Programa de Recapitalização Estratégica
Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) / Banco de Fomento
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

Objetivos
•
•
•

Estimular o crescimento sustentável de longo prazo da economia portuguesa;
Reduzir o défice estrutural de capitalização do tecido empresarial português;
Repor capitais próprios até nível pré-pandemia.

Beneficiários
Empresas de interesse estratégico nacional, com foco em Médias Empresas, Small Mid Caps e Mid Caps.

Instrumentos Financeiros
• Capital, incluindo ações ordinárias ou preferenciais;
• Quase-capital, incluindo obrigações convertíveis ou empréstimos participativos.
Os empréstimos são feitos a dez anos, mas pode haver exceções, quando devidamente justificadas.

Forma de Atuação
Investimento direto e/ou garantias.

Representação Esquemática
Instrumento disponibilizado em condições de
mercado
Investidores
Privados

FdCR
≤ 70%

≥ 30%

Instrumento disponibilizado ao abrigo do
Auxílio Estatal
FdCR

Investidores
Privados
≥ 0%

≤ 100%

Beneficiários

Beneficiários

O período de investimento termina a:
31/12/2022

30/06/2022

Financiamento Máximo
O montante de investimento/financiamento do FdCR em cada empresa não deverá exceder 10M€.

Dotação
400 M€.
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Critérios de Seleção
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alocação a CAPEX em comparação ao montante do investimento previsto na operação (10%);
Nível de exportação (20%);
Investimento em I&D em função da sua faturação (10%);
Volume de emprego que se pode considerar estratégico (10%);
Prática de Políticas de igualdade de género e de igualdade de oportunidades para todos (5%);
Desempenho de atividades enquadradas em políticas de sustentabilidade ambiental (10%);
Dispersão significativa no território nacional (15%);
Existência de um Coinvestidor (20%).

Condições de Elegibilidade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ter um Plano de Negócios adequado às condições macroeconómicas atuais, que sustentem a viabilidade
operacional e financeira da empresa no médio/longo prazo após a realização do investimento;
Estar legalmente constituída;
Ter situação contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social;
Desenvolver legalmente as atividades no território nacional e pela tipologia de operações e
investimentos a que se candidata;
Possuir os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento
da operação;
Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos por Fundos
Europeus;
Não ter sido condenada em processo-crime ou contraordenacional por violação da legislação sobre
trabalho de menores e discriminação no trabalho e emprego;
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Não se tratar de empresa sujeita a uma injunção de recuperação;
Aceitar ser auditada pela entidade de auditoria do Estado-Membro, pela Comissão Europeia, pelo
Tribunal de Contas Europeu, bem como pela autoridade nacional de certificação e comprometerem-se
a fornecer todos os elementos necessários;
Cumprir com a obrigação de registo no Registo Central do Beneficiário Efetivo;
Não se encontrar referenciada em listas oficiais relacionadas com a prevenção de branqueamento de
capitais e financiamento ao terrorismo;
Estar, de acordo com a aplicabilidade à sua atividade operacional e volume de negócios, em situação
de cumprimento da legislação nacional e europeia, em particular a legislação ambiental.

www.bdo.pt

Contactos
Paulo Moura Castro

Pedro Almeida

Partner
Advisory
Telefone: +351 963 351 234
paulo.castro@bdo.pt

Manager
Incentivos
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pedro.almeida@bdo.pt
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A BDO & Associados, SROC, Lda., BDO Consulting, Lda., BDO II Advisory, S.A. e a BDO Outsourcing, Serviços de Contabilidade
e Organização, Lda., sociedades registadas em Portugal, são membros da BDO International Limited, sociedade inglesa
limitada por garantia, e fazem parte da rede internacional BDO de firmas independentes.
BDO é a marca da rede internacional BDO e para cada uma das Firmas Membro BDO.

www.bdo.pt

