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Create value with public funding
Criação da IFD - Instituição
Financeira de Desenvolvimento,
S.A.
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 155/2014, de
21 de Outubro, que cria a IFD - Instituição
Financeira de Desenvolvimento, S.A. (“IFD”).
A IFD tem por objecto a realização de
operações que visem colmatar as
insuficiências de mercado no financiamento de
pequenas e médias empresas viáveis,
designadamente através (i) da gestão e
administração de fundos de investimento, de
outros patrimónios autónomos ou de
instrumentos de natureza análoga suportados
por fundos públicos de apoio à economia e (ii)
da realização de operações de crédito,
incluindo concessão de garantias e outros
compromissos.

Para mais detalhes, consulte o Decreto-Lei n.º
155/2014, de 21 de Outubro.

Adicionalmente, a IFD pode desenvolver a
actividade de consultadoria em matéria de
estrutura do capital, de estratégia empresarial
e questões conexas, bem como no domínio da
fusão e compra de empresas.
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Na concretização do seu objecto, a IFD deve
assegurar:


A gestão de instrumentos financeiros com
recurso a financiamento de fundos
europeus estruturais e de investimento,
incluindo os relativos ao quadro
comunitário de apoio 2014-2020;



A gestão dos reembolsos associados aos
diferentes períodos de programação no
âmbito dos fundos europeus;



A gestão de instrumentos financeiros com
recurso apenas a financiamento de
instituições financeiras multilaterais e
instituições de desenvolvimento
nacionais, de acordo com o seu objecto
social.
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