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O Plano de Investimento para a Europa impulsiona
o crescimento na UE
O Plano de Investimento para a Europa visa incentivar o investimento tendo em vista a criação
de emprego, bem como impulsionar o crescimento e a competitividade, atender às necessidades
económicas a longo prazo e reforçar a capacidade produtiva e as infraestruturas da UE.
Para tal, apoia o investimento na economia real através de vários projetos na UE, procura criar um
ambiente favorável ao investimento através da remoção de obstáculos ao mesmo e mobiliza
recursos públicos e privados. O elemento-chave nesta última vertente é o Fundo Europeu
para Investimentos Estratégicos (FEIE), que incentiva o investimento em projetos
infraestruturais e em pequenas e médias empresas (PME).
Ao proporcionar uma garantia total de 21 mil milhões de euros para projetos
empresariais e infraestruturais, dos quais 16 mil milhões de euros provêm
do orçamento da UE e 5 mil milhões de euros do Banco
Europeu de Investimento, o FEIE pretende desbloquear
investimento adicional no valor de, pelo menos, 315 mil
milhões de euros num período de três anos.
Em maio de 2017, o financiamento do FEIE tinha
o potencial de mobilizar 194 mil milhões de
euros ou 62% do montante supramencionado.
A iniciativa vai continuar a trazer
benefícios económicos consideráveis.
Espera-se que mais de 416 000
pequenas empresas e médias empresas
venham a beneficiar de investimentos
do FEIE em PME.
Estes números realçam o valor
acrescentado que o FEIE pode
trazer à economia da UE, tanto agora
como no futuro.
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FINANCIAMENTO
APROVADO DO
FEIE*

INVESTIMENTO TOTAL RELATIVO A APROVAÇÕES DO FEIE

€36,9 mil milhões
* Aprovado pelo BEI: EUR 27,9 mil milhões
Aprovado pelo FIE: EUR 9 mil milhões

€194 mil milhões

FEIE PARA INFRAESTRUTURAS

PARQUE EÓLICO TERRESTRE

Localização: Suécia
Setor: energia renovável, infraestruturas
Financiamento do FEIE: 12 milhões de euros

O Plano de Investimento para a Europa contribui para
a criação de um parque eólico
O apoio dado pelo Plano de Investimento para a Europa à construção de um parque eólico
terrestre ajudará a cumprir as metas da UE e da Suécia para a produção de energia renovável e redução
das emissões de CO2.
O Banco Europeu de Investimento (BEI), juntamente com o fundo Mirova Eurofideme 3 e o produtor de energia
eólica Eolus, está a investir na construção do parque eólico terrestre de Langmarken na província de Värmland,
na Suécia. A construção começou em janeiro de 2016 e o parque terá a capacidade de 23,1 megawatts (MW).
O projeto inclui a instalação de seis turbinas eólicas de 3,3 MW no parque, tendo a cidade de Malmö e o conselho
da província de Kalmar adquirido mais duas. O parque eólico estará ligado à rede elétrica nacional através
de uma subestação local. Este investimento é a primeira operação do BEI no âmbito do seu programa de
coinvestimento e é o primeiro projeto do BEI na Suécia apoiado pelo FEIE.
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FEIE PARA INFRAESTRUTURAS

CENTROS DE CUIDADOS PRIMÁRIOS

Localização: Irlanda
Setor: cuidados de saúde, infraestruturas
Financiamento do FEIE: 70 milhões de euros

O apoio da UE assegura a boa saúde das regiões da Irlanda
A construção de 14 novos centros de saúde em toda a Irlanda irá aumentar o acesso a cuidados de saúde
primários e serviços sociais, tornar os serviços mais eficientes em termos de custos e melhorar as instalações.
Todos os centros oferecerão cirurgia de clínica geral, terapia ocupacional, serviços sociais e aconselhamento
dietético. Alguns também irão oferecer serviços de saúde mental, odontologia e tratamento de dependências,
equipas de intervenção precoce, médicos de permanência e bases de ambulâncias. As instalações para usos
específicos criarão postos de trabalho e permitirão a introdução de novos serviços e novos modelos de prestação.
Desta forma, aumentar-se-á a eficácia dos serviços ambulatórios e de internamento, e a eficiência energética
dos centros permitirá reduzir os custos. Este regime apoia a transição dos cuidados hospitalares para os cuidados
de proximidade, mais acessíveis aos pacientes e às suas famílias. Os centros abrirão em Galway, Limerick,
Mayo, Roscommon e Sligo no oeste da Irlanda e em Tipperary, Waterford e Wexford no sul, bem como em Dublin
e Kildare. São o primeiro exemplo de apoio do Plano de Investimento para a Europa para cuidados de saúde
primários na Europa.
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FEIE PARA A INOVAÇÃO

