 6 mil milhões de EUR 
para o período 2014-2020. Esta iniciativa permitiria apoiar, em particular, os jovens com 
idade compreendida entre os 15 e os 24 anos excluídos do sistema educativo, sem emprego 
ou formação nas regiões da União com uma taxa de desemprego entre os jovens superior a 
25 %, em 2012, integrando-os no mercado de trabalho. Diversos Estados-Membros 
anunciaram também outras iniciativas nesse contexto. 

A Iniciativa para o Emprego dos Jovens complementa outros instrumentos da Comissão nos 
domínios educativo e social, com elevado potencial para reduzir o desemprego entre esta 
camada da população. Em especial, no âmbito do próximo QFP, são propostos novos 
instrumentos financeiros relativos aos empréstimos a estudantes (garantias para 
empréstimos a estudantes no âmbito do programa «Erasmus +»), microfinanciamento 
(garantias, microcrédito e capitais próprio, através de instituições que investem ou 
concedem empréstimos aos empresários, em especial os mais afastados do mercado de 
trabalho), e desenvolvimento de empresas sociais. 

Na perspetiva do próximo Conselho Europeu, a Comissão publicou, em 19 de junho de 
2013, uma comunicação sobre o emprego dos jovens que estabelece as prioridades 
imediatas no combate ao desemprego dos jovens, incluindo um acordo sobre o próximo 
QFP e os respetivos programas de acompanhamento, a execução nos dois primeiros anos 
da iniciativa Emprego Jovem e a aplicação das recomendações específicas por país 
relevantes e da iniciativa «Garantia para a Juventude» a nível nacional. 
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Em conjunto com a Comissão e com os Estados-Membros, o BEI propõe que os esforços 
desenvolvidos por essa mesma Comissão e por esses mesmos Estados-Membros sejam 
complementados por um programa específico intitulado «Competências e empregos – 
Investir na juventude», que terá como objetivo ajudar a contrariar o desemprego entre os 
jovens, que já é elevado e ainda mostra tendência para aumentar. O programa sublinha o 
empenho do BEI em utilizar os recursos adicionais à sua disposição e orientá-los para a 
resolução das prioridades políticas da UE. O programa do BEI tem duas componentes:  

(i) «Empregos para jovens» — proporcionar às PME um melhor acesso ao 
financiamento; e  

(ii)  «Investimentos na aquisição de competências» — fornecer empréstimos a projetos 
de investimento na aquisição de competências pelos jovens, nomeadamente ao nível 
das infraestruturas de ensino, da formação, dos empréstimos a estudantes e da 
mobilidade dos estudantes.  

No contexto da componente «Empregos para jovens», o BEI está a analisar - juntamente 
com os bancos seus parceiros - opções para aumentar ainda mais a concessão de 
empréstimos às PME – que são as principais empregadoras de jovens – a fim de apoiar 
ainda mais a criação de emprego. Os investimentos visados na iniciativa «Investimento na 
aquisição de competências» incluem o financiamento de investimentos em escolas e 
universidades, que já é atualmente levado a cabo pelo BEI, e ainda uma vasta gama de 
sistemas de formação, nomeadamente programas que reforcem e melhorem a qualidade da 
formação profissional na Europa. A tónica nas competências profissionais a nível do ensino 
básico e do ensino superior é encarada como tendo grande impacto na melhoria da 
empregabilidade dos jovens, para além de oferecer uma melhor proteção contra o 
desemprego. As medidas apoiadas incluem também o apoio a regimes de mobilidade para 
estudantes e trabalhadores em toda a UE. 

Além de apoiar a Comissão com uma execução rápida da iniciativa para o emprego dos 
jovens, o BEI, utilizando os seus recursos próprios, centrar-se-á na ajuda aos Estados-
Membros para acelerarem os seus programas nacionais e regionais de combate ao 
desemprego entre os jovens.  

Embora estas iniciativas devam focalizar melhor os investimentos do BEI nas áreas com 
maior impacto em termos de criação de emprego para os jovens e de formação profissional, 
uma maior disponibilidade de recursos da UE para instrumentos combinados neste domínio 
permitiria assegurar um melhor direcionamento e um muito maior impacto da atividade 
mutuária do BEI. 

4.3. Reforçar o impacto 

Os Estados-Membros, a Comissão e o BEI estão a estudar novas medidas para permitir que 
o Banco continue a desempenhar um importante papel nos mercados e setores em que o 
crédito escasseia e em que não há fundos disponíveis junto de outras fontes, em condições 
razoáveis. Essas medidas deverão permitir que o BEI expanda consideravelmente as suas 
operações de apoio às PME e nos países vulneráveis e abrangidos por um programa, onde 
a atividade de concessão de empréstimos do BEI deverá ser mais desenvolvida. 

