Oportunidades de investimento em
toda a Europa para os investidores
de todo o mundo
O Plano de Investimento, através do seu braço de
financiamento – o Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos (FEIE) – faculta aos investidores a
oportunidade de investirem em projetos de infraestruturas
e inovação de elevada qualidade, assim como em
PME em toda a Europa. Este investimento realiza-se
juntamente com uma instituição cuja notação de risco
é AAA, com um registo comprovado e experiência única
nos mercados europeus: o grupo do Banco Europeu de
Investimento (BEI). O Grupo BEI assume uma parcela
significativa do risco geral em projetos sólidos, económica
e financeiramente viáveis, selecionados por um comité de
peritos de mercado independentes, e o FEIE oferece uma
garantia de perda de primeiro grau (first loss). Os projetos
FEIE estão abertos a investidores de todo o mundo.

Um vasto portefólio de sectores
e países
Através do FEIE, os investidores podem encontrar a
oportunidade que melhor se lhes adapta.
As oportunidades de investimento estão disponíveis na
UE e incluem uma um amplo leque de setores – desde
o digital, transportes e energia, à educação, saúde,
investigação, desenvolvimento e inovação, às energias
renováveis e eficiência de recursos e ao apoio a
start-ups e PME. Os investidores podem co-investir em
projetos individuais ou em plataformas de investimento
com um enfoque temático ou regional para beneficiar
de economias de escala.

O Plano de Investimento para
a Europa
A UE lançou uma iniciativa para relançar o crescimento,
promover a criação de emprego e reativar o investimento
estratégico em setores-chave na Europa. O Plano de
Investimento para a Europa oferece novas oportunidades
aos investidores da UE e de países terceiros, ao:
- promover uma utilização mais inteligente dos recursos
financeiros;
- dar visibilidade e assistência técnica aos projetos de
investimento;
- eliminar barreiras setoriais e administrativas ao
investimento.

Junte-se à iniciativa InvestEU
Para informação atualizada sobre o Plano de Investimento
para a Europa:

ec.europa.eu/invest-eu
#investEU
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Uma fonte de informações sobre
projetos de investimento europeus

Para oportunidades de investimento em infraestruturas,
contacte diretamente o BEI:
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/index.htm

Além das oportunidades de co-investimento com o
Grupo BEI, o Portal Europeu de Projetos de Investimento
(PEPI) oferece aos investidores de todo o mundo um portal
Web grátis, publicamente disponível, onde podem encontrar
as oportunidades de investimento na Europa. Oferece
critérios de busca e filtragem avançados, tornando fácil
para os investidores encontrarem os projetos de acordo
com as suas preferências. Os projetos apresentados no
Portal valem pelo menos 10 milhões de euros e abrangem
setores de elevado potencial, como infraestruturas e
inovação.

Para oportunidades de investimento em fundos de capital
direcionados a start-ups e PME, consulte o Fundo Europeu
de Investimento ou os intermediários financeiros para
participações de capital no seu país de interesse:
http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm

O Portal está disponível em http://ec.europa.eu/eipp

Assistência técnica para projetos
de elevada qualidade
Através da Plataforma Europeia de Aconselhamento
ao Investimento (PEAI) , o BEI e a Comissão oferecem
assistência técnica e aconselhamento à medida a
promotores de projetos privados e públicos, visando gerar
mais e melhores oportunidades de investimento na Europa,
incluindo projetos além-fronteiras e projetos em setores
inovadores e de elevado potencial.
A Plataforma está disponível em http://www.eib.org/eiah/

