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Prevê-se que os primeiros projetos recebam 
uma garantia InvestEU já em abril. Saiba no que 
consiste este programa e como pode concorrer.

O QUE É?
O InvestEU é um programa 
de investimento europeu de 2021 
até 2027, que pretende mobilizar 
mais de 327 mil milhões de euros de 
investimento público e privado até 2027, 
através de uma garantia do orçamento 
europeu de 26,2 mil milhões de euros. 

O Fundo InvestEU deverá apoiar 
projetos que sejam técnica 
e economicamente viáveis, e ser 
orientado pela procura, focando 
o seu apoio em domínios de intervenção 
da União Europeia (UE) que, de outra 
forma, não seriam financiados, ou 
seriam insuficientemente financiados, 
contribuindo, por conseguinte, 
para a concretização dos objetivos 

estratégicos da União, particularmente 
nas áreas climática e digital.

O Fundo InvestEU reúne, sob 
o mesmo teto, o Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos (FEIE) 
e 13 outros instrumentos financeiros 
utilizados no Quadro Financeiro 
Plurianual da UE de 2014 a 2020, 
simplificando o acesso ao financiamento 
da UE e tornando-o mais eficaz 
e flexível. Inclui instrumentos de dívida, 
partilha dos riscos e instrumentos 
de capital próprio e a eles equiparados, 
respaldados pela garantia.

COMO FUNCIONA?
O InvestEU fornece uma garantia de 
26,2 mil milhões de euros do orçamento 

da UE, que será utilizada pelos parceiros 
de implementação: 75% para o Grupo 
do Banco Europeu de Investimento e 25% 
para os bancos de fomento nacionais 
(no nosso caso, Banco Português 
de Fomento) e instituições financeiras de 
desenvolvimento (como o Banco Europeu 
de Reconstrução e Desenvolvimento 
– BERD – e outros). Por sua vez, 
os parceiros de implementação irão 
providenciar soluções de financiamento 
direto e intermediário – através de 
bancos, sociedades de garantias mútuas, 
fornecedores de microfinanciamento, 
fundos de capital de risco e equidade 
– a promotores de projetos públicos 
e privados (empresas, startups, 
autoridades públicas, bancos e outras 
instituições de fomento nacionais).

InvestEU: 
Guia prático

AS 4 ÁREAS COM GARANTIA ORÇAMENTAL

INFRAESTRUTURAS 
SUSTENTÁVEIS 

38% 
da garantia

PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS 

26%

INVESTIGAÇÃO, 
INOVAÇÃO E 

DIGITALIZAÇÃO 

25%

INVESTIMENTO SOCIAL 
E COMPETÊNCIAS 

11%
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PROGRAMAS COM GESTÃO 
CENTRALIZADA EM BRUXELAS MONTANTES EM €

MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA (MIE) 33,71 mil M

Transportes 25,81 mil M

Energia 5,84 mil M

Digital 2,06 mil M

PROGRAMA EUROPA DIGITAL 7,588 mil M

Computação de alto Desempenho 2,226 mil M 

Inteligência artificial 2,061 mil M

Cibersegurança e confiança 1,650 mil M

Implantação e melhor utilização das capacidades 
digitais e interoperabilidade 1,072 mil M

Competências digitais avançadas 0,577 mil 

A CIP REÚNE INFORMAÇÃO 
SOBRE OS PRINCIPAIS 

FUNDOS E PROGRAMAS 
EUROPEUS NO SEU SITE 

CONSULTE-A AQUI

INVESTEU - PORTAL DE INVESTIMENTO
O portal InvestEU é um Marketplace online 
que conecta investidores com promotores 

de projetos públicos e privados. Proporciona 
mais opções para financiamento aos 

promotores de projetos.

INVESTEU - PORTAL DE ACONSELHAMENTO
Trata-se do ponto de entrada central 

para os promotores e intermediários de 
projetos que procuram apoio consultivo e 

assistência técnica relativamente aos fundos 
disponibilizados pelo InvestEU.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A Comissão Europeia, através de vários 
instrumentos orçamentais da UE, 
apoiará investimentos para concretizar  
a transição ecológica e digital. 

Destacamos, nesta secção, dois 
instrumentos geridos de forma 
centralizada em Bruxelas:

  •   O Mecanismo Interligar 
a Europa (MIE), que visa promover 
o crescimento, o emprego 
e a competitividade através 
de investimentos em infraestruturas 
ligadas aos transportes, 
energia e no digital;

      Consulte aqui:

 
  •   O Programa Europa Digital, 

que visa apoiar a transformação 
digital das sociedades e das 
economias da Europa, melhorando 
a competitividade da Europa 
na economia digital global. 

      Consulte aqui:

COMO POSSO CANDIDATAR 
A MINHA EMPRESA?
Deve candidatar-se através 
dos intermediários financeiros no seu 
país ou região, cujos produtos financeiros 
são cobertos pela garantia da UE.

Para mais informações, 
consulte aqui:

DUPLA TRANSIÇÃO – OUTROS PROGRAMAS EUROPEUS

COMO POSSO CANDIDATAR 
A MINHA EMPRESA?
Os convites para apresentação de 
propostas para estes programas 
são publicados no Portal Único de 
Financiamento da Comissão Europeia.

Consulte aqui:

Destaque


