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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

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 Dívida (funding);

▪ Instrumentos de Capital (capitalização)

BPF - Banco Promocional Nacional
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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

BPF - Banco Promocional Nacional

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/


www.bpfomento.pt 5

Recuperação 
Económica e
Capitalização 
Empresarial

Novas medidas para a recuperação 
com intervenção do BPF
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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 três 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 e Resiliência | EUR 1.300 Milhões

A constituição deste fundo, que será 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.

BPF - Banco Promocional Nacional

3 Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores | EUR 125 Milhões

Semelhante ao Fundo de Capitalização e Resiliência, mas dedicado às empresas 

não-financeiras dos Açores e com possibilidade de conversão dos investimentos

em subvenções.
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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€)

BPF - Banco Promocional Nacional
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Missão

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

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

recuperação e relançamento da economia.

Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores (125 M€)

Objetivos estratégicos

• Contribuir para a resolução da subcapitalização estrutural do tecido empresarial 

açoriano, agravada pela pandemia;

• 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.

BPF - Banco Promocional Nacional
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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 M€)

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.

BPF - Banco Promocional Nacional
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Capital & Quase-Capital
Reduzir o endividamento 

das empresas

Coinvestimento (VC & BA)
Financiar empresas start-up 

e processos de expansão e 

consolidação

Fundo de Fundos
Financiar empresas alinhadas 

com os objetivos portugueses / 

europeus

Recapitalização 

Estratégica
Recolocar o capital para 

níveis pré-pandemia

Instrumentos de Capital e Quase Capital

Fundo de Capitalização e Resiliência

Missão: Promover o esforço de capitalização e acesso ao financiamento para empresas não financeiras, com particular

destaque para o necessário reforço da solvência para o período de recuperação económica.

Instrumentos Financeiros: Investimentos de capital e quase-capital em empresas portuguesas em fase de arranque ou já 

maduras, através de mecanismos de investimento direto, co-investimento com potenciais parceiros e outro tipo de esquemas de 

investimento a definir.

EUR 1.300 Milhões

BPF - Banco Promocional Nacional
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Programa de Recapitalização Estratégica

Finalidade: As operações de investimento deste programa destinam-se a 

alcançar os seguintes objetivos, não necessariamente cumulativos:

- Reforçar a solvência das empresas estratégicas que desenvolvam 

atividade em território nacional e que tenham sido afetadas pelo impacto 

da doença COVID 19;

- Contribuir para a solução do problema de subcapitalização do tecido 

empresarial português, promovendo o aumento da autonomia financeira 

de empresas estratégicas;

- Colmatar a falha de mercado no que diz respeito a acesso a 

instrumentos financeiros e de capital por parte de empresas estratégicas; 

- Fomentar o investimento de empresas estratégicas para o relançamento 

da economia;

- Apoiar a consolidação empresarial em setores estratégicos, atendendo a 

que o mercado se encontra fortemente fragmentado; 

- Promover a resiliência financeira do tecido económico português, 

conferindo-lhe as ferramentas para corresponder aos desafios das 

prioridades europeias e nacionais da dupla transição climática e digital. 

Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional

Janela A Janela B

Regime de Auxílio: 

Teste de operador de mercado das 

Risk Finance Guidelines;

Regime de Auxílio: 

Quadro Temporário relativo a 

medidas de auxílio estatal em apoio 

da economia no atual contexto do 

surto de COVID-19;

Período de Investimento: 

Até 31/12/2022, podendo ser 

prorrogado;

Período de Investimento: 

Até 30/06/2022, dependente do 

período de vigência do Quadro 

Temporário
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Programa de Recapitalização Estratégica

Beneficiários: Empresas não financeiras estratégicas viáveis, que 

desenvolvam atividade em território nacional, que tenham sido afetadas 

pelo impacto da doença COVID-19 e que cumpram as seguintes condições 

de elegibilidade: 

- serem empresas legalmente constituídas;

- terem um Plano de Negócios adequado às condições macroeconómicas 

atuais, que sustentem a viabilidade operacional e financeira da empresa 

no médio/longo prazo;

- terem a situação contributiva regularizada perante a Administração 

Fiscal e a Segurança Social;

- poderem legalmente desenvolver as atividades no território nacional e 

pela tipologia de operações e investimentos a que se candidatam;

- Possuírem os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos 

humanos necessários ao desenvolvimento da operação ou projeto de 

investimento;

- terem a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos 

financiamentos por Fundos Europeus;

- disporem de contabilidade organizada;

Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional

- não terem sido condenadas em processo-crime ou contraordenacional 

por violação da legislação sobre trabalho de menores e discriminação no 

trabalho e emprego, nomeadamente em função do sexo, da deficiência e 

de risco agravado de saúde;

