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 A SOFID 

 Critérios de Elegibilidade 

 Produtos e Serviços 

 Atividade SOFID 

 Conclusão 
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 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 do setor privado 

nesses países 
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Orientação para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Flexibilidade 

Conforto Político 

Especialização 

Complementar 

/Adicional 
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 Projetos para a constituição, 

expansão ou modernização de 

empresas 

 Capitais Próprios: 30% 

 Impacto positivo em termos 

económicos, sociais e ambientais 

 Viabilidade económica e financeira 

PROJETO 
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 Empresas com um mínimo de 20% de 

participação portuguesa 

 Tipo: Privadas ou Públicas (desde que 

geridas de forma comercial) 

 Dimensão: PME ou Grandes Empresas 

 

PROMOTORES 

Privilegiamos sempre que possível PARCERIAS com outros bancos, 

nomeadamente bancos locais. 
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 PALOP 

 Outros países da CPLP: Brasil e Timor-Leste 

 Vizinhança: Marrocos, Argélia, Tunísia 

 Potências Emergentes: China, Índia 

 Diáspora Portuguesa: África do Sul, Venezuela 

REGIONAIS 

 Agricultura 

 Indústria 

 Infraestruturas (incluindo energias renováveis e TIC) 

 Turismo 

 Outros 

 

 

 

SETORIAIS 
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 Produtos financeiros “à medida”: 

◦ Empréstimos 

◦ Garantias 

◦ Capital 

◦ Fundos 

 

 Serviços financeiros: 

◦ Aconselhamento a empresas 

◦ Mobilização de recursos adicionais junto de outras instituições 

financeiras de desenvolvimento: CAF; BID; BAD; IFC; BERD; etc. 
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 Moeda: 
◦ EURO 

 

 Taxas de Juro: 
◦ Fixas ou Variáveis 

 

 Períodos de Pagamento: 
◦ Flexíveis 

 

 Maturidade e Carência: 
◦ Até 10 anos e 3 anos de carência 

 

Montante mínimo  

de Intervenção 

Euro 250 mil 
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            (ITF) EU-Africa Infrastructure Trust Fund 

(NIF) Neighbourhood Investment Facility 

(LAIF) Latin America Investment Facility 

                                   (INVESTIMOZ) Fundo Português de Apoio ao 

Investimento em Moçambique 
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 O Blending é um instrumento para atingir os objetivos de 

política externa da UE; 

 O Blending combina fundos europeus não-reembolsáveis 

(“grants”) com empréstimos, capital de risco, garantias ou 

“equity” concedido por instituições financeiras públicas ou 

privadas; 

 O elemento-chave é que esses “grants” possam servir 

para atrair estrategicamente outro tipo de financiamentos 

para países parceiros da UE; 

Produtos e Serviços 
Blending 
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Com projetos de raiz, modernização ou expansão, a SOFID contratou até à data 

projetos que totalizam um montante global de investimento de 96,47 milhões de 

euros, que se distribuem por países de África e América Latina e compreendem 

diversos setores de atividade. 

 

O apoio da SOFID traduziu-se em cerca de 22,17 milhões de euros entre 

empréstimos e emissão de garantias bancárias. 
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 Por País  Por Setor 
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A SOFID tem em fase de contratação projetos de investimento no montante 

global de 10,09 milhões de euros para a diversos países nos setorer de 

comércio e serviços e energia. 

 

O apoio da SOFID traduz-se em cerca de 4,50 milhões de euros entre 

empréstimos e garantias bancárias. 
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 Protocolo de Cooperação com o BISTP (Grupo CGD): 
◦ BISTP – Principal banco de S. Tomé e Príncipe fundado em 1993 

 

 Atividade desenvolvida: 
◦ Até ao ano de 2016, apenas 1 projeto em STP foi aprovado pela SOFID 

(2010); 

◦ Em Março, visita da SOFID a STP para a apresentação do projeto de 

eletrificação da ilha do Príncipe; 

◦ Diversas iniciativas empresariais apresentadas à SOFID durante o ano 

corrente, estando em análise a possibilidade de apoiar 3 projetos 

(eletrificação ilha do Príncipe; projeto agrícola/turístico no Príncipe; 

Projeto turístico em S. Tomé). 
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 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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Muito obrigado! 

Francisco Faria 
www.sofid.pt • sofid@sofid.pt • +351 21 313 77 60 
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