O BPI e o FEI assinam o primeiro acordo de garantia
InnovFin em Portugal no âmbito do Programa
Horizonte 2020 para o financiamento de empresas
inovadoras.
O Fundo Europeu de Investimento (FEI) e o Banco BPI assinaram um acordo para fomentar o
crédito a pequenas e médias empresas (PME) bem como a empresas de média dimensão (midcaps) ao abrigo do Programa InnovFin – Financiamento da União Europeia para empresas
inovadoras, uma iniciativa apoiada pela Comissão Europeia em nome da União Europeia.
O novo acordo permitirá ao Banco BPI proporcionar às empresas inovadoras em Portugal o
acesso a um total de financiamento de 200 milhões de euros nos próximos 2 anos, com o apoio
de uma garantia prestada pelo FEI no âmbito do Horizonte 2020 - Programa-Quadro de
Investigação e Inovação da UE. A operação permitirá ao Banco BPI disponibilizar financiamento
adicional às empresas inovadoras, em condições vantajosas.
Em Lisboa, aquando da assinatura, o Director Executivo do FEI, Pier Luigi Gilibert, afirmou: “É
com grande satisfação que assinamos o nosso primeiro acordo de Garantia InnovFin para PME
em Portugal, com o Banco BPI. Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados no
Instrumento Financeiro de Partilha de Risco assinado com o BPI há um ano e meio e estamos
convictos de que, em conjunto, poderemos apoiar ainda mais empresas inovadoras nos próximos
2 anos”.
O Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, disse: “É com
grande satisfação que apresento um acordo que permitirá às empresas inovadoras portuguesas o
acesso a uma importante linha de crédito de 200 milhões de Euros nos próximos dois anos. A
inovação é a peça-chave do crescimento e da criação de emprego na Europa e o programa
Horizonte 2020 o seu principal instrumento. Ao facilitar o acesso das PME a financiamento para
investigação e inovação estamos a investir no crescimento da economia portuguesa e da União
Europeia”.
Fernando Ulrich, Presidente do Banco BPI, acrescentou: “O BPI é o principal parceiro comercial
do Grupo BEI em Portugal na concessão de crédito de médio e longo-prazo a PME e “mid-caps”.
Esta posição resulta do desempenho eficaz do Banco em todas as transacções e operações
anteriormente formalizadas, nomeadamente o inovador Instrumento de Partilha de Risco lançado
pelo FEI em colaboração com a Comissão Europeia. Estamos satisfeitos por, mais uma vez, o BPI
ter sido o primeiro banco português a ser escolhido pelo FEI para a implementação da Garantia
InnovFin para PME. Posso afirmar que continuamos determinados em manter este nível de
desempenho nos próximos anos.”

O objectivo da Garantia InnovFin para PME é incentivar os bancos ou outras instituições
financeiras a conceder crédito às PME e empresas de média dimensão (com menos de
500 empregados) que necessitam de investimento e/ou fundo de maneio para o financiamento de
actividades de investigação, desenvolvimento e inovação, com o apoio financeiro da UE. O FEI
está a seleccionar instituições financeiras, no seguimento de um convite a manifestações de
interesse por parte de intermediários financeiros na Europa.

No passado mês de Outubro, o Banco Europeu de Investimento assinou também com o Banco
BPI um empréstimo de 300 milhões de euros para financiar projectos de investimento em
Portugal, realizados principalmente por PME e empresas de média dimensão, que pode ser
combinado com o acordo de garantia InnovFin, promovendo desta forma o apoio às empresas,
aumentando o acesso ao financiamento por parte das empresas inovadoras em Portugal e
estimulando o crescimento económico sustentável.
Sobre o instrumento financeiro de partilha de risco InnovFin para PME
O instrumento financeiro de partilha de risco InnovFin para PME presta garantias e
contragarantias para o financiamento da dívida entre 25.000 euros e 7,5 milhões de euros, a fim
de melhorar o acesso ao crédito por parte das PME e empresas de média dimensão inovadoras
(até 499 empregados). A Garantia InnovFin para PME é implementada pelo Fundo Europeu de
Investimento e funcionará através de intermediários financeiros (bancos e outras instituições
financeiras) nos Estados-Membros da EU e Países Associados. No âmbito deste mecanismo, os
intermediários financeiros beneficiarão da garantia do FEI sobre uma parte das perdas incorridas
no financiamento da dívida. A Garantia InnovFin para PME faz parte do InnovFin – Financiamento
da UE para empresas inovadoras, uma nova gama de produtos do Grupo BEI (incluindo o FEI e o
BEI) que facilitam o acesso ao financiamento por parte das empresas inovadoras. Esta operação
conta com o apoio financeiro da União Europeia no âmbito do Programa Horizonte 2020 Instrumentos Financeiros.

