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GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

1. SUMÁRIO EXECUTIVO
No âmbito do projeto AgriEmpreende (refª 26819), apoiado pelo COMPETE 2020, foi adjudicado pela ANIMAFORUM e
pelo INOVCLUSTER à MJCondessa Consulting, a prestação de serviços de consultoria especializada para a elaboração de
um “Guião sobre formas de financiamento de Startup” que sirva de ferramenta de capacitação dos Empreendedores
para a utilização eficaz de novas formas de financiamento de projetos, em sistemas que contemplem partilha de risco
e fora dos mercados de financiamento tradicionais.
O Projeto AgriEmpreende tem por objetivo criar e dinamizar uma infraestrutura on-line de gestão e tecnológica de apoio
ao Empreendedorismo qualificado e criativo vocacionado para a fileira agroalimentar, que, reforçando a capacidade
técnica existente nas duas entidades copromotoras, potencie a geração de novas ideias de negócio, a criação de novos
produtos e a concretização de novas empresas na fileira agroalimentar ou outras, especialmente em
Empreendedorismo qualificado e criativo.
Trata-se de um projeto desenvolvido em copromoção entre a Animaforum - Associação para o Desenvolvimento da
Agroindústria da região do Alentejo e a Inovcluster - Associação do Cluster Agroindustrial do Centro.
Este projeto tem como objetivos:
• Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas;
• Promover o espírito empresarial, facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
criação de novas empresas;
• Promover o Empreendedorismo qualificado e criativo.
O projeto encontra-se estruturado em 5 atividades complementares entre si que permitem disponibilizar um efetivo
apoio à dinamização do Empreendedorismo nas regiões de intervenção, designadamente:
•
•
•
•
•

A1. Dinamização de uma infraestrutura on-line de apoio ao Empreendedorismo qualificado e criativo
vocacionado para a fileira agroalimentar.
A.2. Empreendedorismo digital - infraestrutura de dinamização do ecossistema de apoio ao
Empreendedorismo.
A3. Empreendedorismo positivo - ações de empowerment para a inovação e Empreendedorismo.
A4. Ações de promoção do projeto e disseminação de resultados (transversal).
A5. Gestão técnica do projeto (transversal).

Este documento, pretende disponibilizar aos Empreendedores e a novas Empresas (com menos de 2 anos de atividade)
uma ferramenta de apoio na decisão de financiamento dos seus negócios, com especial destaque nas formas de
financiamento menos tradicionais para Startup e sugestões práticas para a sua implementação/concretização.
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2. AS FONTES DE FINANCIAMENTO
“O financiamento de uma economia, embora não sendo uma condição suficiente, é indiscutivelmente uma condição
necessária para a capacidade de crescimento da mesma. Numa economia como a portuguesa, altamente dependente
do desempenho económico das pequenas e médias empresas, é essencial garantir uma adequada capacidade de
financiamento das mesmas, porquanto disso depende a sua robustez financeira e, assim, a sua capacidade de investir e
de gerar cada vez mais valor.”1
Neste contexto, é determinante para a economia garantir o financiamento às PME e, em particular, às empresas que se
encontram na Fase de Criação, na medida em que reúnem características propícias ao crescimento e à criação de
emprego, prestando serviços e desenvolvendo produtos inovadores e escaláveis.
O perfil destas jovens empresas tem também associado um risco mais elevado, na medida em que não têm histórico
contabilístico e financeiro e por norma não dispõem de património suficiente para prestar garantias, pelo que a sua
capacidade de endividamento junto das fontes de financiamento tradicionais é muito reduzida2.
Garantir o acesso ao crédito e obter financiamento são assim aspetos cruciais na vida de uma empresa, seja na fase da
sua criação, seja em fase de expansão ou mesmo na aposta da sua internacionalização. De uma forma genérica a vida
de uma empresa divide-se em 5 grandes fases:
Fases da Vida de uma Empresa
Semente/Seed

Fase da ideia de negócio/projeto antes da criação da empresa.

Startup

Fase inicial de vida da empresa onde se desenvolvem os
produtos.

Early stage

Empresas fundadas há menos de três anos sem lucros.

Expansão / Maturidade
Declínio / Revitalização

Empresa já implantada no mercado em fase de expansão da
atividade e internacionalização.
Empresa cujos produtos e serviços são ultrapassados pela
concorrência.

1. Semente - fase de projeto e desenvolvimento, antes mesmo da instalação do negócio, envolvendo muitas vezes o
apoio a estudos de mercado para determinar a viabilidade de um produto ou serviço, mas também ao desenvolvimento
de produtos a partir de projetos ou estudos.
2. Startup - empresas já existentes e a funcionar, ou em processo final de instalação, com um projeto desenvolvido, mas
que não iniciaram ainda a comercialização dos produtos ou serviços.
3. Early stage – Empresas recém-instaladas, que completaram a fase de desenvolvimento de produto e que já iniciaram
a sua comercialização, mas ainda sem lucros.
4.Expansão - Empresas que atingiram a maturidade e que pretendem expandir o seu negócio, aumentar a sua
capacidade de produção ou desenvolver técnicas de comercialização e promoção.
5. Declínio: em algum momento todas as empresas entram na fase de declínio, ou porque os seus produtos e serviços
foram ultrapassados pela concorrência, ou porque uma empresa maior entrou no mercado praticando preços mais

1

“BMEP N.º 02|2016 – Em Análise: O Financiamento das PME: Alternativas ao Crédito Bancário”, GEE|GPEARI
Texto adaptado a partir do “Guia Financiamento ao Investimento” AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara do Comércio e Indústria,
junho 2017
2
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competitivos, ou por falta de visão estratégica ou então porque simplesmente ocorreram ineficiências na gestão da
empresa. Se a empresa não tiver capacidade de se inovar e de reagir pode morrer.
Nas diferentes fases de Desenvolvimento de uma empresa poderão equacionar-se as seguintes necessidades:
Fase da Criação
Semente / Startup/ Early Stage

Fase Crescimento e Maturidade
Expansão

Revitalização / Declínio

✓ Estimular o Empreendedorismo que

✓ Facilitar o acesso e otimizar as

✓ Estimular e promover processos

leve à criação de empresas e projetos

condições de financiamento para a

empresariais: revitalização,

inovadores.

implementação de estratégias de

concentração, dimensão, transmissão e

✓ Recrutar e captar recursos qualificados

crescimento, de reforço da base

sucessão.

e especializados.

competitiva das empresas e por vezes

✓ Apoiar a criação de novos produtos e

de internacionalização do negócio.

processos resultantes de I&DT que se
identifiquem como oportunidades de
negócio.
✓ Captar fundos/financiamento que
permita fazer face às necessidades
inerentes às fases iniciais do ciclo de vida
de um novo negócio.

Em função da natureza do seu negócio e da fase de desenvolvimento em que se encontra, o Empreendedor deve
procurar encontrar a fonte de financiamento que melhor se adeque às suas necessidades e capacidades, e que lhe
permita assegurar uma estrutura sustentável a médio e longo prazo.
Dirigindo-nos, principalmente, às Empresas que se encontram na Fase de Criação, e recorrendo à terminologia do
Manual do Empreendedor de 2016, produzido pelo IAPMEI, as principais fontes de financiamento podem subdividir-se
em 2 grandes grupos:
I.
II.

Financiamentos Próprios
Financiamentos Alheios

No caso da opção por capitais próprios, estes não têm qualquer contrapartida fixa de remuneração, isto é, podem ou
não ser remunerados em função da rendibilidade gerada pela empresa. Na alternativa de recurso a capitais alheios,
estes têm, logo à partida, uma remuneração mínima fixada e, em regra, possuem um esquema de reembolso
previamente definido.

