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Sobre o Banco Português de Fomento

Nascido a 3 de novembro de 2020, como resultado da fusão, por incorporação, da PME Investimentos - Sociedade de 

Investimento S.A., e da IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento S.A., na SPGM - Sociedade de Investimento S.A., 

conforme descrito no Decreto-Lei n.º 63/2020 de 7 de setembro, o Banco Português de Fomento, S.A. é uma instituição ímpar 

que cria soluções inovadoras para apoiar projetos nacionais e internacionais, promovendo a sustentabilidade e o 

desenvolvimento económico.
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Apoiar o desenvolvimento económico e social de Portugal, através da criação e disponibilização de soluções inovadoras, 

competitivas e adequadas às necessidades e desafios do ecossistema empresarial, potenciando a capacidade empreendedora, o 

investimento e a criação de emprego, e promovendo a sustentabilidade e a coesão económica, social e territorial do país.

Visão

Missão

Contribuir para um Portugal competitivo, inspirados num futuro inovador e mais sustentável.
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Valores

• Confiança

• Agilidade

• Sustentabilidade

• Cooperação

Criamos relações de CONFIANÇA, com base na partilha de experiência e conhecimento;

Somos ÁGEIS no desenvolvimento e implementação de projetos;

Financiamos a construção de um futuro com foco na SUSTENTABILIDADE;

TRABALHAMOS JUNTOS na procura das melhores soluções.
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O que fazemos

Queremos

Criamos soluções para a competitividade e inovação, que promovem a sustentabilidade e o desenvolvimento económico-social do 

país.

• Apoiar o desenvolvimento da economia através da disponibilização de soluções inovadoras e com condições  equivalentes às 

melhores referências do mercado internacional;

• Fomentar a modernização das empresas, potenciando de forma saudável o empreendedorismo, a investigação, o 

investimento e a criação de emprego;

• Promover a sustentabilidade empresarial e a coesão económica, social e territorial de Portugal.
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Missão e orientação de mercado

A missão do BPF – “Financiamos o Futuro” – será concretizada através de uma visão assente em três pilares, focada na 

promoção do crescimento, sustentabilidade e estabilidade da economia portuguesa:

Estabilidade

Desempenhar um papel 

anticíclico, permitindo a 

recuperação económica em 

períodos de crise

Crescimento

Promover o empreendedorismo, a 

internacionalização e a inovação, 

fomentando a criação de emprego

Sustentabilidade

Financiar a transição para uma 

economia com baixo teor de 

carbono e resiliente do ponto de 

vista climático
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Atividade

A atividade do BPF visa cinco áreas-chave da economia portuguesa, tal como definido nos seus estatutos:

Financiamento a 

PME

Foco em PME, 

Midcaps e grandes 

empresas estruturais

Projetos de 

inovação

Transição digital, 

empreendedorismo 

e inovação

Green finance

Infraestrutura 

sustentável, 

transporte, 

neutralidade 

carbónica

Impacto social

Saúde, cuidados 

de longa duração, 

educação e 

habitação social

Infraestrutura

Projetos de 

investimento 

desenvolvidos a 

nível nacional ou 

local
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Posicionamento de negócio

Linhas de Crédito com Garantia

Instrumentos de Dívida / 

Financiamento
(Crédito Bancário /On-Lending)

Instrumentos de Capital 
(Business Angels e Capital de Risco)

Setores empresariais apoiados

Transversal aos distintos setores de 

atividade económica.

Segmentos empresariais impactados

PME, Small MidCaps, MidCaps e Grandes 

Empresas estruturais para a economia

2

3

1

Tipologia Produtos
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Parceria com a UE

À semelhança do que acontece com outros 

bancos promocionais nacionais europeus, o 

BPF vai atuar como parceiro da UE para a 

canalização de instrumentos financeiros de 

apoio às empresas portuguesas, de forma a 

encontrar as soluções de financiamento 

adequadas e que permitam “alavancar 

muitos projetos promissores”, impulsionar o 

seu crescimento, competitividade e 

sustentabilidade.

Impulsionar o crescimento, 

a competitividade e a sustentabilidade

Alavancar projetos promissores

Canalizar instrumentos financeiros de apoio

adequados às empresas portuguesas
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Ecossistema Banco Português de Fomento

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.

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/
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Contactos

Estamos ao seu dispor para esclarecer ou informar qualquer questão sobre o Banco Português de Fomento, bem como sobre os 

seus serviços e produtos.

Contacte-nos através do endereço de email marketing@bpfomento.pt .
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Banco Português de Fomento, S.A.

Rua Professor Mota Pinto, n.º 42-F, 

2.º Andar, Sala 2.11

4100-353 Porto | PORTUGAL

T (+351) 226 165 280

F (+351) 226 165 289

bpfomento@bpfomento.pt

www.bpfomento.pt


