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RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

Economia portuguesa: magnitude do impacto da pandemia
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Economia portuguesa: confiança económica antevê recuperação da atividade
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Economia portuguesa: aceleração da recuperação para níveis pré-pandemia
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Economia portuguesa: heterogeneidade na recuperação
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NOVAS MEDIDAS PARA A RECUPERAÇÃO
TRANSVERSAIS AOS VÁRIOS SETORES

Aumento de Capital

EUR 250 milhões
Fundo Capitalização
EUR 1 300 milhões

BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO
AUMENTO DE CAPITAL

BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO
PAPEL TRANSVERSAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO PRR

Missão do Banco Português de Fomento

Crescimento

Sustentabilidade

Estabilidade

O Banco Português de Fomento, como pedra
angular para a transformação da economia
portuguesa, desempenhará um papel fulcral
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.

Eixos estratégicos de atuação do BPF

Financiamento a PME e
grandes empresas estruturais

Projetos de inovação

Impacto social

Green finance

Infraestrutura

Aumento de capital do Banco Português de Fomento
(EUR 250 milhões)
Missão
Aumento da capacidade financeira do Banco Português de
Fomento para o pleno desenvolvimento do programa InvestEU.
Quatro janelas de investimento estratégico nacional e europeu,
com mobilização esperada de cerca de EUR 9 mil milhões:
(1)
(2)
(3)
(4)

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

FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO
E RESILIÊNCIA

Capitalização de empresas e resiliência financeira
(EUR 1 300 milhões)
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.

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

FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA
RECAPITALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Apoio à redução de
endividamento
─ Objetivo: Redução do endividamento em Linhas com
garantia pública Covid 19

─ Enquadramento regulamentar: Mecanismo de Recuperação e
Resiliência (MRR) e Quadro Temporário de Auxílios de Estado

─ Beneficiários: Empresas beneficiárias de crédito Covid-19
cuja faturação seja acima de EUR 5 milhões em 2019

─ Acompanhamento de investimento público a investimento
privado (1 euro por 1 euro)

─ Instrumentos financeiros: empréstimos participativos ou
outras formas de quase-capital

─ Possibilidade de aumento de dotação em até EUR 2 300
milhões, com flexibilidade de alocação de acordo com procura

─ Forma de atuação: concessão de instrumentos híbridos
─ Investimento público majorado por investimento privado

FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA
RECAPITALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Recapitalização
estratégica
─ Objetivo: Reposição de capitais próprios até nível prépandemia

─ Enquadramento regulamentar: Mecanismo de Recuperação e
Resiliência (MRR) e Quadro Temporário de Auxílios de Estado

─ Beneficiários: Empresas de interesse estratégico nacional;
Foco em médias empresas, Small Mid Caps e Mid Caps.

─ Política de investimento até 30 de setembro de 2021, com
critérios de seleção nas seguintes categorias:

─ Instrumentos
financeiros:
capital
preferencialmente quase-capital

próprio

e

─ Forma de atuação: investimento direto e garantia pública
─ Investimento público majorado por investimento privado

(1) Viabilidade financeira e rentabilidade operacional;
(2) Modelo de negócios adequado às condições
macroeconómicas atuais;
(3) Valorização de impacto da crise pandémica
(4) Integração nas cadeias de valor internacional e
histórico de investimento em I&D;
(5) Valorização da capitalização para investimento
produtivo.
─ Possibilidade de aumento de dotação em até EUR 2 300
milhões, com flexibilidade de alocação de acordo com procura

FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA
CO-INVESTIMENTO

Co-investimento

─ 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

─ Forma de atuação: co-investimento; com subordinação de
capital privado (proponente) e estratégia de saída do
capital público

─ Enquadramento regulamentar: Mecanismo de Recuperação e
Resiliência (MRR) e regulamentos de auxílios de Estado
─ Política de investimento até 30 de setembro de 2021, com
critérios de seleção nas seguintes categorias:
(1) Viabilidade financeira;
(2) Rentabilidade operacional;
(3) Modelo de negócios adequado às condições
macroeconómicas atuais;
(4) Posicionamento estratégico em relação ao interesse
nacional;
(5) Valorização da capitalização para investimento
produtivo.
─ Possibilidade de aumento de dotação em até EUR 2 300
milhões, com flexibilidade de alocação de acordo com procura

FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA
PARCERIA COM GRUPO BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS

Parceria com Grupo
BEI
─ Objetivo: Reforço e consolidação de parceria com o Grupo
Banco Europeu de Investimento.

