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Banco Português de Fomento concretiza aumento de capital 

para 505 milhões de euros 

 

PORTO, 20 de setembro de 2022 — O Banco Português de Fomento (BPF) anuncia a concretização 

do aumento do seu capital social em 250 milhões, para 505 milhões de euros. 

 

Enquadrada no âmbito das medidas para a recuperação económica, previstas no Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR) nacional, esta operação, aprovada pela Comissão Europeia e 

financiada pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), visa dotar o BPF da capacidade 

financeira para o pleno desenvolvimento da parceria nacional de implementação do 

programa InvestEU. 

 

Este aumento de capital social permitirá ao Banco Português de Fomento continuar a promover o 

apoio às empresas portuguesas e o crescimento da economia, através da concessão de garantias e 

outros instrumentos financeiros, em estreita colaboração com as instituições de crédito nacionais, e 

da mobilização de capitais do setor privado, potenciando a alavancagem de investimentos em áreas 

estratégicas para Portugal e para a União Europeia, designadamente nos quatro domínios 

estratégicos do Programa InvestEU (Infraestruturas sustentáveis; Investigação, inovação e 

digitalização; Investimento social e competências; Pequenas e Médias Empresas). 

 
Uma medida que contribui para os objetivos estratégicos inscritos no âmbito do próprio Mecanismo 

de Recuperação e Resiliência, em especial a transformação digital, a coesão social e territorial e o 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, com vista a melhor preparar as economias e 

sociedades europeias para os desafios e as oportunidades abertas pelas transições ecológica e 

digital. 

 
Após este aumento de capital, a estrutura acionista do BPF passará a ser a seguinte: 

• Estado Português, para o efeito representado pela DGTF: 20,85 % do capital social, 

representada por 105 278 919 ações; 

• IAPMEI, I. P.: 73,25 % do capital social, representada por 369 890 110 ações; 

• Turismo de Portugal, I. P.: 4,00 % do capital social, representada por 20 211 564 ações; 

• AICEP, E. P. E.: 1,90 % do capital social, representada por 9 619 407 ações. 

 



2 

 

 

Recorde-se que o BPF apoiou, no primeiro semestre de 2022, aproximadamente 1600 empresas 

portuguesas, por via de 556 milhões de euros de financiamento garantido e do coinvestimento de 

44,7 milhões de euros em empresas, com recurso a instrumentos de capitalização. 

 
A capacidade de gerar um elevado efeito de alavancagem na economia, através dos diversos 

instrumentos que disponibiliza - garantia, dívida e capital – bem como da mobilização de recursos 

financeiros privados, é uma das grandes valias do Banco Português de Fomento no âmbito da 

política pública. Os números da atividade do BPF continuam (e continuarão) a refletir a relevância 

que a instituição assume na promoção e no desenvolvimento económico de Portugal, apoiando o 

acesso ao financiamento e à capitalização para fomento do investimento, do empreendedorismo, da 

inovação, da internacionalização e da competitividade, assegurando a manutenção de emprego e a 

promoção da sustentabilidade. 

 
 
Sobre o Banco Português de Fomento 

 
O Banco Português de Fomento tem como missão 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. 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

 
BPF Media Team Office 
media@bpfomento.pt 
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