GRIFOLS BIOSCIENCE

Localização: Espanha
Setor: ciência, saúde, investigação
Financiamento do FEIE: 100 milhões de euros

Emprego e crescimento para as empresas,
qualidade de vida para os doentes
Um empréstimo garantido pelo Plano de Investimento para a Europa permitiu à empresa espanhola Grifols
realizar investigação sobre novas formas de tratar a doença de Alzheimer e as doenças vasculares e arteriais
Fundada em 1940, a Grifols desenvolve medicamentos à base de plasma, produtos de farmácia hospitalar e
tecnologia de diagnóstico para uso clínico. Emprega quase 14 000 pessoas e foi uma das primeiras empresas
europeias a receber um empréstimo ao abrigo do Plano de Investimento para a Europa. Esta injeção de capital
apoia a investigação e o desenvolvimento a longo prazo da Grifols, que visa encontrar novas aplicações para as
proteínas plasmáticas, incluindo o tratamento da doença de Alzheimer, doenças vasculares e trombose arterial,
bem como cirurgia cardiovascular. A empresa ampliou as suas instalações de produção e está atualmente a
realizar ensaios clínicos nos centros existentes na Europa para um novo tratamento de extração de plasma
destinado a estabilizar a doença de Alzheimer. A investigação irá reforçar a competitividade da Grifols e permitir-lhe
crescer e criar postos de trabalho, melhorando também a qualidade de vida dos doentes.
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TAÇÃO

FEIE PARA A INOVAÇÃO

CRETA FARMS

Localização: Grécia
Setor: agricultura, inovação
Financiamento do FEIE: 15 milhões de euros

Uma ajuda para as exportações gregas
de produtos alimentares
O financiamento ao abrigo do Plano de Investimento para a Europa está a ajudar o produtor de artigos
de charcutaria Creta Farms a impulsionar a inovação e criar postos de trabalho na ilha de Creta.
Fundada em 1970 como uma quinta que produzia carne de porco, a Creta Farms investe cinco vezes mais
do que a maioria dos seus pares em formas inovadoras de produzir carne mais saudável. A empresa desenvolveu
uma tecnologia patenteada chamada “oliving”, através da qual remove a gordura saturada da carne e injeta azeite
extra-virgem que contém gordura insaturada. Este processo torna a carne mais saudável, reduzindo os seus
níveis de colesterol “mau”, mas preservando o sabor. Esta tecnologia tornou a Creta Farms a maior empresa de
charcutaria da Grécia, permitindo-lhe entrar em mercados estrangeiros, incluindo a Austrália. Agora, a empresa
quer introduzir o processo de “oliving” na área das refeições leves, um projeto para o qual planeia contratar
100 trabalhadores. O financiamento de 15 milhões de euros do FEIE ajudará a Creta Farms a financiar mais
avanços tecnológicos e prosseguir a sua expansão internacional.
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FEIE EM COMBINAÇÃO COM
OS FUNDOS ESTRUTURAIS

IF TRI FUNDO DE INVESTIMENTO

Localização: França
Setor: energia limpa, economia hipocarbónica
Financiamento do FEIE: 20 milhões de euros

Uma nova revolução industrial no norte de França
Um fundo de investimento criado com o auxílio do Banco Europeu de Investimento através
do Plano de Investimento para a Europa está a apoiar a transição para uma economia hipocarbónica
na região francesa de Nord-Pas de Calais, via da terceira revolução industrial.
A terceira revolução industrial diz respeito à convergência entre tecnologia digital e energia sustentável.
Este fundo contribui para esta realidade, apoiando projetos concebidos para ajudar a satisfazer as necessidades
de energia de Nord-Pas de Calais através de fontes renováveis. Estes projetos deverão contribuir para eliminar as
emissões de carbono na região até 2050, criando também postos de trabalho e promovendo o desenvolvimento
económico. Após a abertura de uma conta de poupança que angariou mais de 8,5 milhões de euros do público
em geral para financiar projetos relacionados com a terceira revolução industrial, o Conselho Regional de
Nord-Pas de Calais e a Câmara de Comércio e Indústria do Norte de França criaram este fundo. Além disso,
também é financiado pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.

