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Banco Português de Fomento lança dois novos Programas de 
Investimento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência 

 

[PORTO, 17 de janeiro de 2023] - Ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Banco Português de 

Fomento (BPF) lança hoje, dois novos Programas de Investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), 

com uma dotação global de 400 milhões de euros. 

Na sequência das 27 sugestões recebidas na consulta pública (que antecedeu este lançamento e que permitiu uma 

maior adequação às necessidades do mercado) e da validação da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, o Banco 

Português de Fomento lança hoje dois novos programas de investimento. 

Os novos instrumentos financeiros – Programa de Coinvestimento Deal-by-Deal e Programa de Venture Capital – 

são direcionados para investimento em empresas, prioritariamente nas fases de arranque, e têm como prioridades 

comuns, colmatar a falha de mercado, no que diz respeito ao acesso a instrumentos financeiros e de capital por parte 

das empresas em especial as que apresentam potencial de crescimento e de inovação, orientado para exportação ou 

redução da dependência externa, para a progressão nas cadeias de valor e incremento do potencial produtivo, para a 

transição verde e para a transformação digital.  

Para Ana Carvalho, CEO do BPF, "os instrumentos agora disponibilizados reforçam a missão e o compromisso do Banco 

Português de Fomento, no contexto do PRR e têm a novidade de terem beneficiado das sugestões recebidas através 

da consulta pública promovida pelo BPF, o que revela a preocupação e o interesse do Banco na auscultação e 

envolvimento de todos os interessados. Além da publicação dos avisos, o Banco Português de Fomento vai realizar 

um Webinar no próximo dia 30 de janeiro, às 11h00, para apresentar e detalhar os Instrumentos, convidando já todos 

os interessados à inscrição na sessão.” 

 

PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DEAL-BY-DEAL 

Com uma dotação de até 200 milhões de euros, através de fundos do FdCR, este programa visa permitir o 

investimento/financiamento direto em empresas, em coinvestimento com investidores privados, que 

desenvolvam atividade em território nacional e cumpram com as restantes condições de elegibilidade previstas 

na Ficha de Produto. 

O investimento do FdCR ao abrigo do Programa de Coinvestimento Deal-by-Deal pode ser feito através de: 

• instrumentos de capital, incluindo ações ordinárias ou preferenciais, não tomando, no momento do 

investimento inicial, participações iguais ou superiores a 50% do capital social ou dos direitos de voto 

da empresa investida; e/ou  

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/
https://www.bpfomento.pt/fotos/editor2/comunicados/pr_bpf_consulta_publica_sobre_novos_instrumentos_financeiros_prr_09122022.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/recuperar-portugal/
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• instrumentos de quase-capital, incluindo obrigações convertíveis (ou outros instrumentos híbridos, 

tais como empréstimos participativos) que gerem uma rentabilidade anual mínima de 2% para 

maturidades até 5 anos (inclusive) ou de 3% para maturidades superiores a 5 anos (exclusive). 

O montante do investimento do FdCR em cada empresa não deverá exceder, a título de condição 

preferencial, os 10 milhões de euros, podendo excecionalmente ser superior desde que até ao limite de 50 

milhões de euros. 

De referir ainda que, sem prejuízo do aviso de abertura de concurso (AVISO N.º 04/C05-i06.01/2022) ser dado 

a conhecer no dia 16 de janeiro, a fase de candidatura tem início apenas no dia 18 de janeiro de 2023, não 

sendo aceites candidaturas até esse dia. Pretende-se desta forma assegurar o tempo necessário para que que 

todas as empresas possam analisar as condições de acesso e estruturar adequadamente o processo de 

candidatura a apresentar. A data-limite para apresentação de candidaturas será o final do ano de 2023, caso 

os fundos não esgotem até lá. 

As candidaturas deverão ser submetidas, pelos Beneficiários Finais para o endereço de email 

fdcr@bpfomento.pt. 

As condições gerais e a Ficha de Produto detalhada estão disponíveis no website do BPF em 

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-

coinvestimento-deal-by-deal/. 

 

PROGRAMA DE VENTURE CAPITAL 

Com uma dotação de até 200 milhões de euros, através de fundos do FdCR, este programa visa apoiar o 

investimento em empresas através da subscrição de fundos de capital de risco geridos por 

intermediários financeiros - Sociedades de Capital de Risco ou Sociedades Gestoras de Capital de 

Risco, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CMVM) ou outra entidade de supervisão europeia 

equivalente - que cumpram com as condições de elegibilidade previstas na Ficha de Produto. 

