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Caraterização e impacto das operações de financiamento às empresas pela IFD 2016-2020

Visão global sobre a atividade da IFD
Posicionamento em falhas no acesso a financiamentos pelas empresas
A IFD concebe e coloca produtos financeiros de modo a reduzir as seguintes falhas de mercado:

Capitalização empresarial

Crédito bancário de longo prazo

Internacionalização

Aumento da capacidade
produtiva

Transferência tecnológica e a
inovação empresarial

Fomentar a indústria de capital de
risco

Adicionalmente, a IFD contribui para a coesão territorial através da aplicação de fundos comunitários FEDER.

Estruturação e lançamento de produtos financeiros
Os produtos da IFD cobrem toda a estrutura de financiamento das empresas, desde crédito bancário até capital de
risco. A sua estruturação tem em consideração a dimensão das falhas de mercado, a disponibilidade de recursos
financeiros, e a disponibilidade de intermediários financeiros privados que atuam como agentes de colocação desses
produtos:
2T16
Fundos Capital
de Risco

2T20

4T18

4T16

Portugal
Growth

Business Angels

2T16

4T18
Capitalizar Mais

3T20
IFD Capitalizar Mid Caps

Portugal
Blue

Colocação através de intermediários financeiros
Bancos comerciais

Soc. Garantia Mútua

Business angels

Fundos de capital de risco

Mobilização de recursos financeiros a montante da IFD
Recursos financeiros públicos
►

441 M€ FEDER / Portugal 2020

►

125 M€ Orçamento de Estado (realizações plurianuais)

►

50 M€ de reembolsos dos Sistemas de Incentivos

►

Estes recursos são geridos a partir dos veículos (fundos)
sob gestão da IFD

Recursos financeiros de instituições multilaterais
►

550 M€ do Banco Europeu de Investimento e 100 M€ do
Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa
(geridos a partir do balanço da IFD)

►

125 M€ do Fundo Europeu de Investimento

1291 M€ de ativos e compromissos de financiamento
►

Ativos disponíveis em todo o espetro da estrutura de capitais das empresas

►

Fontes de financiamento estáveis e disponíveis para apoiar as empresas nas diferentes fases do ciclo de vida das empresas

►

Foco no apoio ao investimento produtivo
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Mobilização adicional de recursos financeiros junto de intermediários privados
O financiamento disponível pela IFD desde do lançamento dos instrumentos financeiros até ao momento atual
ascende a 638,6 milhões de euros*. Este financiamento tem tido um efeito crowding-in, uma vez que permitiu
mobilizar fundos significativos por parte dos operadores de mercado (p.ex. business angels, fundos de capital de
risco, Fundo Europeu de Investimento, bancos comerciais) para o investimento produtivo das empresas. Em termos
agregados, estima-se que cada euro financiado pela IFD dê origem a 4 euros de financiamento no mercado.

Este fundos têm um carácter plurianual. Isto significa que, embora a contratualização ou compromisso dos fundos
geridos pela IFD com os intermediários financeiros seja feita através de procedimentos competitivos frequentes
(concursos públicos e calls), a “transferência” dos mesmos para as empresas é feita de forma progressiva em função
da procura e até às datas limites de execução definidas para cada produto.
Visão global
Política pública de
fomento económico

Efeito crowding-in de agentes
privados em falhas de mercado

Redução das falhas de
mercado

3,9 x**
Alavancagem

639 M€

1.859 M€

2.498 M€

Verbas sob gestão da IFD de
origem pública, comunitária, e
de instituições multilaterais

Intermediários privados selecionados pela
IFD através de procedimentos abertos,
transparentes, e competitivos

Para empresas

Visão por produto
Garantias mútuas
Capitalizar Mais

(PT2020 e IAPMEI)

Crédito via bancos comerciais
IFD Capitalizar Mid Caps

(BEI)

Capital de risco
Business Angels

(PT2020)

Restart and Modernise (BEI)

Fundos de Capital de Risco

Pequenos Negócios (CEB)

Fundo 200M

PQCAPI (BEI)
(Projeto para a Qualificação das Comunidades
Amigas das Pessoas Idosas)

(PT2020)

(PT2020)

Portugal Tech

(FEI)

Portugal Growth

(FEI)

Portugal Blue (FEI)

191 M€

100 M€

348 M€

1.295 M€

100 M€

464 M€

1.486 M€

200 M€

812 M€

7,8 x

2,0 x

2,3 x

 Produtos ativos
*
**

 Produtos em operacionalização

(clique no nome de cada produto
para aceder a mais informação)

Até 9 de setembro de 2020, inclui montantes já consumidos e liquidez disponível para as empresas junto dos intermediários fi nanceiros.
A tendência do rácio de alavancagem é de crescimento à medida da consumo efetivo das verbas disponíveis sob gestão da IFD du rante o
período de utilização dos produtos.