- não se tratar de empresas sujeitas a uma injunção de recuperação, 

ainda pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão que 

declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno;

- aceitarem ser auditadas, nomeadamente pela entidade de auditoria do 

Estado-Membro, pela Comissão Europeia, pelo Tribunal de Contas 

Europeu;

- cumprirem com a obrigação de registo no Registo Central do 

Beneficiário Efetivo;

- não se encontrarem referenciadas em listas oficiais relacionadas com a 

prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo 

publicadas;

- estarem, de acordo com a aplicabilidade à sua atividade operacional e 

volume de negócios, em situação de cumprimento da legislação nacional 

e europeia, em particular a legislação ambiental.
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Programa de Recapitalização Estratégica

Coinvestidores:

- Sociedades não financeiras, bancos ou instituições promocionais ou 

entidades visadas pela Lei nº 18/2015, de 4 de março;

- As operações podem não prever a existência de um coinvestidor, 

aplicando-se as regras de ajudas de Estado.

Financiamento Máximo: 

- 10 M€ por beneficiário final;

- Excecionalmente, o montante de investimento/financiamento do FdCR 

em cada empresa poderá ser superior a 10 M€, mas nunca superior a 

100 M€.

Tipos de Financiamento:

- Investido em empresas é efetuado com recurso a instrumentos de capital 

ou quase-capital.

Duração do Instrumento:

- A duração do instrumento financeiro será de até 10 anos;

- Excecionalmente, quando devidamente justificado, as operações 

poderão prever prazos mais longos.

Processo de Seleção das Operações:

- Efetuada por procedimento aberto, transparente e competitivo;

- Metodologia de seleção first-in-first-served, desde que cumpram 

condições de elegibilidade e avaliação mínima.

Como solicitar:

- As candidaturas deverão ser submetidas, totalmente instruídas, para o 

endereço de email fdcr@bpfomento.pt, após consulta da Ficha de 

Produto detalhada e restantes documentos de suporte à candidatura, 

que se encontram disponíveis na página da internet do BPF:

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-

resiliencia//programa-de-recapitalizacao-estrategica/

Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-recapitalizacao-estrategica/
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Programa de Recapitalização Estratégica Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional

Critério Peso 1 2 3

1.

A proposta prevê, no Mapa de Origens e 

Aplicações de Fundos (MOAF), uma 

alocação a CAPEX em comparação ao 

montante do investimento previsto na 

operação

10% inferior a 15% (inclusive) 15% a 30% (ambos exclusive) igual ou superior a 30%

2.

O Beneficiário Final integra cadeias de valor 

internacional, avaliada através da proporção 

das vendas em mercado internacional 

(exportações)

20%
inferior a 25% (inclusive) das vendas em 

mercado internacional (exportações)

25% a 50% (ambos exclusive) das vendas 

em mercado internacional (exportações)

igual ou superior a 50% das vendas em 

mercado internacional (exportações)

3.

O Beneficiário Final apresenta, considerando 

a média dos 3 últimos exercícios, um 

investimento em I&D em função da sua 

faturação

10% inferior a 0,75% (inclusive) 0,75% a 1,5% (ambos exclusive) igual ou superior a 1,5%

4.
O Beneficiário Final apresenta um volume de 

emprego que se pode considerar estratégico
10%

volume de emprego inferior a 1,5% 

(inclusive) da população do concelho 

onde a empresa regista o maior número 

de trabalhadores ou inferior ou igual a 

200 trabalhadores (e não cumpre a 

condição do nível "2" ou "3")

volume de emprego de 1,5% a 3,0% 

(ambos exclusive) da população do 

concelho onde a empresa regista o maior 

número de trabalhadores ou 200 a 400 

(ambos exclusive) trabalhadores (e não 

cumpre a condição do nível "3")

volume de emprego igual ou superior a 3% 

da população do concelho onde a empresa 

regista o maior número de trabalhadores 

ou igual ou superior a 400 trabalhadores
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Programa de Recapitalização Estratégica Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional

Critério Peso 1 2 3

5.

O Beneficiário Final promove ativa e 

comprovadamente políticas de igualdade de 

género e de igualdade de oportunidades 

para todos.

5%

volume de emprego do género 

predominante representa mais de 75% 

(exclusive)

volume de emprego do género 

predominante representa entre 55% 

(inclusive) e 75% (inclusive)

volume de emprego do género 

predominante representa menos de 55% 

(exclusive)

6.

O Beneficiário Final desempenha atividades 

enquadradas com as atividades económicas 

que estão de acordo com os artigos 10º a 15º 

do Regulamento Taxonomia

10% Não - Sim

7.