TRANS

PORTE

FEIE EM COMBINAÇÃO COM
OS FUNDOS ESTRUTURAIS

AUTOESTRADA D4R7

Localização: Eslováquia
Setor: transporte, infraestruturas
Financiamento do FEIE: 427 milhões de euros

Estradas abertas à volta de Bratislava
Um novo troço de 27 km da autoestrada D4 – que constitui a parte sul da circunvalação de Bratislava –
reduzirá o congestionamento rodoviário, afastando o trânsito das vias urbanas e melhorando o acesso às
autoestradas da Eslováquia.
Esta estrada faz parte da rede transeuropeia de transportes e fará a ligação com a futura via rápida R7, que ligará
as regiões ocidental e oriental da Eslováquia, bem como com as já existentes autoestradas D1 e D2.
Trata-se maioritariamente de uma autoestrada com duas faixas de rodagem, com alguns trechos com três faixas.
O novo troço irá aumentar a capacidade de transporte de Bratislava e áreas circundantes, reforçar as ligações
rodoviárias locais e internacionais, melhorar a segurança, reduzir os tempos de viagem e beneficiar o meio
ambiente. O projeto faz parte de uma parceria público-privada que inclui a construção da R7, bem como 30 anos
de exploração e manutenção da mesma. É o maior projeto do Plano de Investimento para a Europa na Europa
Central e Oriental até à data e o primeiro na Eslováquia. Além disso, também é financiado pelos
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.

FEIE PARA PME

PRESTO STAL

Localização: Polónia
Setor: indústria, comércio grossista de aço

Grossista polaco de aço empenhado na expansão
O financiamento apoiado pelo Programa para a Competitividade das Empresas e PME (COSME),
um programa da União Europeia que apoia o crescimento das pequenas e médias empresas de maior risco,
tem ajudado o grossista de aço polaco Presto Stal a introduzir novos serviços para melhor
atender às necessidades dos seus clientes.
Com sede em Klawkowo, no norte da Polónia, o modelo de negócio da Presto Stal centra-se na sua base
de clientes locais. Os preços flexíveis e a satisfação de exigências específicas são os aspetos fundamentais
da estratégia de relação com os clientes da empresa. A Presto Stal procurou recentemente ampliar a sua gama
de serviços, a fim de incluir a serralharia, a soldadura e a pintura de artigos de metal, o que implicou a compra de
um terreno para construir uma nova sede e oficina. Foi necessário um investimento considerável, que foi possível
graças ao COSME. O empréstimo garantido pela UE assegurou a estabilidade financeira da empresa durante
o projeto de expansão e os alicerces dos novos edifícios estão agora a ser construídos. Como resultado, a Presto
Stal contratou pessoal adicional e prevê-se que o número de trabalhadores chegue a 10 em 2017.

FEIE PARA PME

KÜSTENOPTIK

Localização: Alemanha
Setor: optometria

Um plano de negócios perspicaz obtém o apoio da UE
Um empréstimo ao abrigo do COSME, o programa da UE para a competitividade das
empresas e das pequenas e médias empresas, permitiu ao optometrista alemão assumir o controlo
da clínica que geria.
Quando era criança, Jürgen “Jimmy” Imholt costumava viajar com frequência para a costa báltica da Alemanha
pelo que, depois de se formar na faculdade, decidiu instalar-se na região. Como optometrista qualificado, Jimmy
encontrou imediatamente trabalho na sua área de eleição, tornando-se gerente da loja no espaço de um ano.
Após vários anos, passou a gerente de outra loja do seu patrão e introduziu uma série de alterações nas práticas
de trabalho da empresa. Quando o seu patrão decidiu vender a loja, Jimmy parecia reunir as condições para
assumir o controlo do negócio, mas, para isso, precisava de um empréstimo. Foram necessários 2 meses para
preparar o pedido, mas as pesquisas e a verificação das informações do seu plano de negócios compensaram.
Depois de examinar o pedido, o primeiro banco ao qual Jimmy pediu um empréstimo concedeu-lhe
o financiamento garantido pela UE. Hoje em dia, a loja de Jimmy continua a crescer e ele está confiante
em relação ao futuro.

AUREL
Localização: Itália
Setor: eletrónica, tecnologia digital

Empenho na inovação rende dividendos à Aurel
O financiamento suportado pela InnovFin – o programa Financiamento da UE para Inovadores,
destinado a PME e empresas de média capitalização com potencial de investigação, desenvolvimento
e inovação (IDI) ou investimentos em atividades de IDI – ajudou a Aurel, um fabricante italiano
de circuitos eletrónicos, a investir na investigação e no desenvolvimento.
Fundada em 1970, a Aurel desenvolve e fabrica circuitos eletrónicos utilizando película espessa e outros tipos
de tecnologia. Também presta aconselhamento sobre como utilizar de melhor forma a tecnologia de película
espessa em todas as fases dos processos de fabrico. A sua gama de produtos também inclui sensores, fornalhas
e equipamento de impressão para utilização em superfícies metálicas e cerâmica. A empresa emprega 70
pessoas nas suas instalações de 4500 m² na Emilía-Romanha e está fortemente empenhada na inovação, que
tem sido fundamental para o seu crescimento. Esta atitude contribuiu para que a Aurel conseguisse assegurar
o empréstimo garantido pela UE, que permitiu à empresa adquirir novas máquinas e contratar especialistas
adicionais nos domínios da engenharia e dos produtos químicos. O empréstimo também permitiu à Aurel realizar
investigação adicional em áreas como os LED de alta potência e as resistências de potência.