4

Caraterização e impacto das operações de financiamento às empresas pela IFD 2016-2020

Impacto dos produtos da IFD durante o ciclo de vida das
empresas*

Pre-semente

Resultados
operacionais

Semente e
start-up

Expansão
inicial

IFD

5 M€
IFD

47 M€
Empresas apoiadas

143
IFD + Intermediários
Portugal Tech
100 M€

141 M€ investimento gerado
149 operações

Fundos
Capital de Risco
IFD

24 M€
Empresas apoiadas

185
IFD + Intermediários

45 M€
Business Angels

Capital de risco

Garantias

Fundo Coinvestimento
200M

94 M€ investimento gerado
296 operações

Crédito

* Os montantes indicados correspondem a financiamentos realizados em empresas, sendo que os produtos dispõem de um plano de u tilização plurianual e dispõem
atualmente de liquidez para investimentos adicionais.
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Expansão
final

Expansão

Garantias

1.020 M€
Empresas apoiadas

21

Portugal Growth

Empresas apoiadas

Em fase inicial de
operacionalização

3.400

54 M€ investimento gerado
21 operações

IFD + Intermediários

1.486 M€
2.091 M€ investimento gerado
3.848 operações

Capitalizar Mais

IFD
IFD + BEI

43 M€

42 M€
Empresas apoiadas

Empresas apoiadas

19

28
IFD + Intermediários

Financiamento aprovado

91 M€

46 M€

101 M€ investimento gerado
22 operações

IFD Capitalizar
Mid Caps
Ciclo de vida

Portugal Blue
Produto transversal de âmbito setorial, em inicio
de operacionalização – outubro 2020
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Parceiros europeus de referência
Uma instituição de fomento inserido na rede de instituições de fomento europeus
Parceiros institucionais

Parceiros financeiros

Obtenção de 775 M€ de financiamento para Portugal junto de instituições multilaterais
Tipo de produto

Multilaterais

Produto IFD

Montante

Capitalizar Mid Caps

250 M€*

PQCAPI

200 M€

Restart and Modernise

100 M€

Pequenos Negócios

100 M€

Portugal Tech

50 M€

Portugal Growth

50 M€

Portugal Blue

25 M€

Crédito bancário

Capital de risco

775 M€
* Dos quais 100 M€ de uma primeira tranche já utilizada.
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Caracterização e impacto esperado
da Linha Capitalizar Mais
A Linha Capitalizar Mais entrou em operacionalização em 2016. As linhas de crédito com garantia mútua são um
instrumento financeiro amplamente utilizado em Portugal. Estas linhas são vistas como instrumentos de grande
importância no âmbito da política pública, por permitirem endereçar uma das principais restrições na obtenção de
financiamento e por não exigirem um esforço financeiro imediato por parte da Linha Capitalizar Mais (LCM) gerida
pela IFD através do Fundo de Dívida & Garantias (FD&G). É por isso que o seu grau de alavancagem é tão elevado.
Considerando as taxas de sinistralidade, por cada euro de financiamento IFD, o mercado disponibiliza 8 euros às
empresas.

Esta linha é financiada e alavancada por fundos FEDER, estando alinhada com as prioridades de investimentos
destes fundos em termos de inovação, capacitação empresarial e coesão territorial A distribuição regional das
operações financiadas concentra-se sobretudo nas regiões de convergência (93%). Estas regiões, em particular
Norte e Centro, apresentam, também, o maior número de postos de trabalho criados.

7,8x
3.672

Alavancagem mínima da IFD

Norte

trabalhadores

1.486 M€
Empréstimos bancários garantidos pela LCM

2.091 M€ investimento
3.848 operações

gerado

2.887

Centro

trabalhadores

8.048
Criação de postos de trabalho estimada
Lisboa

461

Comparticipação por região

trabalhadores

(M€)
Investimento gerado nas empresas

919.5

Financiamento bancário aprovado

804.6

Financiamento garantido pela LCM
Alentejo

629,8

597,4

785
trabalhadores

433.0

410.1

122.4
92,5

Centro

37

121,5

10.9
Norte

Algarve

R. A. Açores

191.5
42.7

63.5

80.6

9,0

35,8

Lisboa

Alentejo

Algarve

Açores

trabalhadores

206
trabalhadores

* Em termos de compromisso, na medida em que o fundo apenas assume as responsabilidades do beneficiário em caso de incumprime nto.
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Os intermediários financeiros da Linha Capitalizar Mais (LCM) são os bancos comerciais, responsáveis pela gestão
das operações de crédito às empresas. A lista de instituições protocoladas inclui os principais bancos a atuar em
Portugal, sendo o Santander, o Millennium BCP, o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BPI aqueles com um
montante financiado mais elevado até ao momento. A Norgarante e a Garval são as Sociedades de Garantia Mútua
que apresentam um maior nível de atividade no âmbito da LCM.
A evolução do número e montante das operações de crédito enquadradas na LCM acompanhou a aceleração do
investimento em Portugal nos últimos anos. Em 2020*, registou-se uma acentuada quebra quer no financiamento
garantido quer no financiamento contratado com empresas, refletindo o potencial impacto da pandemia COVID-19.

