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2015 o Ano “Call for Action”
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Fonte: PNUD

Uma abordagem Holística
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O que é a SOFID?

● Instituição financeira de

desenvolvimento portuguesa

regulada pelo Banco de

Portugal.

Quem somos

Estrutura acionista

Mandato

Promover o 

desenvolvimento 

sustentável do 

setor privado 

nesses países

ODS

Promover o 

desenvolvimento 

sustentável do 

setor privado 

nesses países

Apoiar o 

investimento direto 

das empresas em 

países em 

desenvolvimento
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Produtos Disponíveis

Os nossos instrumentos

SOFID

Empréstimos

Garantias 

Bancárias

Outros 

instrumentos

A oferta da SOFID para responder às 

necessidades dos seus clientes:

• 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 
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Produtos Disponíveis

Os nossos instrumentos

Linha BEI

A SOFID assinou uma Linha de Crédito com 

o Banco Europeu de Investimento:

• Valor: Até €12 milhões;

• Destinatários: Investimentos de PME em 

Países em Vias de Desenvolvimento e 

Economias Emergentes

• Geografias: Paises ACP (África, Caraíbas 

e Pacífico)
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Produtos Disponíveis

Os nossos instrumentos

InvestimoZ

Modalidades de Financiamento:  

1 - Tomada de Participações do Fundo em empresas 

moçambicanas

2 - Participações em contratos de consórcios luso-

moçambicanos

3 - Empréstimos para aquisição de participações de 

capital em Moçambique 

4 - Empréstimos a empresas portuguesas para realização 

de suprimentos ou prestações suplementares em 

empresas moçambicanas

5 - Prestação de garantias bancárias a financiamentos 

locais
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A SOFID gere um Fundo de 

Investimento dedicado a 

Moçambique:

• Valor: Até €96 milhões;

• Destinatários: 

Investimentos de 

empresas Portuguesa 

e/ou Luso-

Moçambicanas



Novos instrumentos

Plano de Investimento Externo

FUNDO EUROPEU 
PARA O 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PROMOÇÃO DE 

MELHOR AMBIENTE 
DE NEGÓCIOS

Visa mobilizar 

investimento e o seu 

financiamento:

• Blending (€2,6 bio)

• Garantias (€1,5 bio)

Visa tornar “bancáveis” 

projetos no âmbito do 

FEDS.  

Visa a promoção de:

• Reformas políticas e 

legais;

• Criação de bom 

ambiente regulatório;

• Mobilização de 

investidores 

privados.

Mecanismo de apoio

ao investimento no

setor público e

privado que visa o

desenvolvimento

sustentável e a

erradicação da

pobreza.
A SOFID encontra-se em processo de certificação para a Gestão Delegada dos

mecanismos de apoio ao Desenvolvimento da Comissão Europeia
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Novos instrumentos
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Novos instrumentos

Compacto Lusófono

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.
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Dispersão geográfica 

Projetos apoiados
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O Impacto da SOFID nos ODS
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SOCIEDADE PARA O FINANCIAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO

CONTACTOS

• Av. Casal Ribeiro nº 14, 4º andar, 1000-092 Lisboa

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