2.1

Financiamentos Próprios

É importante que os Empreendedores invistam na sua própria empresa participando no financiamento do investimento
inicial com algum capital próprio. Idealmente o Empreendedor deverá começar o seu projeto autofinanciando-se, isto
é, recorrendo a fundos próprios – Bootstrapping.
O Bootstrapping, significa, a criação de uma empresa com recursos próprios, sem recorrer a outras fontes. O termo vem
da palavra inglesa bootstrap, que designa uma alça da parte de trás da bota, para ajudar a calçar. Para as empresas
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significa levantar-se com capital próprio. Assim, o Empreendedor começa o seu projeto autofinanciando-se, isto é,
recorrendo apenas a fundos próprios sem Investidores externos.
Esta solução é uma das que mais se adequa à Fase de Criação, são poucos os Investidores externos que colocam muito
dinheiro para construir algo que não se sabe se vai ter sucesso.

2.2

Financiamentos Alheios

Financiamento com recurso a Capitais Alheios: trata-se do financiamento proveniente de fontes externas à empresa e
que se pode dividir-se em dois tipos: A. Privado e B. Público:

Fontes de
Financiamento
Alheio

B. Público

A. Privado

I. 3 F's
Friends, Family
and Fools

II.Investidores
Privados:

I. Portugal 2020:
III.Bancos:

- Start up Voucher

II. Linhas IEFP:

- Vale Incubação

- Investe Jovem

- SI2E
Crowdfunding

- SI Empreendedorismo,
- SI Inovação

Business Angels

Linhas de crédito bonificadas e
garantidas - IAPMEI:

- Linha ADN 2018

- SI Internacionalização

- Crição proprio emprego
por beneficiarios de
prestações
de
desemprego.

- SI Qualificação

- Linha Capitalizar 2018
- Linha Capitalizar Mais
Capital de Risco
Linha de crédito bonificadas e
garantidas - IEFP:
- Microinvest
- Invest +

Linha de Apoio à Qualificação da
Oferta

Soluções de Tesouraria

Figura 1 - Fontes de Financiamentos Alheios
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Estas Fontes de Financiamento podem agrupar-se em 5 grandes tipologias para as quais se apresentam, sumariamente,
as Principais Vantagens e Desvantagens3:
Bancos

Vantagens

Desvantagens

• Não requerem uma
participação na
empresa ou o seu
controlo;
• Têm departamentos
especializados para a
análise do processo de
crédito, o que permite
uma análise mais
especifica e criteriosa;
• Acesso a diferentes
serviços para além de
um empréstimo;
• Processos de decisão
menos morosos.

• Requerem um
conjunto vasto de
documentação legal;
• Custos associados ao
empréstimo (juros +
comissões);
• Normalmente
exigem garantias;
• Dificuldade de acesso
para novos
investidores e/ou
stratups por não terem
histórico e/ou
património;
•Baixa propensão ao
risco.

Business Angels
• Preocupação não
apenas com lucros,
mas também com
sucesso da empresa e
dos seus proprietários;
• Oferecem
experiência, rede de
contactos e têm um
papel ativo na gestão
da empresa;
• Maior flexibilidade
nas negociações e
relação mais informal;
• Não se traduz em
endividamento para as
empresas;
• Reforço de capitais
(mesmo que
temporários).

• Requerem uma
participação na
empresa;
• Podem querer
participar ativamente
nas decisões da
empresa, limitando a
liberdade da equipa de
gestão;
• Quantias dos
empréstimos não tão
elevadas
comparativamente a
outras opções;
•Investimento a prazo
limitado, a
remuneração do
capital investido advém
das mais valias que se
obtêm com a alienação
da participação.

Capital de Risco

Financiamento
Público

Crowdfunding

• Forte supervisão e
regulação do Capital
de Risco;
• É atrativo para
Investidores de alto
risco;
• Emprestam quantias
maiores;
• Não se traduz em
endividamento para
as empresas;
• Reforço de capitais
(mesmo que
temporários).

• Processo de
financiamento que
apresenta custos
reduzidos.
• Geralmente não
envolve uma
participação no capital
da empresa;
• Existe bastante
flexibilidade nas
condições de acesso;
• No regime de
donativo não tem
contrapartidas
pecuniárias.

•Preocupação
centrada apenas os
lucros;
• Relação técnica e
distanciada, exercendo
controlo sem oferecer
a sua experiência e
rede de contactos;
• Não existe um papel
ativo na gestão da
empresa;
•Investimento a prazo
limitado, a
remuneração do
capital de risco é a
mais valia a obter com
a alienação da
participação.

• Em caso de insucesso
da campanha (falta de
angariação da
totalidade de fundos
solicitada), mesmo que
se tenha conseguido
angariar parte dos
fundos, estes não são
entregues ao
Empreendedor tendo
de devolver o capital
aos Investidores;
• Possibilidade de
cópia da ideia/projeto
dada a sua exposição e
caso não estejam
patenteados.

• Tendencialmente
custo de capital mais
baixo;
• Possibilidade de
Complemento da
realização do projeto
ações de promoção
deste;
• Possibilidade de
obtenção de incentivos
não reembolsáveis o
que reduz os custos de
financiamento e o
endividamento das
empresas.

• Montante muitas
vezes insuficiente
(necessidade de
completar com
financiamento
privado);
• Acesso limitado aos
programas existentes;
•Morosidade dos
processos de análise e
pagamento;
• Fases de candidatura
não contínuos e sem
datas pré-agendadas;
•Valores limitados em
cada aviso de concurso
que podem limitar a
possibilidade de
financiamento.

A percentagem de Empreendedores que consegue dispensar o recurso a financiadores externos é muito pequena. Cerca
de 80% do financiamento das PME ainda provém do sistema bancário. Porém, as atuais exigências bancárias na
concessão de crédito, com obrigatoriedade de constituição de garantias elevadas na maior parte dos casos,
impulsionaram a procura de novas soluções de crédito por parte dos Empreendedores dinamizando o recurso a fontes
alternativas de financiamento para a prossecução dos seus negócios.

3

Fonte: “Portugal Exportador 2017, Workshop| América do Norte, Fundação Luso-Americana.
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Muitos guias e manuais de apoio ao empreendedorismo já foram editados fornecendo indicação de boas práticas a
seguir para a obtenção de financiamento externo pelo que, neste documento, esta questão é abordada apenas de forma
sumária e como apoio para a escolha do instrumento de financiamento mais adequado. Abaixo apresenta-se a tabela
de boas práticas que contém um resumo prático de algumas destas práticas.
BOAS PRÁTICAS4

I. Para efeitos de desenvolvimento do seu negócio, o Empreendedor ou o Empresário, deve primeiro que tudo
munir-se de uma equipa coesa, dotada de competências complementares, que “vista a camisola” e alinhada com
os seus objetivos.
II. Idealmente o Empreendedor deverá desenvolver todos os esforços para conseguir financiar o negócio com
capitais próprios.
III. Caso o Empreendedor não tenha capacidade de reunir a quantidade de fundos próprios necessários para avançar
com o seu projeto, e antes de recorrer a qualquer outro tipo de financiamento, o Empreendedor deverá recorrer
à rede de apoio pessoal: Família, Amigos e outros Empreendedores (que se interessem e tenham disponibilidade
para investir), para obterem um “empréstimo” inicial para o seu negócio.
IV. Em seguida e não tendo conseguido reunir os fundos suficientes, a procura de uma fonte de financiamento tornase obrigatória, pelo que o Empreendedor deverá estar preparado para defender o seu projeto junto da Banca,
Investidores privados ou fundos de capital de risco, assim como com os organismos públicos gestores dos apoios
públicos. O Empreendedor deverá conseguir apresentar o seu negócio de forma clara e simples valorizando
aspetos como: vantagens competitivas do produto e/ou serviço, competência da equipa e viabilidade económica
financeira do seu projeto.
V. Devido à panóplia de fontes de financiamento existentes a realização de uma análise aprofundada sobre as
diferentes alternativas, é crucial para o “fazer acontecer”. As alternativas de financiamento hoje em dia não se
esgotam no setor bancário, existem soluções de financiamento, mais ou menos alternativas, em qualquer das
fases de maturidade de um negócio.
VI. Em função da natureza, dimensão do negócio, e fase de desenvolvimento da empresa assim o
Empreendedor/Empresário deverá estudar qual a forma de financiamento que melhor se adequa à sua
realidade, devendo inteirar-se não só dos mecanismos de financiamento existentes e disponíveis, mas também
da melhor estratégia de financiamento. O Empreendedor/Empresário deverá preocupar-se não só em conseguir
o financiamento, mas também conseguir aquele que lhe ofereça um plano de pagamento mais adequado às
suas necessidades e capacidades e que lhe permita assegurar uma estrutura de financiamento sustentável a
médio e longo prazo.
VII. O Empreendedor deverá procurar apoio profissional sendo este uma peça fundamental para garantir o sucesso
do negócio. Os programas de apoio ao Empreendedorismo e de aceleração de empresas existentes em Portugal
são uma oportunidade para o Empreendedor poder estruturar e validar a sua ideia de negócio de forma sólida e
com o acompanhamento de peritos e mentores das suas áreas de especialização e em áreas transversais a
qualquer negócio. Os espaços de incubação, coworking e prototipagem, são também cada vez mais recorrentes
em Portugal e possibilitam a concretização do trabalho desenvolvido nestas primeiras fases pelos Promotores.