Complementaridade com os Sistemas de
Incentivos do Portugal 2020

Evolução temporal
(M€)
Financiamento aprovado em empresas
Financiamento garantido

Montante garantia

729.5

16%

Nº de operações

504.2

19%

405.0

288.9
282.7

81%

192.1

84%

60.4
2.2
2016

39.6

2017

2018

2019

Complementar com projeto do PT2020

2020*

Restantes operações

Principais bancos protocolados

Sociedades de Garantia Mútua

(Financiamento aprovado, M€)

(M€)

Financiamento total
Santander

319

BCP

295

(21%)

(20%)

504
Novo Banco

233

CGD
BPI
Outros

213
159

Financiamento garantido

739

528

(16%)

365

(14%)

(11%)

268

(18%)

Norgarante

Garval

151
105

66

Lisgarante

Agrogarante

46

* Até 9 de setembro de 2020.
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Setores de atividade

Tipo de investimento

Escalão etário

O comércio destaca-se como um
dos setores com maior montante
de garantias e,
consequentemente, de crédito
bancário aprovado, seguindo-se a
indústria metalúrgica, a
engenharia e o imobiliário, o
turismo e restauração e as
indústrias da moda.

O carácter produtivo das
operações de investimento
financiadas revela-se na
distribuição das operações
segundo a tipologia principal. Em
termos áreas de investimento, as
tipologias dos equipamentos e da
construção ou remodelação de
edifícios são as que revelam
maior peso.

Pelo facto de a LCM não colocar
qualquer restrição em termos de
ciclo de vida ou idade das
empresas beneficiárias, a
distribuição das operações e do
montante das garantias acaba
por estar alinhado com o peso
dos diferentes escalões etários
do tecido empresarial português.

Comércio

Equipamentos
993

2,183
347

138

Construções e
remodelações

524

Entre 3 e 6 anos

945

210

387

Engenharia e imobiliário
317

…

119

Fundo de maneio
169

352

120

Entre 7 e 10 anos
419

118

Turismo e restauração

471

148

Outros ativos corpóreos

342
130

Entre 11 e 20 anos
1,103

49

396

Investimentos
financeiros

Moda
270
96

580

Mais de 20 anos

106

1,520

46

682

…

Outros
1,392

11

335

840

Metalurgia

…

Menos de 3 anos

103
41

Outros
 Nº de operações

 Financiamento garantido (M€)

Escalão de crédito

Prazos

Períodos de carência

O maior número de operações de
crédito enquadrado na LCM é de
reduzida dimensão, até 500 mil
euros, mas é o escalão entre os
500 mil euros e os 2 milhões de
euros que regista um maior
montante de garantias atribuídas.

A maior parte das operações de
crédito aprovadas tem prazos
contratados de 4 a 8 anos (médio
e longo prazo), existindo um
número significativo de
operações de longo prazo
(superior a 8 anos).

Os período de carência
acordados são coerentes com os
prazos contratados.
Tal como seria de esperar,
a maioria das operações prevê
um período de carência igual ou
inferior
a 1 ano.

Até 500 M€

Até 4 anos
2,779

Até 12 meses

20

522

3,054

9

1,053

Entre 500 K€ e 2 M€

Entre 4 e 8 anos

1,007

Entre 13 e 24 meses
3,455

781

761

1,197

Mais de 2 M€

389

Mais de 8 anos

62

Mais de 24 meses

373

182

33

279

42

 Financiamento garantido (M€)

 Nº de operações

Spreads e comissões de garantia
(Mediana das comissões de garantia e spreads, por classificação/rating das empresas)*
Spread

Comissão de Garantia
2.02%

1.68%

1.54%
1.28%

1.34%

1.44% 1.50%

1.47%
0.95% 1.00%
0.65% 0.70%

A

B
PME Líder

C
Outras PME

A

B
PME Líder

C
Outras PME

* A classificação de PME é feita de acordo com os seguintes critérios: (i) Net Debt/EBITDA e (ii) Autonomia financeira. A class ificação de PME Líder
obedece a metodologia própria.
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Caracterização e impacto da linhas de
financiamento a sociedades de Business Angels
A financiamento a sociedades de investimento de Business Angels é muito relevante para o desenvolvimento do
mercado de financiamento nas fases early stage. Estas linhas são financiadas e alavancadas por fundos FEDER,
para o desenvolvimento do capital semente. As operações enquadradas nestas linhas concentram-se
predominantemente na região Norte e nas restantes regiões de convergência de Portugal Continental.