O Beneficiário Final apresenta uma 

dispersão significativa no território nacional, 

comprovada pela existência de instalações 

de produção ou pontos de venda em várias 

das NUTS III

15%

O Beneficiário tem instalações de 

produção ou pontos de venda em menos 

de 5 NUTS III

O Beneficiário tem instalações de 

produção ou pontos de venda em pelo 

menos 5 e menos de 10 NUTS III

O Beneficiário tem instalações de produção 

ou pontos de venda em pelo menos 10 

NUTS III

8.
A operação prevê a existência de um 

Coinvestidor
20%

A operação não prevê o envolvimento de 

um Coinvestidor privado.

A operação prevê um Coinvestidor privado 

que participa com menos de 50% do 

montante total da operação.

A operação prevê um Coinvestidor privado 

que participa com pelo menos 50% do 

montante total da operação.

- Apenas serão selecionados para efeitos de investimento, os Beneficiários Finais que obtenham uma pontuação global igual ou superior a 1,7.
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Programa Consolidar

Finalidade: 

- Apoiar a subscrição de fundos de capital de risco para investimento em 

PME e Mid Caps, impactadas pela pandemia de COVID-19, mas 

economicamente viáveis e com potencial de recuperação. 

- Promover o crescimento, expansão, consolidação de projetos 

empresariais, bem como o desenvolvimento de novas áreas de negócio 

e novos produtos, através da restruturação dos respetivos modelos de 

negócio e a profissionalização e reforço da equipa de gestão dos 

Beneficiários Finais.

Intermediários Financeiros:

- Sociedades de Capital de Risco ou Sociedades Gestoras de Capital de 

Risco, regulados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM) ou outra entidade de supervisão europeia equivalente.

Financiamento por Fundo de Capital de Risco (FCR): 

- Investimento mínimo pelo FdCR de 10 M€ por FCR, e máximo de 50 M€;

- Comparticipação máxima de 70% pelo FdCR da dotação total dos FCR;

- FCR com dotação mínima de 40 M€.

Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional
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Programa Consolidar

Beneficiários Finais:

- PMEs ou Mid Caps, preferencialmente estabelecidas ou a operar em 

Portugal;

- Mantêm-se as condições de elegibilidade apresentadas no Programa de 

Recapitalização Estratégica.

Setores Alvo:

- Será dada prioridade aos Intermediários Financeiros cuja política de 

investimento privilegie investimentos no setor da:

. indústria e agrobusiness;

. saúde;

. comércio e turismo;

. transportes e logística;

. serviços.

Período de Investimento: até 31/12/2025

Tipos de Financiamento:

- Pelo menos 70% do montante investido em empresas é efetuado com 

recurso a instrumentos de capital ou quase-capital.

Processo de Seleção das Operações:

- Fase de seleção inicial: após a publicação do Aviso para a seleção dos 

Intermediários Financeiros, os potenciais candidatos dispõem de 15 dias 

úteis para apresentar propostas. Terminado este período, a Entidade 

Gestora procede à seleção das propostas;

- Fase de seleção subsequente: terminada a fase referida no ponto 

anterior, o Aviso mantém-se em aberto, enquanto houver dotação 

disponível para atribuir ou até decisão em contrário da Entidade Gestora, 

numa metodologia de first-in-first-served, desde que os potenciais 

candidatos cumpram as condições de elegibilidade e a avaliação mínima 

prevista;

Como solicitar:

- As candidaturas deverão ser submetidas, totalmente instruídas, para o 

endereço de email fdcr@bpfomento.pt, após consulta da Ficha de 

Produto detalhada e restantes documentos de suporte à candidatura, 

que se encontram disponíveis na página da internet do BPF:

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-

resiliencia//programa-consolidar/

Ajudas de Estado

- Teste de operador de mercado das Risk Finance Guidelines. 

Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-consolidar/
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Programa Consolidar Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional

