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Projetos Importantes  
de Interesse Comum Europeu

De modo a melhorar as condições- 
-quadro que permitem que as empresas 
invistam e inovem, a União Europeia 
(UE) consubstancia na sua Estratégia 
Industrial regras e instrumentos para 
nivelar as condições de concorrência 
entre a UE e outros blocos económicos, 
promovendo a cooperação entre 
empresas e outras partes interessadas 
através da criação de “Alianças 
Industriais” e subsidiando “Projetos 
Importantes de Interesse Comum 
Europeu” (IPCEI, sigla em inglês) em 
indústrias consideradas estratégicas.

Os IPCEI destinam-se a apoiar projetos 
que contribuem para o crescimento 
económico sustentável, o emprego,  
a competitividade, a resiliência da 
indústria e da economia da UE  
e que reforcem a sua autonomia 
estratégica aberta, fomentando  
projetos revolucionários de inovação  
e infraestruturas através da cooperação 
transfronteiriça e com repercussão 
positiva no mercado interno e na 
sociedade em geral. Permitem reunir 
conhecimentos, especializações,  
recursos financeiros e agentes 
económicos de toda a União, com vista  

a dar resposta a importantes  
deficiências do mercado ou sistémicas, 
ou a desafios societais que não poderiam 
ser enfrentados de outro modo. 

Embora presente nos tratados europeus 
desde 1957, até 2017 apenas dois projetos 
de infraestruturas foram aprovados  
como IPCEI: a Ponte do Øresund entre  
a Dinamarca e Suécia e a ligação fixa  
do Fehmarn Belt entre  a Dinamarca  
e a Alemanha. Atualmente, os IPCEI são 
criados, implementados e financiados  
por pelo menos quatro Estados-Membros 
e materializam-se em consórcios  
de larga escala que visam a Investigação 
e Desenvolvimento e as primeiras 
aplicações industriais em cadeias  
de valor estratégicas, tal como projetos 
em infraestruturas. Atendendo ao 
interesse comum e estratégico da UE, 
os projetos enquadrados no IPCEI estão 
sujeitos a um processo de notificação  
à Comissão Europeia tendente à isenção 
da aplicação dos limites subjacentes à 
regulamentação dos auxílios de estado. 
Em Portugal, os IPCEI são promovidos 
pela Agência Nacional de Inovação 
(ANI), em parceria com a Agência par a 
Competitividade e Inovação (IAPMEI). n

Exemplos de IPCEI
 X  Projeto de investigação e 
inovação em microeletrónica, 
1,75 mil milhões e euros em 
apoio público, em 2018;

 X  Dois projetos para a cadeia  
de valor das baterias de  
3,2 mil milhões de euros e  
2,9 mil milhões de euros, em 
2019 e 2021, respetivamente; 

 X  Projeto (Hy2Tech) para a 
cadeia de valor da tecnologia 
do hidrogénio de 5,4 mil 
milhões de euros, aprovado 
em julho deste ano, estando 
ainda previsto para breve a 
aprovação de um segundo 
projeto nesta área. 

Os IPCEI caracterizam-se por serem projetos em indústrias consideradas 
estratégicas que envolvem pelo menos quatro Estados-membros, 
com potencial para criar crescimento e emprego, fomentar 
a competitividade, a sustentabilidade e criar valor na UE.

IPCEI em negociação
 X   Projetos envolvendo 
computação em nuvem 
e microeletrónica, 
já em fase avançada;

 X   Projetos numa fase inicial  
na área da saúde  
e matérias-primas.

Informação adicional 
sobre os IPCEI :

Esteja atento aos alertas 
no site da ANI:  
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