Nas linhas de financiamento a Business Angels, a alavancagem é feita ao nível das sociedades de Business Angels,
através do investimento de co-investidores privados. Os Business Angels, selecionados através de 2 concursos
públicos (em 2016 e 2017), são responsáveis pela seleção, execução, acompanhamento, e alienação dos
investimentos nos beneficiários finais (empresas). No 2T20 foi concluído o terceiro concurso público e primeiro para
as Regiões Autónomas, tendo este registado a primeira aprovação de investimento em outubro de 2020.

1,9x

858

Alavancagem mínima da IFD

trabalhadores

Norte

45 M€
Investimento aprovado : IFD + Business Angels

417

94 M€ investimento
296 operações

trabalhadores

gerado

Centro

1,574
Criação de postos de trabalho estimada

Lisboa

124
trabalhadores

Comparticipações PT2020 e privada por região
(M€)
IFD (PT2020)
52.0

Business Angels

Outras fontes

Investimento realizado pelas empresas

140

Alentejo

trabalhadores

67%

20.0

Norte

13

17.9

39%

32%

27%

34%

34%

34%

Centro

Alentejo

15%
18%

35
trabalhadores
2.5

1.8

52%

Lisboa

Algarve

Algarve

O setor das TIC é o que mais se destaca nas operações de financiamento enquadradas, nesta linha. Apesar das
regras dos concursos realizados pela IFD não sugerirem qualquer foco setorial, ele parece existir nas estratégias de
investimento das sociedades de Business Angels. Entre 2016 e 2020, cerca de 40 Sociedades de Business Angels
estiveram envolvidas nestas operações, destacando-se a Semeia Ventures, a VSM Capital e iSmart Ventures.
Verifica-se um elevado nível de comparticipação pública, colocando a média da comparticipação em linha com as
orientações dos fundos FEDER.
A execução dos fundos foi crescente, mas, em 2020*, registou-se uma acentuada quebra, refletindo o impacto da
pandemia COVID-19. No entanto, a IFD anunciou medidas de flexibilização na aplicação dos fundos enquadrados
nestas linhas para os adaptar melhor às atuais necessidades das empresas beneficiárias (por exemplo, orientação
para fundo de maneio) e possibilidade dos FCR realizarem rondas de investimento sem a entrada obrigatória de
novos investidores independentes.

Setores de atividade

TIC

Eficiência Energética
168

Indústria Alimentar
12
1.5

29

9.6

3.5
8.2

1.6

8.2

Turismo

…

Saúde e Farmacêutica

13
1.7

Outros

17

57

1.5

1.8

5.8

1.4

5.5
 IFD (PT2020) (M€)

 Nº de operações

 Business Angels (M€)

Principais sociedades de BA selecionadas

Evolução temporal

(Investimento aprovado em empresas, M€)

(Investimento aprovado em empresas, M€)

IFD (PT2020)
Semeia Ventures

VSM Capital

Business Angels

1.62

1.48

1.40

iSmart Ventures

1.46

1.67

Planeta
Revelação

0.88

Pausa Coerente

0.75

1.13
0.92

0.98

IFD (PT2020)

Business Angels

3.10

22.8

2.86
49%

2.80

1.80
1.73

8.4
7.2

6.5
Recreio Poente

0.77

0.83

1.60

45%

51%

41%
Olisipo Way
Outros

0.65

0.85

1.50
0.1

59%

55%

2016

2017

2018

50%

50%

29,69

2019

2020*

* Até 9 de setembro de 2020.
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Caracterização e impacto das linhas de
financiamento a Fundos de Capital de Risco
As linhas de financiamento a Fundos de Capital de Risco (FCR) pretendem promover maiores dinâmicas deste
segmento do mercado de financiamento, cujo grau de maturidade é relativamente baixo quando comparado com os
países da Europa Ocidental. Os fundos subscritos pela IFD dividem-se em 3 tipologias: venture capital, corporate
venture capital, e private equity.

Considerando as operações financiadas, 1 euro de cofinanciamento do FC&QC, gerido pela IFD, gerou cerca de 2,1
euros de financiamento às empresas. A alavancagem faz-se ao nível dos fundos de capital de risco, através do
investimento de investidores privados (participantes nos fundos). Os gestores privados dos FCR são responsáveis
pela seleção, execução, acompanhamento, e alienação dos investimentos em empresas. Este tipo de fundos revelam
um maior foco de investimento em regiões de convergência (cerca de 93% do montante de financiamento aprovado).

