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Creating impact with public funding  

Fundo de Capitalização e Resiliência 

Foram publicados pelo Banco Português de Fomento os dois primeiros programas 
do Fundo de Capitalização e Resiliência com uma dotação global de Euro 650 
milhões: o “Programa Consolidar” e o “Programa de Recapitalização Estratégica”. 

Objetivo 

a) “Programa Consolidar” 

O “Programa Consolidar” tem como objetivo promover e apoiar a subscrição de 
fundos de capital de risco para investimento em PME e Mid Caps, impactadas pela 
pandemia de COVID-19, mas economicamente viáveis e com potencial de 
recuperação. 

Este programa pretende promover o crescimento, expansão, consolidação de 
projetos empresariais, bem como o desenvolvimento de novas áreas de negócio 
e novos produtos, através da restruturação dos respetivos modelos de negócio 
e a profissionalização e reforço da equipa de gestão dos beneficiários finais. 
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b) “Programa de Recapitalização Estratégica” 

O “Programa de Recapitalização Estratégica” pretende estimular o crescimento sustentável de longo prazo da 
economia portuguesa e reduzir o défice estrutural de capitalização do tecido empresarial português. 

As operações de investimento deste programa destinam-se a alcançar os seguintes objetivos, não 
necessariamente cumulativos: 

• Reforçar a solvência das empresas estratégicas que desenvolvam atividade em território nacional e que 
tenham sido afetadas pelo impacto da doença COVID 19; 

• Contribuir para a solução do problema de subcapitalização do tecido empresarial português, 
promovendo o aumento da autonomia financeira de empresas estratégicas; 

• Colmatar a falha de mercado no que diz respeito a acesso a instrumentos financeiros e de capital por 
parte de empresas estratégicas;  

• Fomentar o investimento de empresas estratégicas para o relançamento da economia; 

• Apoiar a consolidação empresarial em setores estratégicos, atendendo a que o mercado se encontra 
fortemente fragmentado;  

• Promover a resiliência financeira do tecido económico português, conferindo-lhe as ferramentas para 
corresponder aos desafios das prioridades europeias e nacionais da dupla transição climática e digital. 

 

Beneficiários finais 

a) “Programa Consolidar” 

PME e Mid Caps estabelecidas ou a operar em Portugal impactadas pela pandemia de COVID-19, mas 
economicamente viáveis e com potencial de recuperação que cumpram um conjunto de condições de 
elegibilidade. 

b) “Programa de Recapitalização Estratégica” 

Empresas não financeiras estratégicas viáveis, que desenvolvam atividade em território nacional, que tenham 
sido afetadas pelo impacto da pandemia de COVID-19 e que que cumpram um conjunto de condições especificas. 

Dotação  
 
a) “Programa Consolidar” 

A dotação deste instrumento financeiro é de Euro 250 milhões, através de fundos do Fundo de Capitalização e 
Resiliência, podendo ser revista, a qualquer momento, pela Entidade Gestora. 

b) “Programa de Recapitalização Estratégica” 

A dotação deste instrumento financeiro é de até Euro 400 milhões, através de fundos do Fundo de Capitalização 
e Resiliência, podendo ser revista, a qualquer momento, pela Entidade Gestora. 

Duração do instrumento financeiro  
 
a) “Programa Consolidar” 
 
O instrumento financeiro terá vigência até 31/12/2030.  
 
b) “Programa de Recapitalização Estratégica” 
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O instrumento financeiro terá vigência durante até 10 anos. 
 
 
Apresentação da candidatura 

As candidaturas deverão ser submetidas, totalmente instruídas, pelos intermediários financeiros (Sociedades de Capital 
de Risco ou Sociedades Gestoras de Capital de Risco) para o seguinte endereço de e-mail: fdcr@bpfomento.pt. 

 

Para mais informações, poderá consultar o website Banco Português de Fomento e, bem assim, a Ficha de Produto do 
Programa Consolidar e a Ficha de Produto do Programa de Recapitalização Estratégica. 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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