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Ambição

Meta
Instrumentos financeiros para atenuar as 

falhas de mercado no acesso ao 
financiamento de PME e mid-caps

Banco Promocional Nacional (1)

Fundos:
públicos

+
privados

Capitalização de PME e mid-caps 
viáveis

Fomentar o financiamento de 
longo prazo

Modelo

▪ Instrumentos de Garantias (partilha de risco);

▪ Instrumentos de dívidas (funding);

▪ Instrumentos de capital (capitalização)
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Banco Promocional Nacional (2)

Missão
Apoiar o desenvolvimento económico e social de Portugal, através da criação e disponibilização de soluções inovadoras, competitivas e 

adequadas às necessidades e desafios do ecossistema empresarial, potenciando a capacidade empreendedora, o investimento e a criação de 

emprego, e promovendo a sustentabilidade e a coesão económica, social e territorial do país.

Crescimento
Promover o empreendedorismo, a 

internacionalização e a inovação, 

fomentando a criação de emprego

Sustentabilidade
Financiar a transição para uma 

economia com baixo teor de carbono 

e resiliente do ponto de vista 

climático

Estabilidade
Desempenhar um papel anticíclico, 

permitindo a recuperação económica 

em períodos de crise
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A atividade do BPF visa cinco áreas-chave da economia portuguesa, tal como definido nos seus estatutos:

Financiamento a 

PME

Foco em PME, 

Midcaps e grandes 

empresas estruturais

Projetos de 

inovação

Transição digital, 

empreendedorismo 

e inovação

Green finance

Infraestrutura 

sustentável, 

transporte, 

neutralidade 

carbónica

Impacto social

Saúde, cuidados 

de longa duração, 

educação e 

habitação social

Infraestrutura

Projetos de 

investimento 

desenvolvidos a 

nível nacional ou 

local

Atividade
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O BPF detém participações em seis entidades que atuam no financiamento e capitalização de empresas. 

Portugal Ventures

Sociedade de capital de 

risco, que investe em 

startups que criam 

soluções inovadoras, com 

capacidade de 

internacionalização, nas 

áreas de Digital, 

Engenharia&Indústria, 

Ciências da Vida e 

Turismo, nas fases pre-

seed, seed e series A. 

www.portugalventures.pt

Turismo Fundos

Sociedade gestora de 

fundos de investimento 

imobiliários que investe 

especialmente em imóveis 

afetos às atividades 

turística e industrial.

www.turismofundos.pt

Agrogarante

Sociedade de garantia 

mútua que apoia as empresas 

do setor agroindustrial, a nível 

nacional.

www.agrogarante.pt

Garval

Sociedade de garantia 

mútua que apoia empresas 

dos Açores e centro de 

Portugal.

www.garval.pt

Lisgarante

Sociedade de garantia 

mútua que apoia empresas 

da Madeira e sul de Portugal.

www.lisgarante.pt

Norgarante

Sociedade de garantia 

mútua que apoia empresas 

do Norte e Centro Norte do 

País.

www.norgarante.pt

Sociedades de garantia mútua

Apoiam essencialmente, as Micro, Pequenas e Médias Empresas nacionais, prestando-lhes as garantias 

financeiras necessárias ao desenvolvimento da sua atividade, tornando mais fácil o acesso ao financiamento 

e cumprimento de responsabilidade contratuais, em melhores condições de preço e de prazo.

Ecossistema Banco Português de Fomento

http://www.portugalventures.pt/
http://www.turismofundos.pt/
http://www.agrogarante.pt/
http://www.garval.pt/
http://www.lisgarante.pt/
http://www.norgarante.pt/
http://www.agrogarante.pt/
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Recuperação 
económica e
Capitalização 
empresarial

Novas medidas para a recuperação 
com intervenção do BPF
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Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal

Integrado na resposta conjunta de todos os 
Estados-Membros da União Europeia, o Plano 
de Recuperação e Resiliência de Portugal 
representa uma oportunidade sem 
precedentes.

Incorporando um conjunto bastante alargado de 
investimentos e reformas, este instrumento 
ao serviço do país, das empresas e dos 
cidadãos, resulta de um esforço conjunto de 

todas as áreas governativas mas também da 
participação dos Cidadãos na sua discussão 
pública e enriquecimento.

Mil milhões € 

de investimento16,6
Investimentos

concretos83
Reformas

estruturais37
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O papel do Banco Português de Fomento no PRR

«O Banco Português de Fomento 

desempenhará um papel fundamental na 

implementação do PRR, através da 

execução de investimentos e do apoio a 

financiamento de projetos do setor privado 

nas dimensões verde, digital e resiliência.»

O BPF vai atuar em duas dimensões: 

1

2

AUMENTO DE CAPITAL | EUR 250 MILHÕES

Vai permitir ao BPF conceder garantias financeiras sobre 

créditos dados pela banca para investimento produtivo. 

FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO | EUR 1.300 MILHÕES

O Fundo de Capitalização e Resiliência, que é gerido pelo BPF, 

vai permitir promover o esforço de capitalização e o acesso a 

financiamento para empresas não-financeiras, com particular 

ênfase no necessário reforço de solvência para o período de 

recuperação e relançamento da economia
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Missão

Aumento da capacidade financeira do BPF para o pleno desenvolvimento do programa InvestEU.