Este programa pretende ainda, fomentar a constituição ou capitalização empresarial, prioritariamente nas fases 

de arranque (pré-seed, seed, start-up, empresas em fase de arranque, later stage venture – séries A, B e C, 

ou scale-up); e ainda, promover a entrada em mercado e o crescimento e expansão de empresas viáveis 

através do desenvolvimento de novos produtos, serviços e mercados, ou do reforço e profissionalização do 

quadro de pessoal, incluindo a equipa de gestão, dos Beneficiários Finais. 

O investimento do FdCR ao abrigo do Programa de Venture Capital pode ser feito através de: 

• um fundo de capital de risco a constituir; 

• um fundo de capital de risco já existente, mas que não tenha efetuado qualquer investimento; 

ou 

mailto:fdcr@bpfomento.pt
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-coinvestimento-deal-by-deal/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-coinvestimento-deal-by-deal/
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• um subfundo de um fundo de capital de risco, desde que esse subfundo não tenha ainda 

efetuado qualquer investimento. 

O montante mínimo do investimento do FdCR por cada fundo de capital de risco é 10 milhões de euros, não 

podendo exceder os 35 milhões de euros, e uma comparticipação máxima pelo FdCR de 70% da dotação total 

de cada fundo de capital de risco. Sendo que a dimensão mínima de cada fundo de capital de risco é de 20 

milhões de euros. Já o financiamento por empresa, beneficiária final, está limitado a um mínimo de 250 mil 

euros, e um máximo de 5 milhões de euros e 20% do capital subscrito do fundo de capital de risco, podendo 

ser potenciado por possíveis operações de coinvestimento com outros investidores. 

De referir ainda que, sem prejuízo de o aviso de abertura de concurso (AVISO N.º 03/C05-i06.01/2022) ser 

dado a conhecer no dia 16 de janeiro, a fase de candidatura é aberta apenas no dia 18 de janeiro de 2023, 

não sendo aceites candidaturas até esse dia. Numa fase inicial serão aceites candidaturas até ao próximo dia 

14 de fevereiro de 2023.   

Quanto aos esclarecimentos que possam ser necessários para a apresentação de candidaturas, serão 

aceites perguntas por escrito, para o e-mail fdcr@bpfomento.pt, até ao dia 24 de janeiro de 2023. As 

respostas às questões recebidas serão publicadas no site do BPF até ao dia 31 de janeiro de 2023, para 

conhecimento de todos e acesso simultâneo. 

A seleção dos candidatos é efetuada através de um procedimento aberto, transparente e competitivo, apenas 

sendo selecionados para efeitos de investimento, os Intermediários Financeiros que obtenham uma pontuação 

global igual ou superior a 1,6 mediante a aplicação da matriz de seleção prevista no Anexo II da Ficha de 

Produto, entre outras condições. É ainda de salientar que as propostas devem ser instruídas com toda a 

informação necessária, na medida em que o BPF irá proceder à avaliação das candidaturas tendo 

exclusivamente em conta a informação escrita que é lhe submetida no processo de candidatura e no prazo 

válido para a mesma. 

Às candidaturas não excluídas serão alocados os valores de investimento solicitados por ordem decrescente 

de mérito, até se esgotar o valor do programa, podendo ao último selecionado ser atribuído um valor inferior 

ao solicitado. No caso do valor de investimento solicitado - por todos os candidatos não excluídos na Fase de 

Seleção Inicial - ser inferior ao valor do programa, a dotação remanescente, que não esteja comprometida por 

candidaturas aprovadas na Fase Inicial, transita para a Fase de Seleção Subsequente, sendo atribuída numa 

metodologia cronológica de first-in-first-served, desde que os potenciais candidatos cumpram as condições de 

elegibilidade e a avaliação mínima prevista. 

Terminado o processo de seleção por parte do BPF, ou em caso de exclusão, os candidatos serão notificados 

ao abrigo do direito a audiência prévia para, caso assim o entendam, se poderem pronunciar por escrito no 

prazo de 10 dias úteis. Em função da pronúncia de interessados, o BPF poderá rever a sua decisão. 