4

Fonte: http://mbia.pt/guia-pratico-do-empreendedor-agricola/capitulo-3.html#nota-final-03
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3. FORMAS DE FINANCIAMENTO
Nota: A informação apresentada neste documento, visa o enquadramento dos Empreendedores e Empresários nos
possíveis caminhos a seguir. A complexidade deste tema, nomeadamente a diversidade e tipologias de apoios que
existem, não permitem fazer aqui referência a todos os que estão disponíveis.
De entre a multiplicidade de opções disponíveis no mercado foram selecionadas as ferramentas incluídas na Figura 1 Fontes de Financiamento Alheios, por serem aquelas que maior relevância poderão via a ter na decisão de financiamento
das novas empresas portuguesas. As ferramentas apresentadas têm um carater mais generalista sendo que, para
setores específicos podem ainda ser complementados com ferramentas de financiamento setoriais.

3.1

Friends, Family and Fools

O financiamento conseguido entre Familiares e Amigos que acreditam no potencial da ideia, é denominado de love
capital. Esta solução poderá ser uma hipótese a considerar, principalmente numa lógica de contenção de custos com o
financiamento evitando desta forma os juros e as comissões praticadas pelas instituições financeiras.
Nesta fase, o convite a Amigos que partilhem a mesma visão para integrar a empresa, assumindo o papel de sócios é
também uma opção possível.
Quer se recorra a Amigos ou Familiares, é importante formalizar esse empréstimo para que todos saibam exatamente
o que podem esperar – juros, participação no capital da empresa, metodologia de reembolsos e de remuneração do
capital investido.
Em seguida apresentam-se alguns dos principais passos que o Empreendedor deve seguir para obter um empréstimo
familiar5 e 6:
• Investir primeiro o capital próprio
O Empreendedor deve, em primeiro lugar, contabilizar as suas poupanças antes de pedir dinheiro à Família e aos
Amigos. Desta forma estará a demonstrar que é responsável, e que acredita na sua ideia. Se os Familiares e Amigos
virem que o próprio vai aplicar o seu “pé-de-meia” para avançar com o projeto, mais facilmente ajudarão.
• Não ter vergonha em pedir dinheiro à Família ou Amigos
Uma coisa é certa: se não se der o primeiro passo e se não se verbalizar o pedido, provavelmente nenhum dos Familiares
ou Amigos tomará a iniciativa de oferecer a quantia necessária para começar negócio. Tal como se prepara um ‘Pitch’
(apresentação da ideia de negócio) para convencer os Investidores de que vale a pena apostar no projeto/empresa,
também se deve fazer o mesmo com a Família. Para tal, devem-se reunir os potenciais Investidores Familiares ou Amigos
para apresentar formalmente o negócio e dar conta dos montantes que se pretendem angariar. Apesar de se estar a
pedir dinheiro às pessoas que são mais próximas, deve-se manter a postura profissional.

• Ser positivo e respeitar os Investidores “Familiares”

5

https://www.entrepreneur.com/article/246404

6 http://saldopositivo.cgd.pt/empresas/como-financiar-o-seu-negocio-com-a-ajuda-da-familia-e-Amigos/
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Ao querer a ajuda financeira dos pais, irmãos, tios, primos ou amigos, convém manter uma atitude positiva face ao
negócio e à forma como as coisas podem ou não evoluir. Quando um amigo ou familiar investe dinheiro do próprio
bolso no negócio muito provavelmente está também à espera de se envolver no crescimento da empresa, de dar a sua
opinião e debater ideias. Deve-se procurar envolver os Investidores “Familiares” valorizando as suas opiniões de forma
a evitar problemas pessoais e profissionais.
• Ser apaixonado pela ideia
A Família e os Amigos são as pessoas que melhor conhecem o Empreendedor, por isso deve-se adotar uma postura de
sinceridade e transparência de forma a que percebam o empenho no projeto. Deve-se demonstrar a utilidade do projeto
e o quanto é diferenciador e inovador. Ninguém está disposto a investir num projeto com elevada probabilidade de
falhar, é necessário mostrar trabalho feito, pelo que se deve apresentar o protótipo do produto ou um exemplo da
oferta de serviços.
• Solicitação de um montante mínimo e nunca o máximo
Lá porque se tem confiança e à vontade com os potenciais Investidores, não significa que se vá abusar na quantia que
se pede para financiar o negócio. Deve-se ter em atenção que provavelmente a Família e os Amigos estão a confiar as
poupanças que tanto custaram a juntar ao longo dos anos. Deve-se apresentar os objetivos do financiamento, os prazos
e demonstrar o que será realizado no prazo definido.
• Comunicar os riscos e assinar um acordo por escrito
Deve-se explicar aos Investidores “Familiares” os riscos que estão a correr ao investirem no negócio. Em média, cerca
de 70% das Startups não vingam nos primeiros de cinco anos. Acima de tudo, não se deve aceitar dinheiro de pessoas
que não podem dar-se ao luxo de o perderem numa operação empresarial arriscada. Para proteger ambas as partes,
deve-se celebrar um contrato com as regras do empréstimo entre as partes.
• Partilhe os seus lucros com a família
Se o projeto tiver sucesso, devem-se partilhar as alegrias e as vitórias da empresa com as pessoas que ajudaram, devese distribuir os lucros pelos Investidores “Familiares” e assim ganhar pontos e conseguir novos empréstimos no futuro,
caso seja necessário.

Vantagens de Desvantagens
Friends, Family and Fools

Vantagens

✓ Mais facilmente a Família e os Amigos dizem sim e emprestam as quantias pretendidas;
✓ Melhores condições de financiamento;
✓ Acesso mais rápido ao dinheiro.

