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O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) pode ser utilizado
 para financiar projetos em:

Digital

Social

Energia

Transportes Desenvolvimento
regional

Bioeconomia Investigação, 
desenvolvimento e 

inovação

Ambiente e utilização 
eficiente dos recursos

Empresas de menor 
dimensão

PORTUGAL SITUA-SE ATUALMENTE EM 4
em termos de mobilização de investimentos ligados ao FEIE, em proporção do PIB

Prevê-se que venha a
mobilizar um montante total de 

11 950
Número de PME que deverão 

beneficiar de melhor acesso ao 
financiamento

O nosso próximo objetivo é chegar aos 

500mil milhões de EUR

em investimentos mobilizados em 
toda a UE até ao final de 2020

Financiamento do BEI:

2,5 mil milhões de EUR

40
Número de projetos aprovados 

e acordos PME

Em julho de 2018, o Plano Juncker 
superou a sua meta inicial de

315 mil milhões de EUR

de investimento

PLANO
JUNCKER
EM PORTUGAL

8,7 mil milhões de EUR

em investimentos 



EXEMPLOS DE PROJETOS APOIADOS PELO 
PLANO JUNCKER

Tenha em atenção que esta lista não é exaustiva e inclui apenas um número de projetos selecionados. 
Para a lista completa de projetos, visite www.eib.org/efsi/efsi-projects.

Além de mobilizar investimentos significativos, o Plano Juncker também apoia promotores 
de projetos e ajuda a criar uma reserva de projetos de qualidade na Europa. Duas iniciativas, 
em especial, oferecem grandes oportunidades quer aos promotores de projetos quer aos 
investidores. A Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) proporciona 
apoio técnico personalizado à preparação e desenvolvimento de projetos de investimento na 
UE. O Portal Europeu de Projetos de Investimento (PEPI) oferece um serviço de correspondência 
entre projetos de qualidade na UE e potenciais investidores de todo o mundo.

Figuram neste relatório mais informações sobre os desafios e as oportunidades de investimento 
em Portugal.

Abastecimento de água: ÁGUAS DE PORTUGAL
O BEI concedeu um empréstimo de 420 milhões de EUR ao abrigo do Plano Juncker à Águas 
de Portugal para financiar investimentos em infraestruturas hídricas em Portugal. Este projeto 
melhorará a qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e de tratamento 
de águas residuais em Portugal, através da construção e renovação de infraestruturas. As obras 
permitirão criar e manter mais de 7 400 postos de trabalho durante a fase de execução.

Regeneração urbana: LISBOA
O BEI concedeu um empréstimo de 250 milhões de EUR, apoiado pelo FEIE, ao município de 
Lisboa. Os fundos contribuirão para a prossecução da reabilitação urbana da cidade através da 
renovação de escolas, da construção de habitação social e verde, bem como da melhoria do 
sistema de drenagem para evitar inundações.

Campus universitário:
NOVA SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS
O BEI concedeu um empréstimo de 16 milhões de euros, apoiado pelo FEIE, à Nova School 
of Business and Economics para o projeto e a construção de um novo campus de 68 000 m² 
em Carcavelos. O novo campus incluirá salas de aula, escritórios, anfiteatros, uma biblioteca, 
instalações desportivas e de restauração, um auditório principal e alojamento com capacidade 
para 122 alunos.
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http://www.eib.org/efsi/efsi-projects
https://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/pt/index.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-portugal_pt.pdf