O PLANO DE INVESTIMENTO PARA A EUROPA
O Plano de Investimento para a Europa é um esforço coletivo e coordenado a nível da UE para incentivar
o investimento na economia real de modo a:
• fomentar a criação de emprego e o crescimento económico;
• cumprir as necessidades de longo-prazo da economia e aumentar a competitividade;
• ajudar a reforçar a capacidade de produção da UE, bem como as infraestruturas.
Melhorar o ambiente de investimento
Um objetivo primordial importante do Plano de Investimento é melhorar o ambiente de investimento, tanto a nível
europeu como a nível de cada Estado-Membro. Estão a ser envidados esforços para suprimir os obstáculos que
se revestem de dimensão europeia e dizem respeito ao mercado único, bem como para dar resposta aos desafios
regulamentares e não regulamentares que se colocam ao investimento a nível nacional.

O FUNDO EUROPEU PARA INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS (FEIE)
O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) está no centro do Plano de Investimento, dando apoio
a projetos inovadores que poderão necessitar de uma cobertura de riscos. Uma iniciativa conjunta da Comissão
Europeia e do Banco Europeu de Investimento (BEI), o FEIE ajuda a atrair o investimento privado.

SETORES
• Ambiente e eficiência na utilização dos recursos
• Transportes
• Digital
• Energia

• Investigação e inovação
• Infraestruturas sociais
• Empresas de pequena e média capitalização

QUEM PODE APRESENTAR UM PEDIDO?
• Empresas de todas as dimensões
• Serviços públicos
• Entidades do setor público

•B
 ancos de fomento nacionais ou outros bancos que
concedam empréstimos através de intermediários
• Plataformas de investimento personalizadas

Para beneficiarem do apoio do FEIE, os projetos devem:
3 ser comercialmente seguros e económica e tecnicamente viáveis;
3 c ontribuir para os objetivos da UE, o crescimento sustentável e o emprego;
3 estar suficientemente elaborados para serem financiáveis;
3 ter custos proporcionais ao risco assumido.

COMO APRESENTAR UM PEDIDO?
Os promotores públicos ou privados de grandes projetos de infraestruturas ou inovação que procuram investidores
podem pedir um empréstimo através do Banco Europeu de Investimento. As pequenas e médias empresas e as
empresas de média capitalização podem assegurar o financiamento para os seus projetos através de bancos de
fomento nacionais e de intermediários financeiros locais.

A PLATAFORMA EUROPEIA DE ACONSELHAMENTO AO INVESTIMENTO (PEAI)
A Platforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) é uma iniciativa da Comissão Europeia e do BEI
para acelerar o investimento e oferece um ponto de acesso único a numerosas formas de apoio para projetos e
investimentos em todas as fases do seu ciclo de vida.
Os serviços de aconselhamento incluem:
3 assistência técnica para a preparação e implementação dos projetos;
3 melhoria da utilização dos fundos da UE em instrumentos financeiros;
3 apoio ao desenvolvimento de capacidades;
3 apoio a políticas, programas e projetos para parcerias público-privadas;
3 acesso ao financiamento para projetos de inovação.
Para obter mais informações, consulte http://eib.europa.eu/eiah

O PORTAL EUROPEU DE PROJETOS DE INVESTIMENTO (PEPI)
O Portal Europeu de Projetos de Investimento (PEPI) é um portal em linha que permite aos promotores de projetos
na UE - públicos ou privados - dar a conhecer os seus projetos a potenciais investidores em todo o mundo. O Portal
é disponibilizado e gerido pela pela Comissão Europeia e faz parte do Plano de Investimento para a Europa.
Para obter mais informações, consulte http://ec.europa.eu/eipp

ADIRA AO INVEST EU
Para obter informações atualizadas sobre o Plano de Investimento para a Europa:
http://ec.europa.eu/invest-eu
Para contactar os serviço locais do BEI:
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/
Para contactar os intermediários financeiros:
http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm
Para localizar um projeto do FEIE em curso próximo de si:
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
Para obter informações sobre o financiamento disponível ao abrigo de outras iniciativas da UE:
http://europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/access-to-finance/
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Levar a Europa a investir
no emprego e crescimento.
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