
FICHA TÉCNICA DO PAÍS: PORTUGAL  

Plano de Investimento para a Europa Ponto da situação  |  Março 2017

A cor mais escura representa os investimentos 
mais elevados em relação ao PIB

As operações aprovadas em 
Portugal no âmbito do Fundo 
Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEIE) do Plano 
Juncker representam agora um 
volume de financiamento total 
de quase 1,2 mil milhões  
de euros.  
Espera-se que isto gere 3,8 
mil milhões de euros em 
investimentos.
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS E INOVAÇÃO
Os 13 projetos* ascendem a 665 milhões de euros de financiamento do Banco Europeu 
de Investimentos (BEI) no âmbito do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEIE). Espera-se que tal gere 2,4 mil milhões de euros em investimentos.

PROJETOS Energia - Infraestruturas sociais - Transporte - Digital - Agricultura 
Eficiência de recursos e ambiente - IDI - Empresas mais pequenas 

* Os projetos de infraestruturas e inovação incluem o investimento de apoio de operações em mais de um país; por conseguinte, podem ser 
contabilizados nas fichas técnicas de outros países.

Programa de emprego e start-ups do Montepio (assinado em novembro de 2016)
•  Recurso para financiar investimentos elegíveis de pequena e média  

dimensão promovidos por pequenas e médias empresas (PME) com maior 
risco ou empresas de média capitalização, incluindo start-ups e profissionais 
independentes e outras PME e empresas de média capitalização, criando 
oportunidades de formação e/ou emprego

• Financiamento no âmbito do FEIE: 20 milhões de euros 
• Investimento total esperado: 56 milhões de euros

FL de alojamentos climatizados de regeneração urbana em Lisboa  
(assinado em novembro de 2016)

•  A operação inclui projetos de recuperação ambiental, prevenção e proteção  
de riscos, infraestruturas de regeneração urbana e alojamentos sociais, 
incluindo novas casas e reparações maiores no stock existente

• Financiamento no âmbito do FEIE: 100 milhões de euros (1.ª tranche)
• Investimento total esperado: 523 milhões de euros

SMEs



FINANCIAMENTO DE PME

No âmbito do FEIE, o Fundo Europeu de Investimento, aprovou 7 acordo com 
intermediários financeiros (bancos, fundos, etc.). O financiamento totaliza 495 milhões 
de euros e espera-se gerar quase 1,5 mil milhões de euros em investimentos. Cerca  
de 1.300 empresas mais pequenas ou start-ups beneficiarão deste apoio.

As informações existentes nesta página não fazem parte do relatório formal do BEI no âmbito do FEIE; desta forma, devem ser consideradas 
provisórias e não auditadas.

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.

Programa de emprego e start-ups da CGD (assinado em setembro de 2016)
•  Suporte financeiro para pequenas e médias empresas (PME), incluindo  

start-ups e profissionais independentes, de modo a criar oportunidades  
de formação e/ou emprego

• Financiamento no âmbito do FEIE: 70 milhões de euros 
• Investimento total esperado: 196 milhões de euros

SMEs



Eficiência de recursos 
e ambiente

* Aprovado pelo BEI: EUR 24,3 mil milhões
Aprovado pelo FIE: EUR 8,5 mil milhões

FINANCIAMENTO 
APROVADO DO 

FEIE*

32,8 mil milhões €177,7 mil milhões

INVESTIMENTO TOTAL RELATIVO A APROVAÇÕES DO FEIE
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RESULTADOS ATÉ À DATA NOS 28 PAÍSES DA UE

Dos quais

foram 
assinados

€22,9 
mil milhões