Entre as medidas possíveis, o BEI está a considerar a possibilidade de reforçar o FEI de 
modo a apoiar novas iniciativas a conduzir em nome do BEI aproveitando a experiência e 
especialização do FEI. O BEI e o FEI definiram entre si um mandato especial destinado a 
mobilizar empréstimos através de um instrumento ABS no valor de 4,5 mil milhões de euros 
para o período de 2013-2015. A possível extensão a outros países do mecanismo de 
financiamento do comércio externo que está a ser aplicado na Grécia está também a ser 
analisada. 

Se as condições económicas globais da UE melhorarem, juntamente com a estabilidade 
financeira da área do euro, o BEI poderá analisar formas de lançar novas atividades de valor 
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acrescentado onde o seu apoio seja mais necessário, dentro dos limites de uma abordagem 
de gestão financeira sólida. 

Além disso, o BEI está a analisar novos meios para reforçar as suas atividades mutuárias e 
de aconselhamento, com vista a permitir a execução de projetos, acelerar os pagamentos e 
os investimentos reais e ainda aumentar a capacidade dos Estados-Membros para 
absorverem os recursos da UE. 

Por último, a Comissão e o BEI deverão continuar a cooperar e a estabelecer redes com 
outras instituições europeias, instituições de investimento públicas nacionais ou regionais e 
bancos, bem como o setor privado, a fim de maximizar as sinergias e capacidades 
necessárias para executar e alavancar com recursos adicionais as operações de 
empréstimo e de apoio ao crédito iniciadas e cofinanciadas pela Comissão e pelo BEI. 

5. Conclusão 

O Pacto para o crescimento e o emprego é um dos principais elementos da resposta da UE 
à crise. Enquanto parte integral desse Pacto, o aumento de capital do BEI permitirá que este 
contribua significativamente para apoiar um crescimento e emprego sustentáveis, perante 
desafios económicos que são atualmente muito severos. 

O desenvolvimento de instrumentos financeiros comuns entre a Comissão, o BEI e os 
Estados-Membros visa alavancar o investimento do setor privado e dos mercados de 
capitais nas PME e infraestruturas, reduzindo assim a dependência desses investimentos 
prioritários do financiamento do Estado (ou apoiado pelo Estado).  

A fragmentação dos mercados de crédito e a grande dispersão das taxas de juro entre os 
Estados-Membros no que respeita aos empréstimos bancários às empresas ameaça a 
capacidade de resistência dos bancos e dos sistemas financeiros, reduzindo a 
disponibilidade de capital e aumentando o seu custo para as empresas e os consumidores, 
o que constitui um grande obstáculo ao crescimento e ao emprego. Sendo uma das raras 
instituições a emitir dívida a nível europeu em condições de financiamento AAA, o BEI pode 
ajudar a atenuar os problemas de fragmentação nos mercados financeiros da UE. A 
concessão de financiamento a longo prazo orientado para os bancos, com o objetivo de 
apoiar o acesso das PME ao crédito, preenche uma importante lacuna que não pode ser 
resolvida através dos bancos centrais e reduz os importantes condicionalismos de 
financiamento aos investimentos. 

O adiantamento de projetos de infraestruturas viáveis do ponto de vista económico e 
financeiro poderá ter um importante efeito anticíclico e ser instrumental na criação de 
emprego durante a fase de recuperação, especialmente entre os segmentos dos 
trabalhadores mais gravemente atingidos pela crise. Ao mesmo tempo, a criação de 
infraestruturas destinadas a melhorar o acesso ao mercado contribui para promover as 
exportações.  

O BEI continuará a fazer uso da sua capacidade de catalisador para atrair recursos dos 
mercados de capitais por forma a dar resposta às necessidades de financiamento a longo 
prazo na Europa. Ao mesmo tempo, reforçará a sua cooperação com os bancos públicos de 
investimento nos Estados-Membros, dado que tal lhe permitirá alargar o âmbito das suas 
atividades, tendo em conta a existência de maiores redes de distribuição e de capacidades 
suplementares de assunção de risco asseguradas pelos bancos públicos nacionais. Esses 
esforços inserir-se-ão e virão complementar o trabalho da Comissão em apoio do 
investimento a longo prazo na Europa, tal como referido no Livro Verde da Comissão para o 
financiamento a longo prazo da economia europeia, de 25 de março de 2013. 

