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O que é a SOFID 

 Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, IFIC, S.A. 
 Instituição financeira de desenvolvimento portuguesa vocacionada para o   

apoio financeiro à cooperação e ao desenvolvimento  
 Criada em 2007, sede em Lisboa, iniciou operações em 2010 com €10 milhões 

de capital inicial 
 Detida maioritariamente pelo Estado Português em parceria com bancos 

nacionais e com a CAF  
 

 
 

 Com tutela partilhada  
o Ministério dos Negócios Estrangeiros / SENEC 
o Ministério das Finanças /SEATF 

 Com licença bancária e sujeita a supervisão do Banco de Portugal  
 Membro da rede de EDFI, em 2016 foi sujeita a avaliação de impacto de 

acordo com os critérios DAC (OCDE) 
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           Estrutura acionista 
 

O que é a SOFID 
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           Rede EDFI (European Development 
Finance Institutions) 

 

O que é a SOFID 

http://www.edfi.be/members.html 

http://www.sofid.pt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.edfi.be/members.html


 

 

Norfund - Norwegian Investment Fund for 

Developing Countries  (Noruega) 

OeEB - The Development Bank of Austria   

PROPARCO – (França) 

SBI-BMI - Belgian Corporation for International 

Investment  (Bélgica) 

SIFEM - Swiss Investment Fund for Emerging 

Markets  (Suiça) 

SIMEST - Società Italiana per le Imprese 

all'Estero  (Itália)  

SWEDFUND - Swedfund International AB  

(Suécia) 
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           Rede EDFI (European Development 
Finance Institutions) 

 

O que é a SOFID 

BIO - Belgian Investment Company for Developing 

Countries  (Bélgica) 

CDC - CDC Group plc  (Reino Unido)   

COFIDES - Compañía Española de Financiación del 

Desarrollo  (Espanha) 

DEG - Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH  (Alemanha) 

FINNFUND - Finnish Fund for Industrial 

Cooperation Ltd  (Finlândia)  

FMO - Netherlands Development Finance 

Company  (Holanda) 

IFU - The Industrialisation Fund for Developing 

Countries  (Dinamarca)  
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  Missão  
 

 Apoiar a política portuguesa de cooperação 
 Promover o crescimento económico e a dinamização do setor privado em 

países emergentes  e em desenvolvimento 
 Apoiar a internacionalização de empresas no investimento direto em países 

emergentes e em desenvolvimento   
 

 Oferta de produtos e serviços  
 
o Concessão de crédito de médio e longo prazo na forma de empréstimos e de 

garantias de pagamento  
o Participações em capital  
o Cofinanciamento e mobilização de recursos adicionais, internacionais e locais 
o Prestação de serviços de consultoria em matéria de investimento em países 

emergentes e em desenvolvimento, na preparação de projetos e de acesso a 
outras fontes de financiamento  
 

 Gestão de fundos externos (ex. InvestimoZ) 
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O que faz a SOFID 



 

 

Gestão de fundos e acesso a 
fundos externos  

 Outros fundos  

o AfIF - Africa Investment Facility 

o NIF - Neigbhorhood Investment 
Facility 

o LAIF - Latin American Investment 
Facility  

 

       … 

 

o FEDS – Fundo Europeu 
Desenvolvimento Sustentavél 
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 Fundo Português de Apoio ao 
Investimento em Moçambique 

o Fundo gerido pela SOFID 

o Operacional desde 2011 

o Capital de EUR 94 milhões 

o Projetos apoiados (até 2015) 

com envolvimento de EUR 

1,32 milhões que permitiram 

um investimento de EUR 9,17 

milhões 
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Projetos da SOFID 
em mercados “fronteira” 



 

 

O que faz a SOFID 

Carteira por países Carteira por setores 
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Reposicionamento estratégico 
  

Mais ambição 
 

Mais impacto 
 



 

 

Reposicionamento estratégico em curso:  
Mais ambição. Mais impacto 

  
 Mobilizar e gerir recursos em regime de cofinanciamento (blending), incluindo   

o União Europeia  
o Instituições Financeiras Multilaterais e fundos dedicados 
o Canalizar apoios para otimizar a gestão de riscos e viabilizar projetos 