Sobre o FEI
A principal missão do Fundo Europeu de Investimento (FEI) consiste em apoiar micro, pequenas e
médias empresas (PME) europeias, facilitando-lhes o acesso ao financiamento. O FEI concebe e
desenvolve capital de risco e de crescimento, garantias e instrumentos de microcrédito que visam
especificamente este segmento de mercado. Neste contexto, o FEI promove os objectivos da UE,
visando apoiar a inovação, a investigação e o desenvolvimento, o empreendedorismo, o
crescimento e o emprego. O montante total da exposição líquida do FEI a fundos de capital de
risco ascendeu a mais de 7,9 mil milhões de euros no final de 2013. Com investimentos em mais
de 435 fundos, o FEI desempenha um papel de liderança no capital de risco europeu, devido à
escala e ao âmbito dos seus investimentos, especialmente nos segmentos de alta tecnologia ou
no capital de constituição e arranque. A carteira de crédito com garantias do FEI totalizou mais de
5,6 mil milhões de euros em mais de 300 operações no final de 2013, o que o posiciona como um
actor importante na prestação de garantias às PME europeias e um líder como entidade garante
em microcrédito.
Sobre o BPI
O BPI é o terceiro maior banco português, com uma quota de mercado de 10% em depósitos e
empréstimos, e mais de 15% em gestão de activos. É um dos principais promotores do apoio às
PME mais empreendedoras em Portugal, no âmbito dos vários programas de incentivo
disponibilizados pelo Estado português com vista a minimizar o impacto da crise económica. O
BPI foi a primeira instituição financeira a lançar o Instrumento de Partilha de Risco – Risk Sharing

Instrument (RSI) em Portugal. No âmbito do RSI, o BPI aprovou mais de 240 empréstimos, num
total de 160 milhões de euros, apoiando 220 empresas inovadoras em todo o país. Na Avaliação
Completa (“Comprehensive Assessment”) e nos testes de stress realizados em toda a UE pelo
Banco Central Europeu (BCE) e a Autoridade Bancária Europeia (ABE) no quadro do recémcriado Mecanismo Único de Supervisão da UE, o BPI foi classificado como um banco sólido,
obtendo bons resultados em todos os critérios relevantes.
Sobre o Horizonte 2020
Em 1 de Janeiro de 2014, a União Europeia lançou um novo programa de financiamento para a
investigação e a inovação, denominado Horizonte 2020. Nos próximos sete anos, serão investidos
quase 80 mil milhões de euros em projectos nestas áreas, visando apoiar a competitividade
económica europeia e alargar as fronteiras do conhecimento humano. O orçamento da UE
destinado à investigação está essencialmente direccionado para a melhoria das condições de vida
do cidadão, em domínios como a saúde, o ambiente, os transportes, a alimentação e a energia.
As parcerias de investigação com as indústrias farmacêuticas, aeroespaciais, automóvel e
electrónica incentivam, por sua vez, o investimento do sector privado em prol do crescimento
futuro e da criação de empregos altamente qualificados. O programa "InnovFin – Financiamento
da UE para empresas inovadoras", integra esta nova geração de instrumentos financeiros e irá
contribuir para injectar até 48 mil milhões de euros em investimentos destinados à Investigação e
à Inovação na Europa.
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