Promover a identidade europeia através
da educação e da cultura
Contribuição da Comissão para o almoço de trabalho dos Líderes

Gotemburgo, 17 de novembro de 2017
#FutureOfEurope #EURoad2Sibiu

O FUNDO EUROPEU PARA INVESTIMENTOS
ESTRATÉGICOS APOIA PROJETOS EDUCATIVOS
Os Estados-Membros investem, em média, quase 5 % do PIB nos respetivos sistemas de ensino. A nível da UE, o investimento
na educação e na formação complementa os esforços nacionais, desde programas de mobilidade (Erasmus+ e as ações Marie
Skłodowska Curie), instrumentos financeiros (incluindo o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e o Fundo Social
Europeu) e o Serviço de Apoio à Reforma Estrutural.
A educação é essencialmente financiada através da despesa pública. No contexto de rigor orçamental, o potencial da
utilização de formas de financiamento inovadoras, por exemplo, explorando o investimento privado e utilizando
instrumentos de investimento deve ser explorado para certos equipamentos educativos (por exemplo, para proporcionar
alta conectividade nas escolas) e certas formas de ensino (por exemplo, para promover a cooperação no ensino superior).
Apresentam-se de seguida alguns exemplos de projetos que já foram financiados pelo Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos.

PORTUGAL
O Banco Europeu de Investimento concede 16 milhões de euros à Nova School of Business and Economics
para conceber e construir um novo campus de 68 000 m² em Carcavelos. O novo campus incluirá salas de aula,
escritórios, biblioteca, instalações desportivas e restaurante, um auditório principal e alojamentos para estudantes
com capacidade para 122 alunos.

LETÓNIA
O Banco Europeu de Investimento empresta 30 milhões de euros à Universidade da Letónia para a construção
de instalações de investigação e de estudos mais avançados. O empréstimo contribuirá para financiar a construção
e fornecimento de duas infraestruturas universitárias no novo campus Tornakalns. Trata-se de reunir uma grande
parte das suas atividades numa área, melhorando a eficiência não só para a administração da universidade, mas
também para os professores e estudantes.
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O Fundo Europeu de Investimento está a investir 10 milhões de euros num programa de obrigações com impacto
social que apoiem a integração de 2 500 e 3 700 migrantes e refugiados no mercado de trabalho finlandês através
da prestação de formação e de apoio em termos de ajustamento entre a oferta e a procura de emprego. O sistema
é dirigido pelo gestor do fundos finlandês Epiqus, especializado em investimentos com impacto social, e o Ministério
finlandês dos Assuntos Económicos. Até novembro de 2017, já tinha proporcionado empregos a 100 refugiados,
estando mais 400 pessoas em programas de formação.
O Banco Europeu de Investimento também deve financiar um projeto educativo em Espoo. O financiamento
será canalizado para a construção de novas escolas, bem como para a extensão e renovação de escolas
existentes. O projeto irá melhorar o ambiente de aprendizagem dos alunos e as condições de trabalho dos
professores.

