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A criação do programa InvestEU prevê um mecanismo de apoio único ao
investimento em ações internas a nível da UE para o QFP 2021-2027.
Este programa baseia-se na experiência adquirida com o FEIE e os instrumentos
financeiros para as políticas internas existentes.
O programa assentará em quatro pilares:
o aprovisionamento da garantia da UE através do Fundo InvestEU;
a plataforma de aconselhamento InvestEU, que prestará assistência técnica
no desenvolvimento de projetos;
o portal InvestEU, que constituirá uma base de dados facilmente acessível
destinada a promover projetos que pretendam obter financiamento;
as operações de financiamento misto.
O objetivo geral do programa InvestEU é apoiar os objetivos estratégicos da
União através de operações de financiamento e investimento que contribuam
para:
A competitividade da União, incluindo a investigação, a inovação e a
digitalização;
O crescimento e o emprego na economia da União, a sustentabilidade da
mesma e a sua dimensão ambiental e climática, contribuindo para a
consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dos objetivos

do Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas e para a criação de emprego
de elevada qualidade;
A resiliência social, a inclusividade e a inovação na União;
A promoção do progresso científico e tecnológico, bem como da cultura, da
educação e da formação;
A integração dos mercados de capitais da União e o reforço do Mercado
Único, incluindo soluções para fazer face à fragmentação dos mercados de
capitais da União, diversificar as fontes de financiamento para as empresas
da União e promover a sustentabilidade financeira;
A promoção da coesão económica, social e territorial;
A recuperação, sustentável e inclusiva, da economia da União na sequência
da crise causada pela pandemia de COVID-19, preservando e reforçando as
suas cadeias de valor estratégicas e mantendo e reforçando as atividades
de importância estratégica para a União no que se refere às infraestruturas,
às tecnologias transformadoras, às inovações revolucionárias e aos fatores
de produção críticos para as empresas e os consumidores.
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