Critério Peso 1 2 3

1.
Coerência e pertinência da candidatura face 

aos objetivos do Programa
20%

O Intermediário Financeiro apresenta 

uma proposta alinhada com a estratégia 

de investimento do Programa, mas não 

demonstra assegurar uma 

especialização relevante da equipa de 

gestão

O Intermediário Financeiro apresenta uma 

proposta alinhada com a estratégia de 

investimento do Programa e demonstra 

assegurar uma especialização relevante da 

equipa de gestão

O Intermediário Financeiro apresenta uma 

proposta alinhada com a estratégia de 

investimento do Programa, demonstra 

assegurar uma especialização relevante da 

equipa de gestão, privilegiando 

investimentos no setor da indústria, 

agrobusiness, saúde, comércio, turismo, 

transportes e logística, e serviços 

2.
Política de saída e nível do objetivo de 

retorno
15%

O Intermediário Financeiro apresenta 

uma estratégia que prevê uma 

rentabilidade anual objetivo inferior a 5% 

ou sem definir uma rentabilidade objetivo

O Intermediário Financeiro apresenta uma 

estratégia de saída clara e realista que 

prevê uma rentabilidade anual objetivo de, 

pelo menos, 5%

O Intermediário Financeiro apresenta uma 

estratégia de saída clara e realista que 

prevê uma rentabilidade anual objetivo de, 

pelo menos, 5% e demonstra ter 

experiência de operações de investimento 

e desinvestimento relevantes 

3 Política de remuneração e execução 15%

O Intermediário Financeiro demonstra 

um nível de execução de instrumentos 

anteriores de, pelo menos, 30% e de 

menos de 60% (caso existam), não 

prevendo uma política de remuneração 

da sociedade gestora baseada no 

desempenho

O Intermediário Financeiro demonstra um 

nível de execução de instrumentos 

anteriores de, pelo menos, 30% e de 

menos de 60% (caso existam), prevê uma 

política de remuneração da sociedade 

gestora baseada no desempenho e 

privilegia a distribuição de mais-valias 

pelos investidores

O Intermediário Financeiro demonstra um 

nível de execução de instrumentos 

anteriores de, pelo menos, 60% (caso 

existam), prevê uma política de 

remuneração da sociedade gestora 

baseada no desempenho e privilegia a 

distribuição de mais-valias pelos 

investidores

4.
Nível de remuneração do Intermediário 

Financeiro
20%

A comissão de gestão anual prevista no 

ponto 14 da Ficha de Produto é de 2,0%.

A comissão de gestão anual prevista no 

ponto 14 da Ficha de Produto situa-se 

entre 1,5% e 2,0%

A comissão de gestão anual prevista no 

ponto 14 da Ficha de Produto é menor ou 

igual a 1,5%.
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Programa Consolidar Ponto de Contacto:

fdcr@bpfomento.pt

BPF - Banco Promocional Nacional

Critério Peso 1 2 3

5.

Medidas propostas para evitar conflitos de 

interesses e mecanismos que o 

Intermediário Financeiro apresenta para 

evitar o branqueamento de capitais e o 

financiamento do terrorismo

10%

A proposta do concorrente evidencia a 

existência de procedimentos pouco 

detalhados destinados a evitar conflitos 

de interesses e cumpre com os 

requisitos mínimos da legislação e 

regulamentação aplicáveis

A proposta do concorrente evidencia a 

existência de procedimentos detalhados 

destinados a evitar conflitos de interesses, 

com controlo por auditoria ou órgão 

equivalente, e cumpre com os requisitos 

mínimos da legislação e regulamentação 

aplicáveis

A proposta do concorrente evidencia a 

existência de procedimentos detalhados 

destinados a evitar conflitos de interesses, 

com controlo por auditoria ou órgão 

equivalente, e demonstra ter mecanismos 

alinhados com as melhores práticas 

internacionais aplicáveis 

6.

Efeito de alavancagem dos recursos do 

FdCR e mobilização de recursos financeiros 

privados

10%

O Intermediário Financeiro assegura 

uma subscrição por investidores 

privados de 30%

O Intermediário Financeiro assegura uma 

subscrição por investidores privados entre 

30% e 40% (ambos os limites exclusivos)

O Intermediário Financeiro assegura uma 

subscrição por investidores privados de 

pelo menos 40%

7.

Mobilização de parcerias, nacionais e 

internacionais, com entidades experientes 

(pretende avaliar a capacidade de 

mobilização de parceiros nacionais e 

internacionais experientes, de preferência 

para coinvestimento)

10%

Não tem ou demonstra ter protocolos 

genéricos com parceiros de 

coinvestimento no passado com outros

investidores

Demonstra ter protocolos/parcerias com 

envolvimento efetivo ou

experiência de coinvestimento no passado 

com parceiros

nacionais ou internacionais especializados

Demonstra ter protocolos/parcerias com 

envolvimento efetivo ou experiência de 

coinvestimento no passado com parceiros 

nacionais ou internacionais especializados. 

Adicionalmente, demonstra ter assegurado 

capital de investidores nacionais ou 

internacionais especializados 

- Apenas serão selecionados para efeitos de investimento, os Intermediários Financeiros que obtenham uma pontuação global igual ou superior a 1,6.

- Em cada indicador, caso a proposta não cumpra os critérios mínimos que assegurem, pelo menos, uma avaliação de 1, a proposta é considerada não 

elegível
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