Desvantagens

 Família ou Amigos interferirem demais no negócio;
 Más relações Familiares ou fim da amizade se o negócio falhar.
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3.2

Investidores Privados

3.2.1 Crowdfunding
O que é?
Crowdfunding é um sistema simples de financiamento colaborativo. De acordo com o Decreto Lei n.º 102/2015 de 24
de Agosto, o financiamento colaborativo é o tipo de financiamento de entidades, ou das suas atividades e projetos,
através do seu registo em plataformas eletrónicas acessíveis através da Internet, a partir das quais procedem à
angariação de parcelas de investimento provenientes de um ou vários Investidores individuais.
O crowdfunding, consiste assim na obtenção de capital para apoiar vários negócios e ideias em diferentes setores de
atividade, desde iniciativas de caracter cultural e social até ao financiamento coletivo de Empresas e Empreendedores,
através da angariação de múltiplos Investidores.
Quais as modalidades?
São modalidades de financiamento colaborativo:
a) O financiamento colaborativo através de donativo, pelo qual a entidade financiada recebe um donativo, com ou
sem a entrega de uma contrapartida não pecuniária. Geralmente esta modalidade é utilizada em projetos de
caridade ou com um propósito humanitário, é uma doação altruísta, onde os apoiantes que participam na campanha
não recebem qualquer remuneração ou contrapartida, considerando o capital fornecido uma “doação”.
b) O financiamento colaborativo com recompensa, pelo qual a entidade financiada fica obrigada à prestação do
produto ou serviço financiado, em contrapartida pelo financiamento obtido. Geralmente esta modalidade é utilizada
para financiamento de projetos artísticos ou culturais. Neste caso, a contrapartida é dada sob a forma bens ou
serviços aos seus apoiantes que se tornam consumidores das recompensas recebidas. Normalmente este tipo de
apoio assume a forma de uma “pré-venda”. Esta é a modalidade mais difundida no seio dos Empreendedores.
c) O financiamento colaborativo de capital (equity crowdfunding), pelo qual a entidade financiada remunera o
financiamento obtido através de uma participação no respetivo capital social distribuição de dividendos ou partilha
de lucros. As empresas que procuram financiamento através desta modalidade oferecem ações ou participações da
empresa, de modo que as pessoas que participam se tornam parte da sociedade.
d) O financiamento colaborativo por empréstimo, através do qual a entidade financiada remunera o financiamento
obtido por via do pagamento de juros fixados no momento da angariação. Esta modalidade pressupõe que os
Promotores paguem juros aos seus apoiantes e estabeleçam o perfil de amortização para reembolso do capital. Esta
opção é semelhante ao financiamento bancário, uma vez que existe a obrigação de pagar juros e reembolso de
capital.
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Fonte: “Guia Financiamento ao Investimento” AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara do Comércio e Indústria, junho
2017

Esta alternativa de financiamento a empresas e Empreendedores está a ganhar cada vez mais interessados pela forma
fácil, anónima e possivelmente recompensadora de ajudar. De uma forma prática e simples, os candidatos apresentam
as suas ideias numa plataforma online especializada em Crowdfunding e num prazo curto de tempo poderão conseguir
angariar o financiamento que necessitam para implementar o seu projeto.
Quais são as plataformas de Crowdfunding Disponíveis?
Existem várias plataformas de Crowdfunding disponíveis na Internet, mas nem todas operam sobre a mesma
modalidade. Na tabela seguinte apresentamos as melhores plataformas de 2018 identificadas pela Tech world – “Best
crowdfunding websites 2018” 7 e alguns exemplos das plataformas portuguesas com mais sucesso:
Doação

Recompensa

Capital

Empréstimo

GoFundMe

PPL (PT)

Seedrs (UK/PT)

Raize (PT)

Crowdfunder

IndieGOGO

Crowdcube

Lending Club

Patreon

Kickstarter

-

-

-

NOVO

-

-

BANCO

Crowdfunding (PT)

7

https://www.techworld.com/picture-gallery/StartUps/top-crowdfunding-websites-3639335/
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Qual o funcionamento genérico destas plataformas?
O Empreendedor/Promotor apresenta o projeto numa plataforma web através de vídeos e textos, onde expõe o
projeto, dá a conhecer a forma como pretende executá-lo, a verba mínima que precisa para o criar, e o período de
angariação de fundos. Se no prazo determinado conseguir atingir o recurso pretendido, recebe o financiamento para
concretizar o projeto. Se não atingir esse valor, os fundos são devolvidos aos Investidores.
Vantagens de Desvantagens:
Crowdfunding

Vantagens

✓ As plataformas online funcionam como uma base de apoio não só para o financiamento, mas
também para divulgação do produto em primeiro lugar, junto dos Familiares e Amigos que
funcionam como Apoiantes, e impulsionadores do projeto, e, em segundo lugar junto de um
diversificado leque de potenciais Investidores;
✓ Qualquer pessoa pode participar, por menor que seja a contribuição;
✓ Acesso a capital para empresas de pequena dimensão;
✓ Processo de financiamento rápido e com custos reduzidos;
✓ Flexibilidade nas condições de acesso;
✓ As diferentes modalidades existentes conferem a possibilidade de desenhar campanhas de
captação de investimento mais apelativas, direcionadas, inovadoras e eficazes;
✓ A maior parte das modalidades não envolvem, uma participação no capital da empresa;
✓ No regime de donativo não tem contrapartidas pecuniárias (aplicada sobretudo em causas
sociais);
✓ Acompanhamento online do projeto onde todos têm acesso às diferentes fases e cumprimento
de metas.

Desvantagens

 Em caso de insucesso da campanha (falta de angariação da totalidade de fundos solicitada),
mesmo que se tenha conseguido angariar parte dos fundos, estes não são entregues ao
Empreendedor sendo devolvidos aos Apoiantes;
 Ao expor o projeto/ideias e caso não seja possível angariar contribuições suficientes para a
execução, outras pessoas ou empresas podem copiar as ideias, ainda mais se não estiverem
devidamente patenteadas;
 Eficácia reduzida para projetos que procuram elevados montantes de investimento. Quando o
projeto exige um grande investimento financeiro nem sempre se concretiza apenas com o apoio
da comunidade do crowdfunding;
 As verbas angariadas, por esta via, para iniciar o projeto, não asseguram a sua continuidade a
médio e longo prazo;
 O número elevado de Investidores pode dificultar a relação entre as partes envolvidas.
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Plataformas de Crowdfunding Portuguesas de referência (Alguns Exemplos):
I. PPL - financiamento colaborativo com recompensa
O que é a PPL - https://ppl.com.pt/:
A PPL é uma plataforma portuguesa de “Crowdfunding", a qual se reveste na forma de financiamento colaborativo com
recompensa. Existe desde 2011 e até hoje já angariou quase 3 M€, tendo alcançado 913 Campanhas financiadas, o que
representa uma taxa de sucesso de 46%.
 A PPL funciona de modo simples e transparente, assente em 3 pilares:
I.O Promotor estabelece montante mínimo e prazo de angariação;
II.Se a meta proposta for atingida dentro do prazo estabelecido, o Promotor recebe os fundos e a plataforma cobra
uma comissão de sucesso;
III.Se o montante mínimo não for angariado, o Promotor não receberá nada e os fundos serão devolvidos aos
Apoiantes. A plataforma não cobrará qualquer comissão.
Como funciona:
 Qualquer pessoa pode propor um projeto, explicando a ideia e como vão ser utilizados os fundos angariados através
da PPL. O projeto deverá ser estruturado em duas secções importantes:
✓

Descrição – onde o projeto e a equipa são apresentados. Inclui o montante a angariar, o prazo da Campanha,

um vídeo de apresentação e eventuais imagens e documentos adicionais.
✓

Recompensas – as contrapartidas propostas pelo Promotor para incentivar a participação dos Apoiantes.