Para assegurar uma maior eficácia das intervenções do BEI, é importante prosseguir a 
melhoria das condições de execução a nível nacional e da UE. As reformas estruturais 
podem contribuir para abordar as causas profundas dos desequilíbrios internos e externos e 
potenciar o efeito dos investimentos do BEI no emprego.  
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Atendendo à grande variedade de condições económicas e financeiras observada no 
conjunto da UE, o BEI está a desenvolver, em estreita cooperação com os Estados-
Membros, estratégias de investimento orientadas para os resultados e estreitamente 
adaptadas às prioridades nacionais, regionais e locais de crescimento, tendo igualmente em 
conta as prioridades horizontais da Análise Anual do Crescimento da Comissão e do 
Semestre Europeu sobre a governação económica. 

Os próximos meses e os próximos anos serão certamente difíceis. A Comissão e o BEI 
mantêm-se altamente empenhados em explorar novas vias para ajudar a União a relançar o 
crescimento e o emprego. 
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Anexo 

 

Opções alternativas para a iniciativa conjunta destinada às PME 

 

1) Instrumento conjunto de concessão de garantias às PME conjugado com um 
instrumento conjunto de titularização dos novos empréstimos 

No quadro deste instrumento, os fundos serão agrupados a partir dos fundos COSME, 
Horizon 2020 e ESIF e conjugados com os recursos do BEI e do FEI a fim de fornecer uma 
combinação de: 

a) Garantias para a concessão de novos empréstimos às PME, concedidas por 
intermediários financeiros às PME no âmbito de um Instrumento conjunto de 
garantias. Este instrumento concederá garantias aos bancos que, por sua vez, 
concederão empréstimos às PME. Os bancos beneficiarão de uma redução parcial 
das exigências em termos de fundos próprios para novos empréstimos através de 
garantias de carteira ilimitadas. No entanto, os bancos manteriam, pelo menos, 20 % 
dos riscos, a fim de garantir uma harmonização dos juros; 

b) Garantias para carteiras de novos empréstimos às PME para efeitos de titularização. 
Essas carteiras deverão ser criadas pelos bancos num período determinado (2-3 
anos) a fim de serem titularizadas. A redução das exigências em termos de fundos 
próprios e o aumento da liquidez seriam concretizados no futuro, assim que as 
carteiras forem plenamente criadas e titularizadas.  

Note-se que estes dois instrumentos funcionarão em paralelo e não cumulativamente, a fim 
de evitar um duplo financiamento pelos ESIF. A afetação proposta é de 75/25 % para 
suavizar o consumo de dotações orçamentais 

Alavancagem 
(2014-2020) 

10 mil milhões de euros dos Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus (ESIF) + 420 milhões de EUR dos programas COSME e 
Horizonte 2020 => 55-58 mil milhões de euros em apoio à concessão 
de empréstimos a PME, beneficiando 580 000 PME (um rácio de 
alavancagem de cerca de 1:5) 

Vantagens  Fornece incentivos para novos empréstimos às PME através da 
redução parcial das exigências em termos de fundos próprios em 
relação a novas carteiras de concessão de empréstimos a PME. 

 Pode ser realizado sem alterações significativas ao projeto de 
Regulamento Disposições Comuns para os Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus. 

 Os fundos ESIF dos Estados-Membros seriam utilizados 
exclusivamente para conceder empréstimos e compensar prejuízos 
incorridos em relação a PME nos seus territórios e nos respetivos 
programas. 

 A combinação dos 2 instrumentos ajudaria as PME e contribuiria 
para revitalizar o mercado da titularização garantida das PME num 
prazo de cerca de 3 anos.  
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Inconvenientes  Qualquer titularização só poderá ser realizada nos cerca de 2 a 3 
anos após a criação das carteiras de empréstimos às PME.  

 Em relação aos dois instrumentos, os bancos teriam de adiantar os 
seus fundos próprios para a concessão de empréstimos às PME. Na 
atual fase de desalavancagem e de saneamento dos balanços dos 
bancos a fim de se prepararem para o Mecanismo Único de 
Supervisão (MUS) e a União Bancária, o ritmo da criação de novas 
carteiras poderá ser limitado. 

 Os investidores privados/institucionais não terão qualquer papel a 
desempenhar nos próximos 2 a 3 anos, devido à acentuada 
dependência de fundos públicos. 

 Será complexo, do ponto de vista técnico, funcionar em regime de 
gestão partilhada no que diz respeito à afetação por categoria de 
região. 

 A ausência de agrupamento de riscos limita a diversificação das 
carteiras e, portanto, o efeito de alavancagem. 