2,1x
Alavancagem mínima da IFD

100 M€

969

Investimento aprovado : IFD + participantes privados

trabalhadores

141 M€ investimento
149 operações

Norte

gerado

562
Centro

trabalhadores

2.059
Criação de postos de trabalho estimada

Comparticipações PT2020 e privada por região

Lisboa

(M€)
IFD (PT2020)

Participantes privados

Outras fontes

135
trabalhadores

59.1

Valor do investimento realizado pelas empresas
53.2

32%

24%
Alentejo

391
35%

trabalhadores

38%

15.3
30%
33%

Norte

37%

Centro

37%

13.2

Algarve

33%
44%

33%

24%

Alentejo

Lisboa

2
0.3

trabalhadores

Algarve

* Em 2020, foi concluído o segundo concurso público para as Regiões Autónomas. Atualmente, este emcontra -se em fase inicial de constituição dos FCR.
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À semelhança do que se regista no segmento de Business Angels, as operações enquadradas nas linhas de
financiamento a FCR, têm uma forte concentração no setor das TIC, seguido pelo setor da saúde e farmacêutica, o
da eficiência energética e a indústria alimentar.
Entre 2017 e 2020, foram 13 os FCR com operações contratadas com beneficiários finais, entre os quais se destaca
a Growth Partners Capital e a Portugal Ventures, que contabilizaram 12,6 milhões de euros e 9,2 milhões de euros
de investimento nas empresas beneficiárias, respetivamente.

Setores de atividade
TIC

Biotecnologia e saúde
100

Eficiência Energética

11

11

17

9
20

5

9

Indústria Alimentar

6

…

Mobilidade

6

3
5
7

Outros
18

3

8

3

8

 IFD (PT2020) (M€)

 Nº de operações

 Participantes privados (M€)

Fundos de capital de risco selecionados
(Investimento realizado em empresas por cada FCR participado pelo PT2020 via FC&QC, M€)
Growth Partners Capital

12.6

Portugal Capital Ventures

12.6

9.2

HCapital Partners

9.2

5.1

Capital Criativo

5.2

4.1

Lean Company Ventures

4.2

3.3
2.5

4.1

6.6

EDP Ventures

2.6

3.9

6.4

Vesalius Biocapital III

2.4

Quadrantis Capital
Oxy Capital
Bright Ventures Capital

1.5
1.4

2.4
1.9

1.3 1.3

10.4

7.4

Grande Enseada Capital Partners

Phyxius SCR

18.3

8.3

4.1

2.4

4.8
3.9

3.3
2.5

1.1 1.1 2.1

IFD (PT2020)
Novabase Capital

25.3

Participantes privados

1.2
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Os beneficiários finais dos fundos enquadrados nas linhas de financiamento a FCR são, na sua grande maioria
jovens, com uma idade inferior a 7 anos (como seria expectável, dadas as condições dos fundos FEDER). O facto
dos investimentos se focarem em fases inicial do ciclo de vida das empresas ajuda a explicar a predominância de
operações de pequena dimensão, até 500 mil euros.

A colocação dos fundos enquadrados na linha de financiamento a FCR tem evoluído em crescendo desde o início da
operação, tendo atingido o valor mais elevado em 2020, mesmo num contexto de pandemia. A IFD anunciou medidas
de flexibilização na aplicação dos fundos enquadrados nestas linhas para melhor se adaptarem às atuais
necessidades dos beneficiários finais (e.g. orientação para fundo de maneio) em contexto de crise.

Escalão etário1

Menos de 3 anos

Entre 3 e 6 anos
60

51

25

30

Entre 7 e 10 anos

Entre 11 e 20 anos

12

 Nº de operações

7
11

 Investimento realizado
nas empresas (M€)

8

Evolução temporal

Escalão de montante

(Investimento aprovado, M€)

IFD (PT2020)

Investidores privados

Até 500 K€
41.4
82
15

33.7
52%

Entre 500 K€ e 2 M€
21.1

56

52%

52
55%

Mais de 2 M€
11
33

48%
 Nº de operações

4.2

 Investimento realizado
nas empresas (M€)

50%
50%

2017

1

Sem informação disponível sobre a idade da empresa beneficiária em 19 operações.
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48%
45%

