
Trabalhar em conjunto com as  
PME para promover o crescimento 
sustentável e inclusivo

EUROPA, AMÉRICA LATINA
E AS CARAÍBAS

Duas regiões com objetivos em comum:
 Estimular o comércio e o investimento
 Criar oportunidades de negócio
 Aumentar a competitividade das PME
 Promover o crescimento sustentável e inclusivo



Factos e números a nível regional 

  Para ajudar as PME sediadas na UE a expandir o seu negócio para os mercados fora da 
UE, a Comissão Europeia lançou recentemente o Portal de Internacionalização das PME. 
O portal oferece informações sobre prestadores de serviços públicos que apoiam a inter-
nacionalização das PME, tanto a nível local como a nível dos mercados internacionais em 
crescimento, e faculta pormenores sobre os programas da UE que apoiam as empresas 
nos mercados internacionais.

 webgate.ec.europa.eu/smeip/ 

 A Enterprise Europe Network (EEN) ajuda as PME sediadas na UE a crescer a nível 
internacional. EEN organiza eventos com vista à formação de parcerias e a sua base de 
dados online contém contactos «empresa a empresa» a nível internacional. Quase 600 
organizações parceiras (câmaras de comércio e indústria, centros tecnológicos, univer-
sidades e agências de desenvolvimento) e mais de 3 000 funcionários experientes da 
Enterprise Europe Network prestam estes serviços em todos os Estados-Membros da 
UE. A Enterprise Europe Network está também presente em mais de 50 países, alguns 
países terceiros, incluindo o Brasil, a Argentina e o Peru, esperando-se, em breve, a ade-
são de mais países da CELAC.

 een.ec.europa.eu

Apoio da UE às PME 

  População total da UE e da ALC: mais de mil milhões 

  
 As duas regiões incluem 61 países e representam 25 % do PIB mundial

 
Em 2014, o comércio de bens entre a UE e a CELAC ascendeu a 203 mil milhões de euros 
= 6 % do comércio total da UE

 O investimento direto total da UE na CELAC em 2013 foi de 506 mil milhões de euros – 
34 % de todo o investimento direto estrangeiro regional
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REGIÕES DE OPORTUNIDADE 

Juntas, a União Europeia (UE) e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e das Caraíbas (CELAC) 
representam um quarto do mercado mundial de bens e serviços.

A promoção do comércio estimula o crescimento económico, e o comércio entre a UE e a CELAC tem 
registado um rápido crescimento com a ajuda dos acordos comerciais bilaterais e regionais. A CELAC 
está agora altamente integrada na Europa. O investimento direto estrangeiro (IDE) da UE na região da 
América Latina e das Caraíbas representa cerca de 34 % de todo o IDE, isto é, mais do que o conjunto 
do investimento da UE na Rússia, na Índia e na China. O IDE dos países da CELAC na UE também está 
a aumentar rapidamente.

As pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel fundamental na criação de cresci-
mento económico e emprego. A UE apoia as PME em ambas as regiões ajudando-as a tornar-se mais 
competitivas e melhorando as relações comerciais internacionais entre as regiões e a nível mundial.

https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://een.ec.europa.eu/


 A Rede de Inovação e Serviços Empresariais da América Latina e da Europa (ELAN) 
tem por objetivo promover a cooperação e as parcerias empresariais entre as empresas 
e as PME da UE e da América Latina em setores em rápido crescimento, nomeadamente 
das energias renováveis, da biotecnologia, da tecnologia limpa, da economia verde, das 
TIC, da nanotecnologia e dos novos materiais. A iniciativa fornece informações sobre a 
atividade empresarial em alguns países latino-americanos às PME da UE que pretendam 
crescer nesses mercados e organiza eventos destinados a desenvolver oportunidades de 
negócio no domínio das tecnologias.

 elaneu.eu; elandos.org 

 Para as PME da CELAC que pretendam exportar para a UE, o Export Helpdesk é uma base 
de dados online que fornece informações em tempo real sobre as condições de importa-
ção da UE para todos os tipos de produtos. 

 exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 

 Para as PME da UE que pretendam exportar para fora da Europa, a Base de Dados de 
Acesso aos Mercados oferece informações abrangentes sobre as condições de importa-
ção dos mercados de países terceiros. 

 madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

 A iniciativa AL-INVEST do serviço EuropeAid da Comissão Europeia ajudou milhares de 
micro, pequenas e médias empresas (MPME) sediadas na América Latina a impulsionar 
as exportações, a criar emprego e a apoiar o desenvolvimento económico sustentá-
vel. Sobretudo através de intermediários, AL-INVEST IV alcançou 60 000 empresas 
da CELAC, aumentou as exportações em mais de 84 milhões de euros no México, na 
América Central e em Cuba, criou mais de 20 000 postos de trabalho diretos e 60 000 
indiretos na Bolívia, na Colômbia, no Equador e no Peru e ajudou mais de 6 500 PME da 
região andina a aumentar a suas exportações.

 ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional- 
aid-programme_en

 Através do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), a UE apoia a Agência para o 
Desenvolvimento das Exportações das Caraíbas (CEDA) como a organização regio-
nal para o desenvolvimento das exportações, o comércio e a promoção do investimento 
do Fórum de Estados das Caraíbas (CARIFORUM). A ADEC tem por objetivo aumentar 
a competitividade dos países das Caraíbas prestando serviços de desenvolvimento das 
exportações e de promoção do investimento.

 carib-export.com

Exemplos de programas da UE

http://www.elaneu.eu
http://www.elandos.org
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en
http://www.carib-export.com


 Ao longo da última década, o Banco Europeu de Investimento (BEI) criou, em parceria 
com os intermediários públicos e privados do setor bancário local, uma série de faci-
lidades de valor superior a mil milhões de euros em vários países da CELAC, a favor 
das PME da CELAC. Criou, além disso, uma facilidade de 370 milhões de euros para 
financiar a internacionalização das PME europeias e para apoiar o seu comércio e inves-
timento na CELAC. Ao abrigo de uma iniciativa conjunta com o BEI, o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) apoia paralelamente o investimento e o comércio das 
PME da CELAC na Europa.

 O principal objetivo da Facilidade de Investimento para a América Latina (LAIF) e da 
Facilidade de Investimento para as Caraíbas (CIF) é promover mais investimento em 
infraestruturas essenciais na América Latina e nas Caraíbas. Das energias sustentáveis 
nas Caraíbas Ocidentais a uma central hidroelétrica em Salvador e à energia solar no 
Chile, desde 2012 que a FIAL e a FIC têm vindo a canalizar investimento dos bancos de 
desenvolvimento europeu, latino-americano e das Caraíbas para financiar projetos de 
valor superior a 5 mil milhões de euros na região.

Apoio da UE às oportunidades de investimento

APOIO DA UE AO COMÉRCIO, AO INVESTIMENTO 
E AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR

Cimeira Empresarial UE-CELAC: eucelac-bizsummit2015.eu/pt
DG GROW: ec.europa.eu/growth
DG DEVCO: ec.europa.eu/europeaid 
DG TRADE: ec.europa.eu/trade
BEI: eib.europa.eu
#EUCELAC
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