Quatro janelas de investimento estratégico nacional e europeu, com mobilização esperada de

cerca de €9 mil milhões:

• Infraestruturas sustentáveis

• Investigação, inovação e digitalização 

• Investimento social e competências

• Pequenas e Médias Empresas

Objetivos estratégicos
• Parceria nacional de implementação do programa InvestEU;

• Promoção pública de investimento privado;

• Garantir crédito a investimentos em áreas estratégicas para Portugal e para a União Europeia.

Aumento de Capital do BPF (250 M€)
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Missão

Promover o continuado esforço de capitalização e o acesso a financiamento para empresas não-

financeiras, com particular ênfase no necessário reforço de solvência para o período de

recuperação e relançamento da economia.

Fundo de Capitalização e Resiliência (1.300 milhões)

Objetivos estratégicos

• Contribuir para a resolução da subcapitalização estrutural do tecido 

empresarial português, agravada pela pandemia;

• Dinamização do mercado de capitais e mobilização de operadores 

privados;

• Suprir falhas de mercado no acesso a financiamento de empresas em 

fase inicial de crescimento, projetos de I&I&D e investimentos ligados à 

transição digital e verde.
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Fundo de Capitalização e Resiliência

• O Fundo de Capitalização e Resiliência terá uma dotação de 1.300 

milhões de euros, com possível reforço de mais 2.300 milhões de 

euros, se a procura por parte das empresas assim o justificar;

• Estima-se que, para o seu arranque, sejam mobilizados cerca de 800 milhões nos vários 

programas que o Fundo de Capitalização e Resiliência vai disponibilizar.

• O fundo vai atuar, inicialmente, através de quatro mecanismos, estando dois 

deles direcionados para a recuperação e reposição de capital das empresas 

afetadas pela atual situação económica (redução de endividamento e 

recapitalização estratégica) e outros dois para a promoção do crescimento e da 

expansão para outros mercados (coinvestimento e parceria com o BEI);
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TÍTULO DA  APRESENTAÇÃO

Fundo Capitalização e Resiliência  | Apoio à redução de endividamento

Forma de atuação: concessão de instrumentos financeiros para

reembolso antecipado de LAE Covid-19 (que não tenham faculdade de

conversão em subvenção).

Objetivo: Redução do endividamento em Linhas com garantia pública

COVID-19;

Beneficiários: Empresas beneficiárias de crédito COVID-19 cujo volume

de negócios em 2019 tenho estado acima de determinado limiar;

Instrumentos financeiros: empréstimos participativos ou outras formas

de quase-capital;

Enquadramento regulamentar: Mecanismo de Recuperação e

Resiliência (MRR) e Quadro Temporário de Auxílios de Estado;
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14

TÍTULO DA  APRESENTAÇÃO

Fundo Capitalização e Resiliência  | Recapitalização estratégica

Forma de atuação: investimento direto e/ou garantias;

Objetivo: Reposição de capitais próprios até nível pré-pandemia;

Beneficiários: Empresas de interesse estratégico nacional, com foco em

médias empresas, Small Mid Caps e Mid Caps;

Instrumentos financeiros: capital ou, preferencialmente, empréstimos

participativos ou outros instrumentos de quase-capital;

Investimento público majorado por investimento privado;

Enquadramento regulamentar: Mecanismo de Recuperação e

Resiliência (MRR) e Quadro Temporário de Auxílios de Estado ou outro

regime ou regulamento que seja aplicável;
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TÍTULO DA  APRESENTAÇÃO

Fundo Capitalização e Resiliência  | Coinvestimento

Objetivo: Promoção da capitalização por investimento público e privado;

Beneficiários: Empresas em diferentes fases de desenvolvimento, desde

start-up e scale-up a empresas em estágio de maturidade avançado;

Enquadramento regulamentar: Mecanismo de Recuperação e

Resiliência (MRR) e regulamentos de auxílios de Estado;

Funcionamento:

• Viabilidade económico-financeira suportada por um plano de negócio 

robusto;

• Modelo de negócio adequado às condições macroeconómicas atuais;

• Modelo de negócios adequado às condições macroeconómicas atuais;

• Posicionamento estratégico em relação ao interesse nacional e/ou 

europeu;

• Valorização da capitalização para investimento produtivo.

Forma de atuação: coinvestimento, com eventual subordinação de

capital privado (proponente) e estratégia de saída do capital público;
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TÍTULO DA  APRESENTAÇÃO

Fundo Capitalização e Resiliência  | Parceria com Grupo BEI

Forma de atuação: coinvestimento com FEI em operadores privados

(fundo de fundos)

Objetivo: Reforço e consolidação de parceria com o Grupo Banco

Europeu de Investimento.

Beneficiários: Empresas enquadráveis nos domínios estratégicos

nacionais e europeus:

• Solvência;

• Tecnologia;

• Empreendedorismo e crescimento;

• Transição climática

Enquadramento regulamentar: De acordo com o teste de operador de

mercado das Risk Finance Guidelines, podendo ser aplicados outros

regimes de auxílio.
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Banco Português de Fomento, S.A.

Rua Professor Mota Pinto, n.º 42-F, 

2.º Andar, Sala 2.11

4100-353 Porto | PORTUGAL

T (+351) 226 165 280

F (+351) 226 165 289

bpfomento@bpfomento.pt

www.bpfomento.pt

Pedro Magalhães
Diretor de Capital, Dívida e Desenvolvimento de Negócio

pedro.magalhaes@bpfomento.pt