2018

2019

2020*

* Até 9 de setembro de 2020
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Caracterização das operações financiadas
pelo Portugal Tech
O Portugal Tech é um fundo de fundos focado na transferência de tecnologia, venture capital e capital-expansão
destinado a reduzir a falha de mercado ao nível do financiamento de projetos e startups de base tecnológica. Este
fundo é operacionalizado pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI) com cofinanciamento da IFD. Este programa
beneficia do know-how do FEI na seleção de fundos de investimento e permite que fundos estrangeiros possam ser
subscritos desde que invistam em empresas portuguesas.
Este programa, lançado em dezembro de 2018, é caracterizado pela elevada dimensão dos fundos investidos (até à
data, o montante m ínimo investido numa empresa ascendeu a 135 mil euros), o que permite financiar rondas de
investimento de montantes superiores.
Este programa apresenta um elevado efeito de alavancagem do dinheiro público nacional através da comparticipação
do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), gerido pelo FEI, e de participantes privados (no mínimo
30% do capital dos fundos).
Apesar de se tratar de um fundo generalista em termos setoriais, o Portugal Tech tem tido maior incidência nos
setores da Saúde e Farmacêutica, da Eletrónica e das TIC e i4.0. Os parceiros de investimento envolvidos neste
programa apresentam diferentes focos de investimento: enquanto a Armilar Venture Partners se foca em projetos de
transferência de tecnologia e early stage (deep tech), a Indico Capital estará mais focada em projetos de early stage
e a Vallis em operações de private equity. Aos três fundos já subscritos e em operação, acresce o investimento no
FCR Faber Tech, o qual se encontra em fase final de constituição.

2,9x

240 M€

Alavancagem mínima da IFD

Capital subscrito : IFD + FEI + privados

54 M€ investimento
21 operações

gerado

Evolução temporal

Comparticipações IFD, FEI, e privada

(Investimento aprovado em empresas, M€)

27.3
11%

36%

7.3

1ºTrim.
2019

19

6.3

2ºTrim.
2019

6.8

5.4

3ºTrim.
2019

4ºTrim.
2019

1ºTrim.
2020

53%

IFD (IAPMEI)

Investidores privados

FEI (FEIE)

Relativamente à distribuição dos montantes, observa-se um valor elevado por parte dos intermediários financeiros,
principalmente no setor da saúde e farmacêutica. Dos três intermediários financeiros destacam-se, com 95% do
investimento, o Indico Capital I FCR e o Vallis Sustainable Investments II.

Setores de atividade
Biotecnologia e saúde*

Eletrónica

2

TIC e i4.0
14

22

1

11

Logística

6

…

Retalho

1

1
5

Outros setores
2

1

 Nº de operações

Escalão de montante

9

 Financiamento aprovado (M€)

Fundos de capital de risco selecionados**

5

9

6

operações

operações

operações
Investimento aprovado

43%

8%

Nº de operações

42%
55%

38%
41%
10%

36%

37%
36%

52%
51%

21%

21%

9%

Até 500 K€
IFD (IAPMEI)

Entre 500 K€ e 2 M€

Superior a 2 M€

FEI (FEIE)

Co-participantes
privados

Armilar Venture Partners Tech Transfer FCR
Indico Capital I FCR
Vallis Sustainable Investments II

* Relevância deste setor em termos de montantes é explicado por um investimento em que o peso do coinvestidor privado é ele vado.
** A 30 de outubro de 2020, o investimento no FCR Faber Tech encontra -se aprovado pela IFD.
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Caracterização e impacto do fundo de
coinvestimento 200M
O Fundo 200M é um fundo de coinvestimento de capital de risco com foco em venture capital nos estágios de earlystage. Uma das vantagens deste instrumento é a captação de investimento direto estrangeiro para empresas startups
ou em fase de scale-up. Este fundo é gerido por um único intermediário, a PME Investimentos, selecionado em
concurso público. O grau de alavancagem deste instrumento é de 2x, o que significa uma participação da IFD de 50%
no financiamento total. Note-se que os coinvestidores privados são responsáveis pela seleção das oportunidades e,
juntamente com a PME Investimentos, efetuam a negociação, execução, acompanhamento e alienação dos
investimentos em empresas. Embora a dotação orçamental e a aplicação efetiva dos fundos tenha privilegiado as
regiões de convergência, espera-se que seja em Lisboa o maior impacto na geração de emprego1.

