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Missão, Ambição e Enquadramento

Missão
- Desenvolvimento 
económico

Soluções de Financiamento
(conceber, estruturar e implementar)

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

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 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 a 1,7 mil milhões €

Necessário Candidaturas: 

• primeiro IFD, 

• depois operadores p/ criação 
de Instrumentos Financeiros

• 50% para capital 
próprio/quase-capital

+ Reembolso S. Incentivos

• (2017)

Financiamento junto de 
instituições multilaterais 

e/ou congéneres

• p/ operações on-lending

• como arranger

=> autorização CE/DGComp

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 
participadas financeiras 

públicas

• Soluções Powered by IFD

• Distribuídos pela rede 
existente de operadores 
públicos e privados.

=> autorização CE/DGComp

Fase 1 Fase 3Fase 2
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Resumo, Produtos a Oferecer

Após análise das Falhas de Mercado detetadas, e numa perspetiva de longo prazo, a IFD vai oferecer um leque alargado 
de produtos, sendo que, no curto prazo, só poderá oferecer produtos que sejam financiáveis com Fundos Estruturais

INSTRUMENTOS FINANCEIROS A OFERECERFALHA DE MERCADO

Financiamentos a sociedades veículo de Business Angels mediante a realização de
co-investimentos em operações ou veículos destinados a empresas inovadoras

Subscrição de Fundos 
Específicos , ou mesmo 
Fundos de Fundos, em
co-investimento com 

agentes privados e 
outros, para 

investimento em PME
Aquisição de 

participações de capital

Capital de Risco:
• Seed Capital
• Start-up Capital

Mezzanine, 
Subordinados 
convertíveis

Suprimentos
Private Equity:
• Transmissão de

empresas familiares

Capitais Próprios 
/ Quasi-Capital

Próprio

IFD

Gestão no 
Balanço

Gestão 
Fora do 
Balanço

Subscrição do Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM), destinados a cobrir
parcialmente o risco de operações das Sociedades de Garantia Mútua (SGM)

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 destinados à aquisição de portfólios de
financiamentos de Bancos comerciais a PME, para voltar a financiar PME

Atividade de On-Lending com entidades Multilaterais e Bancos de Desenvolvimento
nacionais: Linhas de crédito obtidas “por grosso” e distribuídas às PME mediante
acordos com a banca comercial (só depois de autorização da CE, após notificação*)

Capitais alheios

Arrangement – idêntico a on lending mas fora do balanço da IFD (*idem)

Subscrição de Fundo para aquisição de obrigações PME e do FCGM para garantia a
esses títulos, através do SNGM

Criação de um Fundo Especial de Capital Reversível, para capitalização PME,
tentativamente com co-investimento do BEI/FEI e da banca e outros investidores
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