
 

Lisboa – 20 de Novembro de 2019 

Instruments to support Portuguese companies in Africa 



2015 o Ano “Call for Action” 

2015 foi um Ano marcado por novas ambições na Agenda Internacional: 

 

• A Agenda 2030 das Nações Unidas que altera as ambições para o Financiamento ao 
Desenvolvimento Sustentável; 

• O Acordo às Alterações Climáticas de Paris; 

• Agenda de Adis Abeba 

 

Criação de uma Linguagem Comum (os SDG) 

SOFID 



Crescimentos Económicos dos níveis anteriores a 2008 não foram de novo 

atingidos. O GDP Global cresceu 3,6% em 2018 contra um crescimento de 5,6%  

antes da crise. Dificuldade para mobilizar fundos para o desenvolvimento 

A crise das migrações. Em 2017 , 258 milhões de pessoas vivem em países onde não 

nasceram (mais 49% do que em 2000).  

 

Elevados níveis de dívida pública. Níveis de dívida nunca atingidos quer nos países 

desenvolvidos quer nos países em desenvolvimento. 

 

Terminaram os super-ciclos das commodities em 2011. Em 2017 , 64% dos países 

em desenvolvimento tinham 60% das suas exportações concentradas em 

commodities. 
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A iniciar 2019…. 

Fonte: global Outlook for FSD 2019, OCDE 



SOFID 
 

• Instituição financeira de desenvolvimento 

• Banco para empresas regulado pelo Banco de Portugal 

• Membro da rede EDFI 

• Sedeada em Lisboa 
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ESTRUTURA ACIONISTA 

Estado

BPI

BCP

NB

CGD

CAF

ÁFRICA 51 M€ 21 projetos 
  Financiamentos 
  Garantias 
  InvestimoZ 

AMÉRICA 
LATINA 

12 M€ 9 projetos 
  Financiamentos 
  Garantias 

 

• Apoiar o investimento direto português nos países 
em desenvolvimento 

• Promover o desenvolvimento sustentável  através do 
setor privado 



SOFID – Instrumentos de Gestão SOFID 

• Fundo destinado ao  
investimento em 

Moçambique por PME e 
Micro empresas  

• Fundo dedicado a  
investimentos em         
setores estruturantes          
em Moçambique  

• EUR 12 milhões para 
investimentos de PME’s 

europeias em países ACP 

• Empréstimos, Garantias, 
Capital e Fundos destinados 
a empresas portuguesas  
com investimentos em  
países emergentes 

SOFID Linha BEI 

FECOP 
I.Camões 

InvestimoZ 



SOFID – VANTAGENS 

CRITÉRIOS DO PROJETO: 

 

 Projetos de constituição, expansão ou modernização de empresas 

 Capitais Próprios: 30% 

 Impacto positivo em termos económicos, sociais e ambientais 

 Viabilidade económica e financeira 

CRITÉRIOS DOS PROMOTORES: 

 

 Empresas com um mínimo de 20% de participação portuguesa 

 Tipo: Privadas ou Públicas (desde que geridas de forma comercial) 

 Dimensão: PME ou Grandes Empresas 

 

 

PRAZO 

CONHECIMENTO 

 

 

ARTICULAÇÃO FUNDING 

 

INSTITUCIONAL BUILDING 



InvestimoZ – Modalidades e Condições 

  

CINCO MODALIDADES DE INTERVENÇÃO: 
 

1. Participações com empresas portuguesas 
2. Participações em consórcios luso-moçambicanos 
3. Empréstimos para participações em Moçambique 
4. Financiamentos para realização de prestações suplementares e/ou suprimentos em Moçambique 
5. Prestação de garantias a instituições financeiras em Moçambique 
6. Linha de crédito a bancos locais para apoio a empresas moçambicanas atingidas por calamidades naturais – NOVO! 

 

Complementar 

• Complementar a 
contribuições de 
beneficiários e  
financiamento de outras 
instituições financeiras 

Prazo 

• Entre 3 a 9 anos 

Taxa de juro 

• Em linha com 
financiamento não 
concecional, podendo 
beneficiar de uma redução 
face ao custo médio 
ponderado 

Estratégia de saída 

• Definida à partida a forma 
do Fundo alienar a sua 
posição no capital 



Compacto Lusófono 

Pilares de atuação do Compacto 

Mitigação do 
Risco 

Financiamento 
Direto 

Assistência 
Técnica 

Outros 

Reformas gerais 

Apoio setorial 
específico 

Preparação de 
projetos de 

investimento 

Acesso ao crédito 
para PME e 

microempresas 

Atividades com o 
setor privado e PPP 

Gestão das finanças 
públicas e 

estabilidade 
macroeconómica 

 

• Acordo estratégico entre o BAfD, Portugal, e os Países 
Africanos de Língua Portuguesa. 

• Visa reforçar o potencial de desenvolvimento destes 
países, mediante a aceleração do investimento público 
e privado e o apoio a nível da assistência técnica 



Compacto Lusófono 

ÁREAS PRIORITÁRIAS: 

 

 Iluminar África | Acesso universal à eletricidade 

 Alimentar África | Transformação do setor agrícola 

 Industrializar África | Diversificação económica 

 Integrar África | Integração regional 

 Melhorar a qualidade de vida da população 

SETORES PRIORITÁRIOS: 
 
 Infraestruturas 
 Eletricidade 
 Água e saneamento 
 Turismo 
 Cadeias de valor agroindustriais e exploração florestal sustentável 
 Serviços financeiros 
 TIC 
 Turismo 
 Saúde 
 

 



Compacto Lusófono – Papel da SOFID 

Empresas  
Banca Comercial 

SOFID BAD 

Estado 
Português 

(Ministério das Finanças) 

Comissão de Acompanhamento 
Permanente 

A SOFID será 
facilitadora da ligação 

das empresas  
portuguesas entre o 

BAfD e o Estado 
Português. 



Plano de Investimento Externo 
 

• É um mecanismo de apoio ao investimento no setor público e privado nos países africanos da vizinhança da 
UE que visa o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. 

 Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 

• Visa mobilizar 
investimento e o seu 
financiamento: 

 

• Blending (€2,6 bio) 

 

• Garantias (€1,5 bio) 

Assistência Técnica 

• Visa tornar “bancáveis” 
projetos no âmbito do 
FEDS.   

Promoção de Melhor 
Ambiente de Negócios 

• Visa a promoção de: 

• Reformas políticas e 
legais; 

• Criação de bom 
ambiente regulatório; 

• Mobilização de 
investidores privados. 

A SOFID encontra-se em processo de acreditação para ser agente da Gestão Delegada do Plano de 
Investimento Externo. 





 

• Av. Casal Ribeiro nº 14, 4º andar 

1000-092 Lisboa 

• www.sofid.pt  

• +351 21 313 77 60 
 

• Siga-nos em 

https://www.linkedin.com/company/sofid/ 

 

https://www.linkedin.com/company/sofid/