─ Beneficiários: Empresas enquadráveis
estratégicos nacionais e europeus:
─ solvência;
─ tecnologia;

nos

─ Enquadramento regulamentar: Mecanismo de Recuperação e
Resiliência (MRR) e regulamentos de auxílios de Estado
aplicáveis (Risk Finance Guidelines)

domínios
─ Forma de atuação: co-investimento com FEI em operadores
privados (fundo de fundos)

─ empreendedorismo e crescimento;
─ transição climática

─ Possibilidade de aumento de dotação em até EUR 2 300
milhões, com flexibilidade de alocação de acordo com procura

FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA
RECAPITALIZAÇÃO ESTRATÉGICA, CO-INVESTIMENTO

Recapitalização
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Fundo de
Capitalização
e Resiliência

Co-investimento
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NOVAS MEDIDAS PARA A RECUPERAÇÃO
SETORES MAIS AFETADOS

APOIAR A RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

RETOMAR

RETOMAR

Medida dirigida ao crédito em moratória

01

Libertar liquidez para a recuperação da
atividade económica através do alívio das
obrigações financeiras

02

Incentivo público à renegociação de termos
de crédito em moratória bancária nos
setores mais afetados pela crise pandémica

03

Mais tempo: Garantia pública de até 25% sob
créditos já existentes, assegurando novo
período de carência e extensão de maturidade

04

Comissão de garantia nos níveis mínimos
autorizados pela Comissão Europeia

RETOMAR
Benficiários

Beneficiários
Empresas não financeiras, viáveis, independentemente
da dimensão, que cumpram com todos os critérios
seguintes:

Governança

─Alocação de dotação por banco de
acordo com o peso relativo de crédito em
moratória nos setores mais afetados

─Operações estabelecidas em Portugal
─Pelo menos uma operação de crédito em moratória
─Atividade principal nos setores mais afetados

─Tenham, à data do financiamento, situação financeira
regularizada (sistema bancário, SS, AT e BPF/SGM)
─Quebra de receita operacional igual ou superior a
15% no ano de 2020, face ao ano de 2019 (sem ter
retomado em 2021 o nível de 2019)

─Manutenção de garantias reais após a
reestruturação, mantendo senioridade e
prioridade
─Isenção dos emolumentos do registo
predial, do registo comercial e do registo
automóvel e de outros encargos legais

APOIAR A RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

REFORÇAR

REFORÇAR

Incentivo à capitalização de micro e
pequenas empresas

01

Promover a redução do endividamento das
micro e pequenas empresas

02

Amortização de dívida com garantia
pública Covid-19 micro e pequenas
empresas

03

Subvenção pública que acompanha
a
capitalização realizada pelos sócios de
empresas com maior quebra de faturação
(quebra superior a 40%) dos setores mais
afetados *
*Não aplicável a linhas de crédito que já prevejam conversão de crédito em subvenção

REFORÇAR

Incentivo à capitalização de micro e
pequenas empresas

04

Subvenção: um euro público por cada euro
privado

05

Micro e pequenas empresas com faturação
até EUR 5 milhões (2019)

06

Atribuição de subvenção sob a forma de
reembolso às prestações que primeiro se vencem

MEDIDAS PARA A RECUPERAÇÃO ECONÓMICA
SUMÁRIO

LINHA DE APOIO À
TESOURARIA

RETOMAR
Apoio ao fim das
moratórias

REFORÇAR
Subvenções para
redução de
endividamento

AUMENTO DE CAPITAL
BPF

FUNDO DE
CAPITALIZAÇÃO E
RESILIÊNCIA

Mais apoios
diretos
+
Capacitação
do BPF

Muito obrigado