 
 Aproveitar  conhecimento dos canais diplomáticos sobre os mercados locais 

 
 Intervir em todas as fases do projeto  com novos produtos e serviços  

o Reforço na identificação e preparação de projetos locais  
o Consultoria financeira e  gestão de transações em cofinanciamento 
o Formação financeira de empresas promotoras e de parceiros locais  
o Consultoria em desenvolvimento institucional local e governação como 

requisitos de financiamento de projetos (em articulação com Camões IP)   
 

 Manter enfoque no projeto e no financiamento  por resultados, viabilidade e 
impacto,  alargando o leque de projetos apoiados 
o PPP  e concessões de serviços públicos e infraestrutura 
o Projetos de maior dimensão  
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Reposicionamento estratégico em curso:  
Blending 
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Blending consistes em combinar 

diversas fontes e formas de 

financiamento no mesmo projeto 

o Fundos (europeus) não-

reembolsáveis (grants)  

o Empréstimos 

o Capital  de risco 

o Garantias parciais  

 

Os subsídios devem ser 

quantificados e contratualizados 

de forma a atrair e alavancar 

fundos de outras fontes e 

assegurar os resultados 

desejados 

Todos os parceiros devem 

contribuir a sua parte 



 

 
Objetivos   

PEC  Programas 
Estratégicos Cooperação   

  Planos de Investimentos  
Nacionais 

Identificação de 
Projetos 

Prioridades 
Idoneidade   

Preparação de 
Projetos  

Seguimento   

Análise 

Estruturação   

Cofinanciamento 

Blending  
Negociação  
Contratação   

Execução  
Implementação 

Acompanhamento 

Reembolso  

Avaliação de 
impacto   

Promotor 

Juntos 

SOFID 
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Como articular com a 
SOFID 

 

MNE 

Governos 

Embaixadas  

AICEP  

Adidos 

Promotores 

SOFID 

Embaixadas  

AICEP  

Adidos 

Camões  



 

 

Instrumentos de Preparação de Projetos 
PPF’s – Project Preparation Facilities  

 
Africa Infrastructure Prep. Global Infrastructure Prep. Africa Tech Assistance   Global Tech Assistance  

Comesa PPIU  AFFI-TAF EU-AITF  ESMAP 

DBSA-EIB PDSF  PPIAF AWF PIDG-TAF 

ECOWAS PPDU  InfraVentures  SEFA Sust Energy 
Africa  

NEPAD IPPF, NEPAD PPF’s  PIDG-DEVCO 

SADC PPDF EIB ACP Water PPF 

PIDG –InfraCo Africa  USTDA, ACEF  

USAID AIP  Climate Investor One CIO  

ElectriFI,  RECP  Climate Tech CTI PFAN  

RTAP-SUN REnergy Fin  GCF Fundo Verde do Clima  

EEP Energy & Environment 
Soutthern and East Africa 

Seed Capital Assistance 
SCAF II  

Africa Renewables AREF PSF  

… 
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Fonte:  (lista parcial)  ICA  2012 e outros  



 

 
Princípios e critérios  

 Orientação para o Desenvolvimento Sustentável   

o Relevância considerando necessidades locais, adicionalidade 

o Eficácia, alavancagem de recursos e resultados, efeito multiplicador 

o Eficiência e gestão   

o Impacto e contribuição direta e indireta para o desenvolvimento e erradicação da 
pobreza  

o Sustentabilidade económica, social e ambiental (ESAG)  

 

 Projetos privados viáveis  

o Idoneidade, capacidade financeira e experiência local dos promotores 

o Viabilidade económico-financeira dos projetos, impacto em termos de crescimento 
económico e redução da pobreza  

o Contributo para a internacionalização da economia   

o Projetos replicáveis  

o Interesse  português 
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Contactos 

 Conselho de Administração 
o António Rebelo de Sousa (Presidente)  
o Abel Cubal de Almeida  
o Carlos Ribeiro  
o Mariana Abrantes de Sousa  
o Pedro Cudell  

 
 Comissão Executiva 

o Mariana Abrantes de Sousa (Presidente indigitada): mariana.abrantes@sofid.pt 
o Abel Cubal de Almeida:     cubal.almeida@sofid.pt 
o Carlos Ribeiro:     carlos.ribeiro@sofid.pt 

 
 Geral SOFID 

o Telefone:  (351) 213 137 760 
o E-mail: sofid@sofid.pt 
o www.sofid.pt  
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Obrigada! 
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