As condições gerais e a Ficha de Produto detalhada estão disponíveis no website do BPF em 

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-venture-

capital/. 

mailto:fdcr@bpfomento.pt
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-venture-capital/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-venture-capital/
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FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA 

Com o lançamento destes dois novos programas, o Fundo de Capitalização e Resiliência passa a financiar quatro 

programas, num montante global de 1.300 milhões de euros: 

• Programa de Deal-by-Deal lançado com uma dotação de 200 milhões de euros. 

 

• Programa de Venture Capital lançado com uma dotação de 200 milhões de euros. 

 

• Programa de Recapitalização Estratégica lançado com uma dotação de até 400 milhões de euros, e duas 

janelas de investimento – Janela A (período de investimento terminava a 31/12/2022) e Janela B (período de 

investimento terminou a 30/06/2022.) – viu ser prolongado, no dia 29 de dezembro, o período de 

investimento da “Janela A: Instrumentos disponibilizado em condições de mercado”, até 30 de junho 

de 2023 (Consultar a Republicação do Aviso de Abertura de Concurso: Aviso N.º 01/C05-i06.01/2022). 

 

Dados à data de 16 de janeiro, disponíveis no website do BPF, revelam que este programa rececionou 68 

operações, no montante global de 417,3 milhões de euros, tendo sido aprovadas 10 operações no valor de 

34,7 milhões de euros, das quais foram contratadas 6 operações no valor de 30,9 milhões de euros e, 

entretanto, concretizado o pagamento de 5 operações no montante global de 20,9 milhões de euros. 

 

• Programa Consolidar com uma dotação de até 500 milhões de euros, permitiu a receção de candidaturas até 

15/02/2022.  

 

Dados à data de 16 de janeiro, disponíveis no website do BPF, indicam que este programa rececionou 33 

operações, no montante global de 1.213,6 milhões de euros, das quais foram aprovadas 14 operações no valor 

de 500 milhões de euros, tendo, entretanto, sido contratadas 3 operações no valor total de 127,5 milhões de 

euros. 

 

WEBINAR 

Apresentação Novos Instrumentos PRR (Fundo de Capitalização e Resiliência) 

Tendo por objetivo apresentar os novos programas de investimento, o Banco Português de Fomento organiza um 

Webinar no próximo dia 30 de janeiro, às 11h00. Esta sessão - limitada aos primeiros 500 participantes inscritos - é 

livre e gratuita, mediante inscrição prévia, através deste link. 

 

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, 

https://www.bpfomento.pt/pt/pt/institucional/fundos-sob-gestao/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-coinvestimento-deal-by-deal/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-venture-capital/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-de-recapitalizacao-estrategica/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/01-programa-de-recapitalizacao-estrategica-aviso-n-o-01-c05-i06-01-2022/
https://www.bpfomento.pt/pt/prr/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-consolidar/
https://www.bpfomento.pt/pt/prr/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/1316738862257/WN_4YVCJBvxS9-zD9CVjdxNkQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/1316738862257/WN_4YVCJBvxS9-zD9CVjdxNkQ
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potenciando a capacidade empreendedora, o investimento e a criação de emprego, e promovendo a sustentabilidade e a coesão 

económica, social e territorial do país. 

 

Sobre o Fundo de Capitalização e Resiliência  

O Fundo de Capitalização e Resiliência é um fundo autónomo, que dispõe de uma dotação até ao montante total de 1.300 milhões de 

euros e tem como principais objetivos: (i) aportar apoio público temporário para reforçar a solvência de sociedades comerciais que 

desenvolvam atividade em território nacional e que hajam sido afetadas pelo impacto da pandemia da doença Covid19 e (ii) apoiar o 

reforço de capital de sociedades comerciais em fase inicial de atividade ou em processo de crescimento e consolidação. O Fundo tem 

prevista a participação em operações de capitalização de empresas economicamente viáveis com elevado potencial de crescimento, 

em setores estratégicos e com orientação para mercados externos, com intervenção pública de caráter temporário e mecanismos 

preferenciais de coinvestimento, com governança clara e transparente e que opere através de investimento ou financiamento de 

operações de capital, quase-capital e dívida, preferencialmente com cofinanciamento público e privado ou, no início, com fonte de 

financiamento totalmente pública. 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

Media Relations Team 

Mónia Oliveira | media@bpfomento.pt 