 

2) Instrumento conjunto de titularização que permite a titularização das carteiras 
novas e já existentes de empréstimos concedidos às PME 

No quadro de um instrumento conjunto de titularização deste tipo, os fundos públicos (ESIF, 
COSME, Horizonte 2020, FEI, BEI, bancos nacionais de promoção) seriam combinados 
para a titularização de carteiras de empréstimos das PME. Isso significa que os 
empréstimos às PME seriam agrupados e garantidos, de modo a aliviar as exigências de 
capital que recairiam sobre os intermediários em caso de titularização não garantida. Se as 
diferentes tranches forem por sua vez vendidas a investidores institucionais (titularização 
financiada), gerarão também uma liquidez imediata que os bancos poderão usar para 
fornecer novos empréstimos às PME. Os intermediários financeiros ficarão sujeitos à 
exigência de financiar novos empréstimos a PME na proporção dos montantes cobertos pelo 
instrumento conjunto. A titularização das carteiras de empréstimos existentes aumentaria o 
impacto e a rapidez deste instrumento, por comparação com a opção 1. 

 

Alavancagem 

(2014-20) 

 10 mil milhões de euros dos ESIF + 420 milhões de EUR dos 
programas COSME e Horizonte 2020 => 65 mil milhões de euros 
em apoio à concessão de empréstimos a PME, beneficiando 650 
000 PME (um rácio de alavancagem de cerca de 1:6) 

Vantagens  Os bancos parceiros não necessitariam de mobilizar novos capitais 
para conceder novos empréstimos, o que aceleraria a criação de 
novos empréstimos a PME. 

 Atrai dinheiro privado de investidores institucionais que adquiram 
ativos titularizados. Reduz, por seu lado, a procura de financiamento 
público, que seria libertado para outros usos. Torna igualmente as 
PME europeias menos dependentes dos bancos para o seu 
financiamento. 
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 Os fundos ESIF dos Estados-Membros seriam utilizados para 
conceder novos empréstimos às PME e compensar os prejuízos 
incorridos nos seus territórios em relação aos empréstimos 
concedidos a PME. 

 Contribuiria para relançar o mercado da titularização comercial, o 
que abriria novas fontes de financiamento não bancário para as 
PME, hoje em dia quase totalmente dependentes do financiamento 
bancário. 

Inconvenientes  A titularização das carteiras de empréstimos às PME existentes 
exigiria uma alteração do projeto de Regulamento Disposições 
Comuns. 

 Criação de uma estrutura complexa e – tal como para a opção 1 – a 
estrutura de gestão partilhada acrescenta complexidade técnica. 

 A ausência de agrupamento de riscos limita a diversificação das 
carteiras e, portanto, o efeito de alavancagem. 

 

3) Instrumento conjunto de titularização que permite a titularização das carteiras 
novas e já existentes de empréstimos concedidos às PME e o agrupamento dos riscos 

Esta opção teria todas as vantagens e exigências da opção 2, mas acrescenta a 
possibilidade de agrupamento dos riscos, assegurando concomitantemente que os 
intermediários responsáveis pela concessão dos empréstimos possam gerar novos 
empréstimos às PME num valor várias vezes superior ao montante afetado por esse Estado-
Membro em benefício dos programas em causa.  

 

Alavancagem 

(2014-20) 

 10 mil milhões de euros dos ESIF + 420 milhões de EUR dos 
programas COSME e Horizonte 2020 => 100 mil milhões de euros 
em apoio à concessão de empréstimos a PME, beneficiando 1 
000 000 PME (um rácio de alavancagem de cerca de 1:10). 

Vantagens  Os bancos parceiros não necessitariam de mobilizar novos capitais 
para conceder novos empréstimos, o que aceleraria a criação de 
novos empréstimos a PME. 

 Atrai dinheiro privado de investidores institucionais que adquiram 
ativos titularizados. Reduz, por seu lado, a procura de financiamento 
público, que seria libertado para outros usos. 

 O agrupamento dos riscos permite uma maior diversificação das 
carteiras e efeitos de alavancagem. 

 Uma estrutura gerida centralmente proporciona economias de escala 
em termos de taxas e custos e menos complexidade do que uma 
estrutura de gestão partilhada. 

 Os fundos ESIF dos Estados-Membros permitirão obter uma 
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alavancagem mínima pelo menos equivalente à da opção 2, mas 
beneficiarão de volumes de empréstimos ainda superiores nas suas 
regiões devido ao agrupamento dos riscos a nível da UE. 

Inconvenientes  A utilização dos fundos ESIF para garantir a titularização de carteiras 
de empréstimos às PME existentes que envolvem outros Estados-
Membros exigiria alterações suplementares do projeto de 
Regulamento Disposições Comuns. 

 A realização do potencial do instrumento dependerá de uma vasta 
participação dos Estados-Membros. 
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