2,0x
Alavancagem mínima da IFD

1.473

Norte

trabalhadores

91 M€
Investimento aprovado : 200M + Coinvestidores

101 M€ investimento
22 operações

gerado

191
trabalhadores

Centro

2.215
Criação de postos de trabalho estimada
Lisboa

443
Comparticipações PT2020 e privada por região

trabalhadores*

(M€)
IFD (PT2020)

51.7

Coinvestidores privados

Outras fontes

Valor do investimento realizado pelas empresas
Alentejo

16%

108
trabalhadores

31.4
43%

5%
Algarve

54%

10.0
41%
42%

Norte
*

Centro

50%

8.3
56%

50%

37%

Alentejo

Lisboa

Valor da criação de postos de trabalho na Região de Lisboa e Vale do Tejo deve -se maioritariamente a 1 das 4 operações contratadas.
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A dotação inicial do Fundo 200M foi de 100 milhões de euros, com o objetivo de mobilizar montante idêntico de
fundos de operadores privados. O Fundo 200M tem maior incidência no setor das TIC, tanto em termos de número
de operações e de montante de financiamento aprovado, seguindo-se o setor do Retalho e da Biotecnologia. Em
linha com o objetivo delineado para este fundo no apoio à escalabilidade do negócio, a maioria das operações
contratualizadas são superiores a 2 milhões de euros.
Os fundos enquadrados neste instrumento financeiro tem registado uma penetração crescente no mercado de
financiamento de capital risco. No entanto, o atual contexto de pandemia terá desacelerado o ritmo alcançado em
2019.

Setores de atividade
TIC

Retalho

Biotecnologia

11

6

41

24

Turismo

2
12

Fintech

1
9

Saúde e Farmacêutica

1

1

4

1

 Nº de operações

 Investimento aprovado em empresas (M€)

Evolução temporal

Escalão de montante

(Investimento aprovado, M€)

Até 500 K€

 Nº de operações

IFD (PT2020)

 Investimento aprovado
em empresas (M€)

1

Coinvestidores privados

47.4

0

33.8

Entre 500 K€ e 2 M€

55%

6
52%

7

Mais de 2 M€

10.0
45%
48%

50%
15

84

50%

2018

2019

2020*

* Até 9 de setembro de 2020.
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Caracterização das operações financiadas
pela Linha IFD Capitalizar Mid Caps
A linha de financiamento IFD Capitalizar Mid Caps, com uma dotação inicial de 200 milhões de euros, visa oferecer
às Pequenas e Médias Empresas (PME) e Mid Caps (empresas de média dimensão com até 3.000 trabalhadores)
portuguesas financiamento de longo prazo com menor custo, mediante a transferência para as empresas de
condições de funding mais competitivas. As PME representam a maior parte do financiamento aprovado até ao
momento, quer em temos de número de operações, quer em termos do montante envolvido.
Este fundo tem verificado uma penetração crescente no mercado. Atualmente, as instituições bancárias a distribuir
esta linha são o Novo Banco e o Millenium BCP.

A contratualização com o primeiro banco ocorreu no final de 2018 e tem como foco de financiamento os projetos que
promovam a modernização, a inovação ou a internacionalização das empresas. Embora Linha IFD Capitalizar Mid
Caps seja transversal a todos os setores de atividade, o setor do comércio destaca-se quer no número de operações,
quer no montante de financiamento aprovado até ao momento.
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42 M€

46 M€

Empresas apoiadas

IFD + BEI

Financiamento aprovado

Setores de atividade
Comércio

Mobilidade
5

Transportes e Logística
4

9.2

4

8.0

…

Biotecnologia e saúde

4.3

Outros

1

15
16,8

7.5

Evolução temporal

 Nº de operações
 Empréstimos aprovados (M€)

Tipos de empresa

(M€)

31.6
Montantes
Nº de operações

17%

34%

17.0

11.4
4

83%

5.0

0.9

1.6

3.0

66%

3ºTrim. 2019 4ºTrim. 2019 1ºTrim. 2020 2ºTrim. 2020
Empréstimos aprovados
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Nº de operações

MidCap

PME
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Novos produtos capital de risco em fase de
seleção de parceiros privados
Portugal Growth

O Portugal Growth é um produto de capital de risco que foi lançado pela IFD durante o segundo trimestre de 2020.
Trata-se de uma parceria entre a IFD e o Fundo Europeu de Investimento (FEI), com uma dotação inicial de 100
milhões de euros financiados paritariamente pelas duas entidades. A contrapartida nacional têm como origem o
Fundo de Fundos para a Internacionalização (FFI), o qual é gerido pela IFD.
A gestão operacional de seleção e acompanhamento dos fundos diretos é da responsabilidade do FEI de acordo com
o mandato de gestão atribuído pela IFD ao abrigo dos acordos-quadro entre o FEI e os bancos promocionais
europeus.
O Portugal Growth tem como principal objetivo responder à falha de mercado em Portugal de constituição de fundos
de capital de risco, sendo aplicado através da subscrição de fundos de capital de risco com teses de investimento
focadas em capital-expansão (growth equity) e aquisições de controlo acionista (buyouts). A contratação
destes fundos com operadores de mercado dará preferência a fundos com politica de sustentabilidade social,
ambiental, e de bom governo de sociedades (ESG).

