
SOFID – SOCIEDADE PARA O FINANCIAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO

27 de Maio de 2019



A SOFID

2

• A sociedade
� Instituição financeira de desenvolvimento portuguesa
� Regulada pelo Banco de Portugal
� Sedeada em Lisboa
� Funciona como um banco para empresas

Apoiar empresas portuguesas e seus 
parceiros no investimento direto em países 

emergentes ou em desenvolvimento

Promover o desenvolvimento sustentável do 
setor privado nesses paísesM
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• Estrutura Acionista

80,54%

4,27%

4,27%

4,27%

4,27%
2,37%

Estado

BPI

BCP

Novo Banco

CGD

CAF



Parceiros de 

capital

Estado

Bancos 

Privados

Parceiros 

para funding

Instituições 

multilaterais
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• Rede de Parceiros

Agentes 
locais nas 
operações

Bancos 
locais

EDFI

Parceria 
corporativa
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PROJETO

Projetos para a 
constituição, 
expansão ou 

modernização de 
empresas

Capitais Próprios: 
30%

Impacto positivo em 
termos económicos, 
sociais e ambientais

Viabilidade 
económica e 

financeira

• Critérios de elegibilidade
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PROMOTORES

Empresas com 
participação 
portuguesa

Tipo: Privadas ou 
Públicas (desde que 

geridas de forma 
comercial)

Dimensão: PME ou 
Grandes Empresas

Privilegiamos sempre que possível PARCERIAS com outros bancos, nomeadamente bancos 
locais.

• Critérios de elegibilidade
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� PALOP

� Outros países da CPLP: Brasil e Timor-Leste

� Vizinhança: Marrocos, Argélia, Tunísia

� Potências Emergentes: China, Índia, México

� Diáspora Portuguesa: África do Sul, Venezuela

� Indústria
� Agricultura
� Infraestruturas (incluindo energias renováveis e 

TIC)
� Turismo
� Outros

REGIONAIS

SETORIAIS

• Critérios de elegibilidade



Empréstimos

Garantias 
Bancárias

Outros 
instrumentos

• Prazo: Concessão de crédito de médio
e longo prazo na forma de 
empréstimos e garantias;

• Equity: Participações em capital;

• Adicionalidade: Co-Financimento e 
mobilização de recursos adicionais, 
internacionais e locais, em parceria
com instituições financeiras nacionais, 
europeias e multilaterais

• Conhecimento: Apoio na preparação
de projetos e acesso a outras fontes de 
financiamento

Instrumentos Financeiros

• SOFID
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• Empréstimos e Garantias

Moeda

• EURO

Taxas de 
Juro

• Fixas ou 
Variáveis

Períodos de 
Pagamento

• Flexíveis

Maturidade 
e Carência

• Até 10 
anos e até 
3 anos de 
carência

LIMITE MÍNIMO DE INTERVENÇÃO
EUR 250 MIL



• Destinatários: Investimentos de PME 
europeias em Países em Vias de 
Desenvolvimento e Economias Emergentes

• Prazo: até 10 anos, com máximo de 3 anos 
de carência

• Modalidade de Crédito: até 50% do 
montante total de investimento

• Valor da Linha: Até €12 milhões;

• Geografias : Paises ACP (África, Caraíbas e 
Pacífico)

Instrumentos Financeiros

• Linha BEI
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• Partilha de Know-how

• Privilegiar sectores estruturantes : 
energia, ambiente, infra-estruturas e 
turismo

• Respeitar critérios de sustentabilidade e 
eficiência económica, financeira e 
ambiental

A SOFID gere um Fundo de 
Investimento dedicado a 
Moçambique:

• Valor : Até €96 milhões;

• Destinatários : 
Investimentos de empresas
Portuguesa e/ou Luso-
Moçambicanas

Instrumentos Financeiros

• Fundo Português de Apoio ao Investimento em 
Moçambique
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▪ Participação em contratos de 
consórcio luso-moçambicanos

MODALIDADE 1 MODALIDADE 2

MODALIDADE 3

▪ Empréstimos para aquisição de 
participações de capital em 
sociedades moçambicanas

Quais os critérios de 
elegibilidade?

MODALIDADE 4 MODALIDADE 5

▪ Tomada de participação social 
conjuntamente com empresas 
portuguesas em empresas 
moçambicanas

Quais os critérios de 
elegibilidade?

▪ Sede em Moçambique
▪ Capital Social>150 mil USD
▪ Capital português>33%
▪ Capital luso-

moçambicano>55%

▪ Empréstimos a empresas 
portuguesas para a realização 
de suprimentos ou prestações 
suplementares de capital em 
empresas moçambicanas

▪ Prestação de garantias a 
bancos locais financiadores de 
projetos elegíveis como forma 
indireta de financiar projetos

▪ Sede em Moçambique
▪ Capital Social>150 mil USD
▪ Capital português>51%

NEWNEW

Instrumentos Financeiros

• Como funciona o InvestimoZ



É um instrumento que
visa acelerar o
desenvolvimento
sustentável e inclusivo
com o setor privado nos
PALOP’s.

A SOFID será facilitadora da ligação das empresas portuguesas entre o BAfD e o Estado Português.

Estes instrumentos visam:

• Promover o acesso a financiamentos Medio e Long Prazo;

• Criar um ecossistema adequado ao desenvolvimento do setor privado e PPP;

• Promover investimentos nacionais, em especial no agronegócio, energia, 
água, infraestruturas, turismo e tecnologia.

Instrumentos Financeiros

• Compacto Lusófono
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Conheciment
o pouco 

profundo do 
país e 

mercado local

Perspetiva de 
curto prazo

Previsão 
inadequada 
de custos 
(custos de 
contexto)

Insuficiente 
capacidade 
financeira

• Erros mais comuns na apresentação de 
projetos

Acompanhamento 
à distância

Falta de 
amadurecimento 

do projeto
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Acompanhamento 
à distância

Falta de 
amadurecimento 

do projeto

• O que a SOFID faz

O que FAZ 
a SOFID

Financia 
empresas com 

participação 
portuguesa

Financia a taxas 
de juro de 
mercado

Oferece 
aconselhamento 

financeiro aos 
seus clientes Trabalha em 

estreita parceria 
com parceiros 
financeiros no 

cofinanciamento 
de projetos

Mobiliza e 
apresenta 
soluções 

financeiras no 
âmbito da sua 

rede de 
contactos
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Acompanhamento 
à distância

Falta de 
amadurecimento 

do projeto

• O que a SOFID não faz

O que NÃO 
FAZ a 
SOFID

NÃO financia 
a fundo 
perdido

NÃO oferece 
empréstimos 

concessionais 
ou a preço de 

custo

NÃO faz 
“trade

finance” nem 
financiamento 

às 
exportações

NÃO dá 
assistência 

técnica 
gratuita

NÃO financia 
operações 
puramente 

especulativas

NÃO colabora 
com 

corrupção e 
má 

governação
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Contactos

• Av. Casal Ribeiro nº 14, 4º andar, 1000-092 Lisboa
• www.sofid.pt
• sofid@sofid.pt
• +351 21 313 77 60


