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Informação Privilegiada 

 
Banco Europeu de Investimento financia 
I&D da Novabase 
 

Lisboa, 4 de fevereiro 2015 

 

 

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai conceder à Novabase um 

financiamento de até 14 milhões de euros, a 6 anos, para investimento em I&D. 

Trata-se da primeira transação do BEI em Portugal ao abrigo do "InnovFin – EU 

Finance for Innovators", enquadrado no programa de investigação e inovação da 

União Europeia para o período entre 2014 e 2020, Horizon 2020. 

 

Segundo o recente relatório da Comissão Europeia “2014 EU Industrial R&D 

Investment Scoreboard”, a Novabase é a empresa portuguesa do sector de 

software e serviços de TI que mais investe em I&D e uma das top 100 na europa. 

É o sexto ano consecutivo que a Novabase integra este ranking, tendo investido 

em I&D, ao longo deste período, um montante superior a 60 milhões de euros. A 

nível nacional a Novabase ocupa a 6ª posição, incluindo todos os sectores de 

atividade. 

 

Para Luís Paulo Salvado, CEO da Novabase “o I&D é para nós um acelerador da 

estratégia de internacionalização, pois permite-nos desenvolver ofertas mais 

diferenciadas e inovadoras, e logo mais competitivas a nível mundial. O InnovFin 

– Financiamento da EU para Inovadores, vem reforçar esta nossa aposta e é o 

reconhecimento do nosso trabalho em matéria de inovação nos últimos anos”. 

 

Sobre o Banco Europeu de Investimento (BEI)  

 

É a instituição de crédito a longo prazo da União Europeia e é propriedade dos seus Estados-Membros. 

Disponibiliza financiamento a longo prazo a investimentos sólidos, de modo a contribuir para os objetivos de 

política da UE. 

 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
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Produtos financeiros do InnovFin 

 

Sob a alçada do Horizon 2020, o novo programa de investigação da UE para 2014-2020, a Comissão Europeia 

e o Grupo do Banco Europeu de Investimento (BEI e FEI) lançaram uma nova geração de instrumentos 

financeiros e serviços de consultoria para ajudar empresas inovadoras a obter financiamento mais facilmente. 

Nos próximos sete anos, o "InnovFin – Financiamento da EU para Inovadores" oferecerá uma variedade de 

produtos personalizados que disponibilizarão mais de 24 mil milhões de euros de apoio financeiro para 

investigação e inovação (I&I) a pequenas, médias e grandes empresas e aos promotores de infraestruturas de 

investigação. Espera-se que este financiamento suporte até 48 mil milhões de euros dos investimentos finais de 

investigação e inovação. 

 

O InnovFin é o resultado do sucesso do Mecanismo de Financiamento com Partilha de Riscos desenvolvido no 

âmbito do sétimo programa-quadro da UE para desenvolvimento tecnológico e investigação (FP7) que financiou 

114 projetos de I&O num montante de 11,3 mil milhões de euros e que, além disso, forneceu garantias de 

empréstimos num valor superior a 1,4 mil milhões de euros. 

 

Apoiado por fundos atribuídos pelo Horizon 2020 e pelo Grupo BEI, os produtos financeiros do InnovFin apoiam 

atividades de I&I que, pela sua natureza, são mais arriscados e difíceis de avaliar do que os investimentos 

tradicionais e, por isso, enfrentam frequentemente dificuldades em obter financiamento. São todos instrumentos 

impulsionados pela procura, sem repartições prévias entre setores, países ou regiões. As empresas e outras 

entidades localizadas em Estados-Membros da UE e Países Associados ao Horizon 2020 serão elegíveis como 

beneficiários finais. Estes instrumentos de dívida serão complementados num futuro próximo por um conjunto de 

instrumentos de capital geridos pelo FEI. 

 

O Financiamento ao Crescimento das Empresas de Média Capitalização do InnovFin disponibiliza empréstimos 

prioritários, subordinados ou mezaninos a longo prazo de 7,5 a 25 milhões de euros a empresas de média 

capitalização inovadoras e de grandes dimensões (até 3000 funcionários), mas também a PME e empresas de 

pequena capitalização. 

 


