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Luís Mira Amaral 

O Banco de Fomento 

 

Fui quadro do então Banco de Fomento Nacional (BFN) no fim dos anos 70 e anos 

80 do século passado e ao seu serviço tive a oportunidade de conhecer bem as 

empresas e a indústria portuguesas. Aproveitei o enorme conhecimento dos seus 

quadros trazendo para o Ministério da Indústria os meus colegas no BFN Luís Alves 

Monteiro, como secretário de Estado da Indústria, Ramalho de Almeida, como 

presidente do IAPMEI, e Prata Dias, como presidente da sociedade de capital de 

risco SULPEDIP. 

 

O BFN prestou relevantes serviços à economia e indústria nacionais, resultou dos 

fundos do Plano Marshall, com a designação, primeiro, de Fundo de Fomento 

Nacional e, mais tarde, de Banco de Fomento Nacional, tendo também gerido o 

Fundo EFTA para o nosso desenvolvimento industrial, e tinha como objetivo apoiar 

a reconstrução da economia nacional apoiando essencialmente projetos de raiz, 

públicos e privados, sendo também um ator decisivo no escrutínio dos 

investimentos que integravam os planos de fomento. Também geriu as linhas de 

crédito do Banco Mundial, IFC, BEI e KFW, merecendo a integral confiança desses 

bancos multilaterais. 

O BFN tinha equipas de engenheiros e economistas que analisavam as empresas 

nas suas várias vertentes, designadamente tecnológicas e de mercados, e não 

apenas na financeira, prática que se veio a perder na banca portuguesa. 

 

Criou-se agora o Banco Português de Fomento (BPF), à semelhança do BFN, para 

colmatar as falhas de mercado e de sistema que a banca comercial apresenta. Esta 

transforma um produto de capital garantido, depósitos, em crédito, e, como tal, 

não poderá correr grandes riscos, e, como esse financiamento é principalmente de 

curto prazo, terá dificuldades em financiar projetos de longa maturidade. Mas, 

sendo assim, não fará sentido ir recrutar para o BPF apenas pessoas da banca 

comercial! Faria todo o sentido formar um Conselho de Administração em que os 

não-executivos fossem os quadros da minha geração do antigo BFN, aqueles que 

sabem o que é um banco de desenvolvimento, os quais iriam, com a sua 

experiência, orientar a estratégia e a atividade do BPF. 

 



Também teria sido mais prudente que o capital de risco se mantivesse autónomo 

na PME Investimentos, ainda que o capital desta sociedade fosse totalmente detido 

pelo BPF, dado não ser muito recomendável ter na mesma instituição a atividade 

creditícia e de capital de risco. 

 

Conseguirá o BPF honrar o nome “fomento”? Face ao que se tem sabido, 

prognóstico reservado… 
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