 Após a validação da PPL, a Campanha é publicada e o Promotor divulga-a aos potenciais Apoiantes.
 Os Apoiantes contribuem para a Campanha durante um período previamente definido (com um máximo de 60 dias).
 O modelo seguido pela PPL é o "tudo ou nada". A regra "tudo ou nada" induz os Promotores a solicitar, por um lado,
o menor montante possível, para haver maior probabilidade de atingir o objetivo, e, por outro, o suficiente para que
possam executar o projeto. Assim, se o Promotor conseguir angariar o montante desejado na sua totalidade dentro do
prazo estabelecido, o montante é transferido num prazo de 48h. Caso seja angariada apenas uma parte dos fundos
solicitados, estes são devolvidos aos Apoiantes e o Promotor nada recebe.
Trabalho prévio à apresentação de uma Campanha, a desenvolver pelo Promotor:
 Criar contas online, no Facebook, no Instagram, ou outras redes sociais, com referência ao projeto/produto, através
das quais deverão começar a angariar o máximo de seguidores, com o intuito de conseguirem obter uma carteira de
futuros Apoiantes.
 Alimentar as redes sociais com alguma regularidade, com publicações (fotos, vídeos) apelativas que vinculem as
pessoas. O Promotor deverá procurar apresentar imagens coloridas com pessoas, que demonstrem: as diferentes fases
de produção, a satisfação das pessoas na utilização/consumo do produto, e a equipa envolvida. Os futuros Apoiantes
gostam de se identificar com o produto e de perceberem quais as emoções que a utilização/consumo do produto pode
trazer.
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 Definição do Objetivo – Montante do Apoio necessário para o desenvolvimento do projeto. O mínimo são 500€, o
médio são cerca de 3.000€.
 Definição dos lotes de financiamento – contribuições dos Apoiantes e das recompensas associadas. Para cada nível de
contribuição é atribuída uma recompensa que poderá ser cumulativa, como estratégia para convencer os apoiantes.
 Propor recompensas emocionantes para chamar a atenção das pessoas e fazer com que falem do projeto. Se se
recompensar os Apoiantes com algo exclusivo ou único existirá uma maior probabilidade de atingir o financiamento. As
recompensas podem ser tangíveis ou intangíveis, mas têm de incentivar as pessoas a tornarem-se Apoiantes da
causa/projeto/produto.
 Quanto mais sedutoras forem as recompensas, mais facilmente se conseguirá obter Apoiantes. Deve-se definir
recompensas por escalões de contribuições (5€, 10€, 20€, 30€, 50€, 70€, e 110€, …).
 Outro aspeto a analisar na fase pré-lançamento da Campanha, são os custos de transportes associados à distribuição
do produto aos Apoiantes assim como a forma como são disponibilizados. Estes custos deverão ser incorporados no
valor da Campanha.
 Definir os conteúdos que deverão ser incluídos na plataforma, os quais deverão ser feitos em português e inglês:
• Título da Campanha – Curto e apelativo;
• Sobre a Campanha – Resumo na forma de call to attention, breve apresentação do produto e da necessidade de
fazer a Campanha (onde é que o Promotor vai aplicar os fundos angariados), é importante terminar com um apelo
à ajuda e generosidade das pessoas;
• Sobre o Promotor – Apresentação do Promotor e da sua experiência na área, apresentado os motivos pelos quais
os Apoiantes o vão considerar como um Promotor de confiança, experiente e capaz de levar em frente o projeto;
• Orçamentos e Prazos - Os orçamentos deverão ser os mais detalhados possíveis com a descrição das atividades e
respetivos custos (exemplo: 60€ - Trabalho gráfico;180€ - Publicidade - divulgação rádios, tv e plataformas sociais
com destaque, 70€ - impressões-cartazes e flyers promocionais) relativamente aos prazos, deverá ser apresentado
o plano de atividades com os respetivos timings.
• Plano de Divulgação – Plano de Marketing e Comunicação.
 Definição dos conteúdos e imagens a incluir no vídeo de pitching. Atenção, trata-se de um vídeo que no máximo
deverá ter 2 a 3 minutos de duração, onde o Promotor "dê a cara", explique o objetivo da Campanha e diga como é que
os Apoiantes vão beneficiar ao fazer parte do projeto. O Vídeo deverá ser apelativo de forma a conseguir agarrar o
Apoiante nos primeiros segundos.
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Processo de submissão da Campanha e sua aprovação:

Fonte: Página PPL - https://ppl.com.pt/

 Abertura da Conta na plataforma por parte do Promotor, apenas com a informação do nome e e-mail, devendo ser
carregada a imagem do Cartão de Cidadão ou o documento de identificação da empresa no próprio formulário da PPL.
Todo o processo decorre através da plataforma. O Promotor propõe a sua Campanha através do formulário online. Os
estágios de cada Campanha são:
•

Rascunho - O Promotor pode editar e completar a informação básica ao seu ritmo. Assim que desejar, pode

submeter a informação.
•

Submetido - A equipa da PPL e os seus parceiros específicos analisam a candidatura e entram em contacto para

possíveis esclarecimentos (normalmente no mesmo dia em que é submetida a Campanha é dado o feedback). A
candidatura poderá ser aceite, recusada ou voltar para rascunho. Este processo pode demorar alguns dias,
dependendo da disponibilidade das equipas, maturidade do projeto, etc.
•

Aprovado - A proposta foi revista e aceite. O Promotor deve completar com mais informação, como o vídeo de

apresentação (o vídeo deve ser primeiramente carregado no You Tube ou no Vimeo, e depois o link deve ser incluído
na página da PPL), traduções dos textos e eventuais fotos ou documentos adicionais. Assim que completar, poderá
pedir publicação.
•

Em validação - A proposta é validada pela equipa da PPL e é acordada uma data para publicação. Poderá voltar

ao passo anterior caso sejam necessárias atualizações.
•

Publicado - A Campanha está ativa e pronta a receber apoios.

•

Financiado – Caso tenham sido angariados os fundos na sua totalidade no final do prazo da Campanha.

 Quando a Campanha atinge 5 Apoiantes é feita uma publicação na página do Facebook da PPL, quando atinge os 30 é
enviado um e-mail automático aos Apoiantes que tenham participado em Campanhas anteriores relacionadas com a
mesma tipologia de produto. A seguir quando se atinge os 50% do valor solicitado, é efetuada uma nova publicação na
página do Facebook da PPL, assim como quando faltam 2 semanas para o fim do prazo da Campanha e quando se atingiu
o financiamento na totalidade.
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 Normalmente uma Campanha tem no máximo 2 meses para angariação de fundos. Durante estes dois meses o
Promotor deverá desenvolver ações de divulgação constantes quer ao nível interpessoal quer ao nível das redes sociais.
Poderá contactar diretamente os Apoiantes seus conhecidos dizendo que gostava de poder contar com sua a
contribuição para o projeto.
 Os Apoiantes para fazerem contribuições deverão criar a sua própria conta na PPL, aceder às Campanhas em vigor e
escolher "Contribuir", podendo adicionar uma mensagem personalizada de apoio ao Promotor. De seguida, deverá o
Apoiante indicar os seus dados, para que o Promotor o possa contactar. Por fim, deverá escolher a forma de pagamento:
multibanco (o mais simples), transferência bancária, cartão de crédito, PayPal ou ainda MB WAY. Após a escolha do
meio de pagamento, o Apoiante efetua a transferência dos fundos para a conta bancaria da PPL, onde estes
permanecerão até ao fim da Campanha.
 Sempre que é efetuado um donativo, o Promotor recebe um e-mail com a indicação do montante e do nome do
Apoiante, sendo aconselhável que, em seguida envie um e-mail de agradecimento diretamente ao Apoiante.
 Caso exista um potencial Apoiante que não consiga exercer a sua vontade de investir através da internet, este pode
entrar em contacto com o Promotor, informando da sua intenção de investir, e o Promotor, dentro da sua área, pode
gerar uma referência multibanco para que este possa fazer a sua contribuição.
 Uma vez feita a contribuição, ainda que dentro do prazo da Campanha, o Investidor não pode voltar atrás na sua
decisão.
 Assim que a Campanha terminar com sucesso, é enviado um e-mail ao Promotor a informar sobre o sucesso e a
solicitar o envio do NIB da conta onde pretende receber os fundos, o número de contribuinte (ou da instituição que
representa) e a morada para constar da fatura. Os fundos que até então estiveram depositados na conta bancaria da
PPL, são transferidos num prazo de 48 horas, para a conta do Promotor. Os fundos provenientes da Campanha, no caso
de o Promotor ser uma Empresa, deverão ser registados como Vendas.
 A equipa da PPL transfere o montante líquido de comissões para o Promotor num prazo de 48 horas e envia fatura
pelos serviços prestados.
 Após a receção da confirmação do sucesso da Campanha, o Promotor deverá entrar em contacto com os Apoiantes e
agradecer o seu apoio, e deve também perguntar sobre como e qual a forma como gostariam de receber o produto
apoiado.
 Caso os Apoiantes queiram obter um documento comprovativo da doação efetuada, este documento tem de ser
emitido pelo Promotor (fatura no caso de empresa, ou recibo-verde em caso de particulares).
 Caso a produção do bem ou a disponibilização do serviço esteja atrasada o Promotor deverá falar com os Apoiantes
informando-os sobre o atraso e, mais do que isso, pode aproveitar a vasta e diversa experiência dos Apoiantes para o
obter conselhos.
 Caso a Campanha não tenha sucesso, no final do prazo, é enviado um e-mail, pela PPL, aos Apoiantes a informar sobre
o insucesso da Campanha e a perguntar se querem reinvestir os fundos noutras Campanhas ou se querem que os fundos
sejam devolvidos, solicitando para o efeito o respetivo NIB.
 Após o fecho das Campanhas os produtos poderão ser comercializados na loja online na PPL.
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 Enquanto estiver a decorrer uma Campanha, o Promotor pode alterar tudo menos, o objetivo (€), as recompensas e
o prazo.