Os beneficiários finais deste instrumento são as PME e midcaps com potencial de crescimento, nomeadamente
através de processos de inovação produtiva, internacionalização, e transformação digital. Apesar de apresentar um
âmbito generalista em termos setoriais, o seu foco será nas empresas exportadoras e com processos de
internacionalização.
Além da comparticipação do FEI, a comparticipação máxima do Portugal Growth ao nível do fundos diretos é de 50%,
isto é, espera-se mobilizar 100 milhões de euros adicionais de participantes privados. A alavancagem total
mínima é de 4,0x.
A outubro de 2020, o Portugal Growth subscreveu capital no fundo Vallis Sustainable Investments II e aprovou uma
subscrição num projeto de fundo gerido pela sociedade gestora HCapital. O primeiro fundo já investiu em duas
empresas que são as mesmas identificadas no Portugal Tech.

4,0x

Mínimo 200 M€

Alavancagem mínima da IFD

Capital subscrito mínimo : IFD + FEI + privados

Portugal Blue

O Portugal Growth é um produto de capital de risco que foi lançado pela IFD durante o terceiro trimestre de 2020.
À semelhança do Portugal Growth, trata-se de uma parceria entre a IFD e o Fundo Europeu de Investimento (FEI),
com uma dotação inicial de 50 milhões de euros financiados paritariamente pelas duas entidades. A contrapartida
nacional têm como origem o Fundo Azul, o qual está sob tutela do Ministério do Mar.
Este produto tem como principal objetivo responder à falha de mercado em Portugal de constituição de fundos de
capital de risco tipo venture capital e growth equity focados na Economia Azul. A contratação destes fundos com
operadores de mercado dará preferência a fundos com politica de sustentabilidade social, ambiental, e de bom
governo das sociedades (ESG), além de estar alinhado com os Objetivo 14 de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas.
Além da comparticipação do FEI, a comparticipação máxima ao nível do fundo de fundos é de 70%, isto é, espera-se
mobilizar 21 milhões de euros adicionais de participantes privados. A alavancagem total mínima é de 2,9x.
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2,9x

Mínimo 71 M€

Alavancagem mínima da IFD

Capital subscrito mínimo : IFD + FEI + privados
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Parceiros da IFD
Sociedades de Garantia Mútua e Bancos Comerciais - Linha Capitalizar Mais
Agrogarante

Garval

Lisgarante

Norgarante

Sociedade Portuguesa de Garantia
Mútua

Abanca

Bankinter

Millennium BCP

BPI

CCCAM

CGD

EuroBIC

Montepio

Novo Banco

BBVA

Invest

Carregosa

Santander

Novo Banco Açores

Banco Português de Gestão

CEM Angra do Heroísmo

CCAM Leiria

CCAM Torres Vedras

Sociedades de Business Angels (lista não exaustiva) – Linha FEDER
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Alfabeto Prodígio

Berço de Ideias

Best Horizon

Blue Early Investments

BrainCapital

Busy Angels

Creative Wings

Curious Angels

EggNest

Fascinantefólio

Flagrantopportunity

Follow Imagination

Frenetikpriority

Futurcritério

Ganexa Seed Capital

Green Capital

Ideias Glaciares

Iniciativa Incógnita

iSmart Ventures

JoynIgnite

Keep On Doing Special

Lean Company Ventures III

Lisbon Ventures

No Trouble, Gestão e
Desenvolvimento Empresarial

Olisipo Way

Pausa Coerente

Planeta Revelação

QA - Investimentos

Recreio Poente

SBS StartupBraga

Semeia Ventures

Shilling Capital Partners II

Sment Digital

SpringAngels

StartupDiscoveries

Tecninvestimentos

Vertentidêntica

VSM Capital

Wisenext Smart Capital

Sociedades de fundos de capital de risco – Linha FEDER
Bright Ventures Capital

Capital Criativo

EDP Ventures

Grande Enseada Capital Partners

Growth Partners Capital

HCapital Partners

Lean Company Ventures

Novabase Capital

Oxy Capital

Phyxius

Portugal Capital Ventures

Quadrantis Capital

Vesalius Biocapital

Sociedades de fundos de capital de risco - Portugal Tech e Portugal Growth
Armilar Venture Partners

Indico Capital Partners

Faber Tech

Hcapital Partners

Vallis Capital Partners

Fundo de coinvestimento 200M
PME Investimentos

Bancos comerciais - IFD Capitalizar Mid Caps
Millennium BCP

Novo Banco

Fundos sob gestão da IFD

Parceiros financiadores
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