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Missão, Ambição e Enquadramento

Missão - Desenvolvimento 
económico, 
- Criação de 
riqueza e emprego

Conceber, estruturar e 
operacionalizar soluções de 
financiamento

Ambição
Fundos públicos

+
Fundos privados

Capitalização de PME viáveis 
em setores transacionáveis

Enquadramento

• Supervisão B. Portugal
• DG Concorrência
• R. G. Isenção por Categoria
• Regulamento de minimis

Investimento de longo prazo

Colmatar falhas de mercado 
no financiamento das PME
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via alargada REDE DE PARCEIROS:

• Bancos comerciais
• Sociedades de Garantia Mútua
• Capitais de Risco
• Business Angels
• Outras Ent. Financeiras privadas
• …

• Dívida emitida ou garantida
• Autoridades regionais ou 

locais
• Empresas públicas, estatais 

ou municipais
• ...

• SPGM
• Portugal Ventures
• PME Investimentos
• Sofid
• …

Colmatar falhas de mercado 
no financiamento das PME

Posicionamento no mercado

Atividade grossista

(IFD NÃO É / NÃO PODE)

Coordenação entidades
públicas de apoio a PME

Capital

Quase 
Capital

Dívida
(MLP)
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Linhas de atuação

Mobilização de Fundos 
Europeus (FEEI)

• 1,5 mil milhões €

• + Reembolso dos S. 
Incentivos (2017)

 IF Capital/quase-capital;

 IF Dívida / garantias 
/securitização.

Financiamento junto de
instituições multilaterais (eg.BEI) 

e/ou congéneres (eg.KFW)

• Para operações on-lending

• Como arranger

 após aprovação DG COMP

Desenvolvimento de soluções/instrumentos financeiros 

• Leque diversificado de instrumentos, desde capital a dívida, para as várias fases de 
desenvolvimento das PME - arranque, crescimento e transferência de propriedade

Coordenação de entidades 
financeiras públicas

• Soluções de Dívida e 
Capital/quase capital 

powered by IFD

 após aprovação DG COMP
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Produtos a oferecer

Uma análise das potenciais soluções e instrumentos financeiros que melhor sirvam as 

empresas => seleção dos seguintes Produtos a oferecer pela IFD

INSTRUMENTOS FINANCEIROSFALHA DE MERCADO

Financiamentos a sociedades veículo de Business Angels,
mediante a realização de co-investimentos em operações ou veículos destinados a
empresas inovadoras, nas fases iniciais do ciclo de vida

Subscrição de fundos ou
fundos de fundos, em
co-investimento com
agentes privados para
investimento em PME

Aquisição de 
participações de capital

Capital de Risco
• Seed Capital
• Start-up CapitalMezzanine, 

Subordinados 
convertíveis

Suprimentos
Private Equity

Capitais Próprios 
/ Quase Capital

IFD

Gestão no 
balanço

Gestão 
fora do 
balanço

Subscrição de Fundos de Contragarantia, destinados a cobrir parcialmente o risco

Bonificação de taxa de juro/comissões de garantia em empréstimos a conceder
por bancos comerciais a PME, garantidos por SGM

Subscrição de instrumentos de titularização/aquisição de portfólios de
financiamentos em curso de Bancos comerciais a PME, tendo como condição a
concessão de novos financiamentos a PME

Atividade de On-Lending: Linhas de crédito obtidas “por grosso” (instituições
internacionais), e distribuídas às PME via acordos com banca comercial nacional

Capitais alheios

Arrangement - idêntico a on lending mas fora do balanço da IFD
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Coordenação de Entidades Financeiras públicas, e 
Desenho de Soluções - Instrumentos e Soluções

powered by IFD
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 Soluções a desenvolver com entidades/instrumentos existentes, na esfera pública,

como SPGM, Portugal Ventures, PME Investimentos e SOFID, ou com operadores

financeiros privados, como banca, SGM, capitais de risco ou Business Angels.

 Visa introduzir, desde já, em programas ou produtos de financiamento das empresas,

oferecidos com apoio público, condições e soluções desenvolvidas pela IFD, ou em

parceria com esta, para melhor servir no financiamento das atividades económicas

(ex: Linhas de Capitalização/PME Crescimento 2015, Revitalização, e Crédito Angola).

 potencial atuação como holding de participadas públicas na área do financiamento

da atividade empresarial e internacionalização, sujeita a aprovação da DGCOMP.
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