Custos associados:
 A PPL cobra 5% (+IVA) da quantia angariada, unicamente se conseguir angariar a totalidade da quantidade pedida. É
ainda cobrada uma comissão de 2,5% (+IVA) para cobrir as taxas em vigor praticadas pelos parceiros de pagamento.
 Caso a campanha não tenha sucesso ou não angarie apoios incondicionais, não haverá qualquer custo e o dinheiro
angariado é devolvido aos Apoiantes.
Vantagens da PPL:
✓

Plataforma Portuguesa muito userfriendly, de fácil acesso e navegação.

✓

Processo de Angariação de Fundos transparente e simples.

✓

Transferência dos Fundos, após fecho da Campanha, em 48h.

✓

Os Fundos obtidos não precisam de ser reembolsados, o Promotor apenas tem a obrigação de cumprir com a

distribuição da recompensa pré-estabelecida.
✓

A Equipa da PPL presta um serviço de acompanhamento e mentoring personalizado e de proximidade;

✓

Trabalha com os meios de pagamento utilizados em Portugal.

✓

Os Apoiantes que não têm acesso à Internet, podem na mesma exercer a sua contribuição, através da criação

de uma referência para pagamento no Multibanco.
✓

Após o fecho das Campanhas os produtos poderão ser comercializados na loja online na PPL.

✓

A PPL encontra-se direcionada para produtores de bens.

Exemplo de um projeto Agroalimentar apoiado através da PPL:
 Foi dado como exemplo de um projeto agroalimentar financiando através da PPL o “Taroço”. Esta é uma marca de
produtos alimentares, que inclui o patê de tremoço.

Fonte: Página PPL - https://ppl.com.pt/
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II. RAIZE - financiamento colaborativo por empréstimo
O que é a RAIZE - https://www.raize.pt/:
A RAIZE é uma bolsa de empréstimos para micro e PME com sede fiscal em Portugal. A RAIZE é hoje a maior plataforma
portuguesa de investimento com mais de 30 mil Investidores, tendo sido atribuídos mais de 15M€ para financiamento
de PME portuguesas.
A Plataforma RAIZE é um mercado online que permite a Investidores e Empresas entrarem em contacto entre si com o
objetivo de estabelecerem uma nova fonte de financiamento.
A função da RAIZE é, no geral, gerir e manter a Plataforma RAIZE, colocando em contacto Investidores e Empresas e
fornecendo os serviços necessários para a sua operabilidade, no âmbito da celebração de contratos de mútuo entre as
partes, assim como assistir os Utilizadores no cumprimento dos empréstimos acordados através da Plataforma RAIZE.
Empresas afetas à Plataforma RAIZE:
A RAIZECROWD – Serviços de Informação e Tecnologia, Lda - RAIZE., gere, no âmbito da sua atividade, a Plataforma
RAIZE, através da qual, os seus Utilizadores (Investidores e Empresas) celebrarão contratos de mútuo de forma
eletrónica, por encontro de vontades entre si.
RAIZE SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A denominada de RAIZE PAGAMENTOS – é a instituição de pagamentos autorizada e
supervisionada pelo Banco de Portugal.

Como funciona:
Genericamente, os empréstimos através da RAIZE, consistem em empréstimos realizados por um grande número de
pessoas singulares ou coletivas (Investidores) a empresas que pretendam ver os seus projetos financiados com recurso
a financiamento coletivo (Promotores). Consistindo numa típica operação peer-to-peer (par-para-par), ambas as
extremidades do ciclo produtivo do financiamento estão em contacto uma com a outra.
A disponibilização do financiamento é efetuada pelos mutuantes (Investidores) aos mutuários (Empresas), com suporte
da plataforma eletrónica, na qual se encontram identificadas as condições do financiamento, nomeadamente: (i)
montante e prazos de reembolso; (ii) taxa de juro e (iii) garantias.
A Plataforma RAIZE apenas transmite informação entre mutuantes e mutuários, e regista as respetivas condições de
celebração dos contratos de mútuo, os quais serão livremente celebrados entre estes.
Todas as operações de pagamentos, transferência e receção de fundos e cobranças são asseguradas pela RAIZE
PAGAMENTOS.
Existem 3 tipos de financiamentos disponíveis:
i) Financiamento tesouraria e investimento - Empréstimos amortizáveis mensalmente em períodos entre os 6 e 60
meses. Os empréstimos podem conter um período de carência no pagamento do capital. As empresas têm de ter
pelo menos 2 anos de atividade.
ii) Adiantamento de faturas - Empréstimos que permitem às empresas antecipar o recebimento das suas faturas
junto de clientes. As faturas têm de ser emitidas por entidades empresariais privadas e ser referentes a serviços já
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prestados. Podem ser aceites faturas emitidas a clientes empresariais com valor a receber entre os 2.500€ - 50.000€
e com um prazo de recebimento entre os 30 e os 150 dias. Sendo as faturas emitidas pela empresa e já aceites /
validadas pelo cliente (vendas/serviços já prestados).
iii)Financiamento Startups - Empréstimos para empresas mais jovens, com menos de 2 anos de atividade (mas já a
operar), mas que apresentem uma boa disciplina e capacidade financeira, assim como potencial de crescimento.
Os financiamentos através da RAIZE podem ir até 150 mil euros, sendo que para uma primeira operação os montantes
variam entre os 10 mil e os 50 mil euros, com possibilidade de reforço em operações subsequentes. As taxas de juro são
definidas consoante o risco da empresa.
Todos os empréstimos feitos através da RAIZE são contratos mútuo que apresentam as seguintes características:
a)

São empréstimos de taxa fixa;

b)

Têm prestações mensais fixas;

c)

Podem ir até 150.000 € com um mínimo de 2.500 €; e

d)

Têm maturidade de 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 meses.

Processo de Submissão e Aprovação da Campanha:
 O processo de obtenção de um empréstimo tem 3 grandes fases, genericamente:
▪

Criar Conta, com o preenchimento dos dados da empresa (criação da conta é gratuita e não tem quaisquer
custos associados);

▪

Processo de estudo, analise a aprovação do financiamento em 48 horas (todo o processo de estudo e análise
é gratuito e sem compromisso);

▪

Recebimento do financiamento, em caixa num prazo médio de 2 semanas.

