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A política de empréstimos para energia1 compreende cinco princípios que governarão 
o futuro envolvimento do Banco Europeu de Investimento (BEI) no setor de energia.
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No final de 2021, o BEI irá cortar/eliminar 
o financiamento a projetos relacionados 
com combustíveis fósseis.

O BEI vai desbloquear mil milhões de 
euros em financiamento para ações 
climáticas e investimentos ambientais 
sustentáveis até 2030.

Os montantes dotados para 
financiamento vão acelerar a inovação 
em energia limpa, eficiência energética 
e energias renováveis. Pretende-se que 
este financiamento esteja alinhado com 
os objetivos do Acordo de Paris, até ao 
final de 2020.

Principais alterações

Aumentar o financiamento para produção de 
energia descentralizada, armazenamento 
inovador de energia e e-mobility

Priorizar a eficiência energética para apoiar no 
cumprimento do novo objetivo da União 
Europeia ao abrigo da Diretiva de Eficiência 
Energética

Possibilitar a descarbonização energética através 
de um maior apoio à tecnologia de baixo consumo 
(ou nulo) de carbono, com o objetivo de atingir 
uma quota de 32% de energias renováveis em 
toda a UE até 2030

Assegurar investimentos na rede, essenciais 
para novas fontes de energia intermitentes 
como eólica e solar, bem como reforçar as 
conexões transfronteiriças

Assegurar que o investimento tem impacto na 
transformação energética em geografias para 
além da União Europeia
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Oportunidades

Obtenção de Financiamento para projetos 
alinhados com os princípios do BEI

1 Para mais informações, pfv, consulte:
https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy 
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