 Tudo se inicia com o registo da Empresa na Plataforma, sendo criada uma área de acesso pessoal. Para poder efetuar
o registo enquanto Empresa na Plataforma RAIZE, o Utilizador (Empresa) terá de cumprir os seguintes critérios mínimos
de participação:
a)

Ser uma sociedade comercial devidamente constituída em Portugal;

c)

Não constar na central de responsabilidades de crédito (CRC), do Banco de Portugal, em situação de

incumprimento;
d)

Não ser ré em processos judiciais;

e)

Ter situação contributiva regularizada (Segurança Social e Administração Tributária);

f)

Apresentar indicadores de atividade e financeiros que permitam aferir, positivamente sobre a sustentabilidade

financeira da sociedade.
 No ato do registo, as empresas deverão fornecer as seguintes informações e documentos:
i.

denominação social da sociedade;
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ii.

número de certidão permanente ativo;

iii.

morada da sociedade;

iv.

motivo pelo qual pretendem a obtenção do financiamento.

 Após a empresa efetuar o registo, é lhe enviado um e-mail com a indicação da informação necessária para a equipa
da RAIZE efetuar a análise do seu processo. Normalmente, são solicitados os seguintes elementos:
a)

Balancete Geral Analítico;

b)

Mapa de faturação (sem IVA)

c)

IES, dos últimos 2 exercícios, se aplicável;

d)

Mapa da Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal;

e)

Extratos bancários dos últimos 3 meses da(s) principal(ais) conta(s) da empresa;

f)

Certidões de não dívida à Autoridade Tributária e Segurança Social;

g)

Número de Certidão Permanente atualizada da empresa;

h)

Faturas de clientes a financiar (serviços já prestados).*

*Estes elementos só são solicitados caso estejamos perante um financiamento de antecipação de faturas.
 Adicionalmente é realizada uma conferência telefónica entre a RAIZE e a empresa para efeitos de esclarecimentos de
dúvidas e conhecimento mais detalhado da empresa.
 Após a receção destes documentos a RAIZE procede num prazo de 48h, à análise da informação enviada. Em resultado
dessa análise a empresa é alocada a uma banda de risco.
 Todas as Empresas que pretendam celebrar contratos de mútuo através da Plataforma RAIZE, são alocadas a bandas
de risco sendo que cada banda de risco tem associada a si um valor de perda esperada anual (em %), definida e ajustada
pela RAIZE. A alocação das Empresas a bandas de risco é feita com base na informação disponibilizada e informação
extraída de fontes de acesso público e privado. As Empresas poderão a todo o tempo solicitar a revisão da sua banda
de risco.
 Na RAIZE existem 6 bandas de risco para Empresas: A, B+, B, B-, C+ e C, sendo a banda de risco “A” utilizada para
caracterizar indicativamente Empresas com maior solidez financeira.
 A disponibilização de uma classificação através da utilização de bandas de risco serve um propósito meramente
indicativo e informativo, servindo de referência na definição da Taxa de Juro a aplicar ao financiamento.
 Em seguida, a RAIZE apresenta por e-mail uma proposta de financiamento (montante, prazo, preço, garantias),
juntamente com a minuta do contrato mútuo.
 A Empresa, caso decida aceitar a proposta, envia um e-mail de resposta a confirmar a sua intenção.
 Em seguida a RAIZE envia um outro e-mail a solicitar a informação sobre os avalistas (Comprovativos de morada; Cópia
do Cartão Cidadão e Contacto direto) e dados que permitam preencher o formulário que vai autorizar o debito direto
da conta da Empresa junto da instituição bancária de sua relação, assim como é enviada a “Letra/Livrança” que deverá
ser assinada pelos avalistas.
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 Nesta fase é então carregado na plataforma o pedido de financiamento na área pessoal da Empresa.
 Automaticamente é feito o cruzamento com os fundos disponíveis na conta que cada Investidor tem junto da RAIZE
PAGAMENTOS, de forma a validar a existência de fundos suficientes para dar cobertura ao pedido de financiamento.
 Cada Investidor tem uma conta aberta junto da RAIZE PAGAMENTOS, onde deposita os fundos que pretende investir,
e aquando da sua inscrição na plataforma, mandata a RAIZE PAGAMENTOS a fazer a gestão automática dos seus fundos,
autorizando os débitos na sua conta sempre que surja um novo pedido de financiamento, assim como define os seus
tickets de investimento (entre os 20€ e os 2.495,00 €).
 Após a validação da existência de fundos, de uma forma pro rata, é efetuado o cativo dos montantes na conta de cada
Investidor em função dos tickets definidos à priori.
 Os fundos ficam então cativos até á receção de toda a documentação assinada. Sendo enviado um e-mail a cada um
dos Investidores a informar que parte dos seus fundos se encontram cativos, com o fim de serem aplicados a um novo
financiamento.
 Uma vez reunidos todos os documentos e assinaturas, a Empresa envia por correio os referidos documentos para a
RAIZE. Aquando da receção destes documentos a RAIZE PAGAMENTOS automaticamente debita a conta dos
Investidores e credita a conta da Empresa junto da instituição bancaria previamente indicada.
 É então enviado o contrato final para a empresa com o anexo que identifica os Investidores e com o anexo do plano
de pagamentos, e ao mesmo tempo é enviado outro exemplar do contrato para cada um dos Investidores apenas com
o anexo do plano de pagamentos.
 O contrato de financiamento é celebrado entre a Empresa e a RAIZE PAGAMENTOS, este último atuando em nome
dos Investidores que se encontram identificados no anexo do contrato.
 Todo este processo pode levar em média 2 semanas e no máximo 60 dias.
 No caso de na data de levantamento do financiamento junto na carteira de Investidores não existirem Investidores
suficientes para cobrir a totalidade dos fundos solicitados, existe um prazo de 60 dias para encontrar novos Investidores.
Findo esses 60 dias caso não existam fundos disponíveis suficientes, o financiamento não avança, sendo os montantes
entretanto cativados, libertados para uma nova aplicação.
 A partir deste momento toda a gestão e consulta de informação pode ser efetuada pelos Investidores e pela Empresa
na plataforma, onde, entretanto foram carregados o financiamento e o seu plano financeiro de pagamentos.
 Aquando das datas de pagamento de serviço da divida, automaticamente a RAIZE debita a conta bancaria da Empresa
para o devido efeito.

Custos associados:
 A abertura de conta na Raize é completamente gratuita e todos os processos de estudo são gratuitos e sem
compromisso. É cobrada uma única comissão sobre o montante do empréstimo caso a Empresa avance com o
financiamento. A comissão é paga no momento de obtenção do empréstimo. Não têm comissões de manutenção, de
processamento ou de amortização antecipada.

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER| 20

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

 A RAIZE cobrará às Empresas, com pagamentos em atraso, uma comissão de 50 € por semana por prestação em atraso
por esforços relacionados com a recuperação de prestações em atraso, às quais poderão acrescer outras despesas e
honorários tal como previsto no contrato de mútuo, designadamente:
Processamento de novos empréstimos (serviços de
pagamentos [1])

Até 5% do valor do empréstimo [2]

Comissão de gestão por empréstimos em curso

Até 0,5% do valor do empréstimo (anual)

Gestão de atraso no pagamento de prestações (por
prestação semanal em atraso)

Até 25 € [2]

Recuperação judicial e extrajudicial de empréstimos
em incumprimento

Imputação dos custos de recuperação com base no
contrato de mútuo celebrado [2]

[1]

Serviços de pagamentos realizados pela Raize Serviços de Gestão, S.A., instituição de pagamentos autorizada e supervisionada pelo
Banco de Portugal.
[2]

Acresce IVA e Imposto do Selo à taxa legal em vigor. A Raizecrowd, Lda aufere 1,2% da comissão cobrada pelo processamento de
novos empréstimos.

 Como referido anteriormente na Raize existem bandas de risco que servem para classificar as empresas de acordo
com o risco.
 A banda de risco PME é utilizada para caracterizar empresas de menor risco e com mais de 1,5 milhões de euros de
faturação. A banda de risco "A" é utilizada para caracterizar empresas com maior conforto creditício e que faturam
menos de 1,5 milhões de euros. A banda de risco S (“Start”) é utilizada para caracterizar empresas com menos de dois
anos de atividade. As operações ao abrigo da banda PME e banda S podem apresentar taxas de juro indicativas
diferenciadas com base no risco específico de cada empresa.
 As Taxas de Juro variam consoante o risco da empresa e o prazo da operação. As taxas indicativas dos empréstimos
podem variar de acordo com a seguinte tabela:
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Até 6

12

18

24

30

36

48

60

72

Meses
(>1,5M € faturação)

3 - 5%

A

3,05%

3,05%

3,57%

4,08%

4,19%

4,31%

4,79%

5,28%

5,42%

B+

4,06%

4,06%

4,57%

5,09%

5,20%

5,31%

5,79%

6,28%

6,42%

B

5,06%

5,06%

5,57%

6,09%

6,20%

6,31%

6,79%

7,28%

7,42%

B-

6,05%

6,05%

6,57%

7,08%

7,19%

7,31%

7,79%

8,28%

8,42%

C+

7,31%

7,31%

7,82%

8,34%

8,45%

8,56%

9,04%

9,53%

9,67%

C

8,56%

8,56%

9,07%

9,59%

9,70%

9,81%

10,29%

10,78%

10,92%

S (<2 anos de atividade)

6 - 10%

Vantagens em contrair um empréstimo através da RAIZE
✓ Rapidez e simplicidade - todo o processo de financiamento é online e desenhado para ser o mais prático possível.
✓ A RAIZE permite o acesso simplificado a uma rede diversificada de Investidores.
✓ Sem surpresa nos custos - a RAIZE opera sobre uma base tecnológica o que permite oferecer soluções de
financiamento competitivas. Cobram uma única comissão sobre o montante financiado que é inferior ao praticado
pela maioria bancos sem custos escondidos ao longo da vida do empréstimo.
✓ Sem custo de amortização antecipada - amortizar antecipadamente o empréstimo não tem qualquer custo
adicional para a empresa, o que permite gerir a tesouraria com maior flexibilidade e eficiência.
✓ Forma mais económica de diversificar o financiamento da empresa - abrir uma conta na RAIZE não tem quaisquer
custos para a empresa. Ou seja, as empresas têm na RAIZE uma fonte alternativa de financiamento para o seu negócio,
sem necessidade de abrir e gerir uma nova relação bancária. Uma forma de reduzir custos assim como a dependência
da banca tradicional.
✓ Gestão dos empréstimos - todas as transferências e cobranças de fundos são geridas pela RAIZE PAGAMENTOS.

III. Seedrs - financiamento colaborativo de capital (equity crowdfunding)
O que é a Seedrs:
A Seedrs é uma plataforma de equity crowdfunding inglesa, fundada em 2012 por Jeff Lynn e Carlos Silva, no Reino
Unido, tendo presença em Portugal, sendo a única plataforma desta índole a atuar em Portugal.
A Seedrs é regulada pelas autoridades inglesas, sendo a sua plataforma totalmente em inglês.
O Target preferencial da Seedrs são empresas que se encontram em expansão, em concreto em fase de
internacionalização do seu negócio, e que para o efeito necessitam de capital para se alavancarem.
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As empresas alvo (Promotores), têm de ter o seu modelo de negócio testado e validado pelo mercado, necessitando de
fundos para expandir o seu negócio além-fronteiras.
As Campanhas que a Seedrs costuma aceitar normalmente têm como montante mínimo os 50 mil € e o máximo 5
milhões €.
Para a Seedrs não importa o setor, na realidade, os projetos que tem vindo a apoiar são de diferentes índoles,
agroalimentares, tecnológicos, energia…
A Seedrs tem no seu portfolio pelo menos 623 campanhas fechadas com sucesso, das quais 16 pertencem a empresas
portuguesas.
Na fase de seleção das campanhas, a Seedrs é muito exigente, pelo que apenas 5% dos projetos inscritos são
selecionados para avançarem com a divulgação de uma campanha de angariação. Dada o seu escrutínio criterioso, as
taxas de sucesso das suas campanhas rondam os 85%.
A Seedrs conta hoje com 320 mil Investidores Internacionais registados na sua plataforma, sendo considerada a
plataforma de investimento mais ativa em Startups tecnológicas no Reino Unido.

Como funciona:
A Seedrs, empresa cofundada por um português, permite que qualquer pessoa na Europa possa investir. A Seedrs é
considerada a maior plataforma de financiamento coletivo europeia, que junta Empresas e Investidores particulares,
permitindo que indivíduos e instituições invistam a quantidade que desejarem em diferentes projetos ficando estes
com uma parte do capital da empresa na expectativa de colher dividendos.

Processo de Submissão e Aprovação da Campanha:
1.

A pré-seleção é feita a partir do primeiro registo na Plataforma. Qualquer empresa que pretenda angariar fundos,

regista-se na plataforma e preenche um pequeno questionário, levando cerca de 15 minutos a fazê-lo. A Seedrs, num
prazo máximo de 2 dias envia o seu feedback.
2.

Caso o feedback seja positivo, a empresa é convidada a preencher um novo questionário, este mais detalhado,

devendo ser disponibilizada toda a informação financeira (IES ou R&C dos últimos 2 anos, se aplicável), plano de
negócios, projeções financeiras para os próximos 5 anos e um vídeo ilustrativo da atividade que necessita de fundos
para se expandir.
3.

Durante esta fase a Seedrs presta serviços de mentoring, de forma a construir uma campanha que seja vencedora.

4.

Em seguida a Seedrs entra num processo de Due Diligencie, validando toda a informação disponibilizada pelo

Promotor.
5.

Todo este processo, que vai desde a aceitação do projeto à sua disponibilização, pode levar 4 a 6 meses.

6.

Uma vez a Campanha estabilizada e o processo de Due Diligencie terminado, estão reunidas as condições para a

divulgação do projeto.
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7.

Numa primeira fase, e durante 2 semanas, a Campanha apenas é disponibilizada a nível privado, isto é, apenas é

disponibilizado um link de acesso à Campanha ao Promotor, para que este o possa enviar aos seus 3F’s (Familly, Friends,
Fools) – Investidores de Proximidade.
8.

Passado este prazo, a Campanha é publicamente disponibilizada na plataforma Seedrs, acessível a todos os

Investidores.
9.

Normalmente as Campanhas estão disponíveis por um prazo de 60 dias.

10. Qualquer pessoa pode ter acesso às Campanhas em vigor, através da plataforma, contudo, apenas os Investidores
registados, podem proceder à realização de contribuições, começando nos 10€ e terminando nos 8M€.
11. A Seedrs abre uma conta Bancaria por cada Investidor registado, mas só é alimentada com os fundos provenientes
do respetivo Investidor.
12. Assim, caso o Investidor decida investir numa Campanha, tem de transferir os fundos para a conta que a Seedrs
abriu em seu nome (conta bancaria Seedrs Investidor), ficando os fundos aí cativos até ao final da Campanha.
13. A Seedrs, legalmente, é obrigada a abrir uma conta por cada Investidor registado. Estas contas estão sedeadas no
UK, não existindo qualquer custo acrescido pelo facto do Investidor ser não residente e transferir fundos do estrangeiro
para UK.
14. Uma vez terminada a Campanha, e caso a mesma tenha sucesso, inicia-se um novo processo de Due Diligencie,
para validar se todos os pressupostos se mantêm.
15. O Promotor é então informado sobre o sucesso da Campanha, e deve então proceder ao registo na Conservatória
do aumento do capital com a entrada de um novo sócio, a Seedrs.
16. A Seedrs é sempre a contraparte neste processo, atuando em nome de todos os Investidores que fizeram
contribuições.
17. Uma vez reconhecidas as assinaturas sobre o documento societal, este deverá ser enviado à Seedrs, sendo que
para o efeito, basta fazer o download do documento na plataforma.
18. Após a receção deste documento, a Seedrs debitada as contas dos Investidores e os fundos são transferidos para
a conta do Promotor no seu pais de origem.
19. Assim desde a comunicação da aprovação da Campanha até à libertação dos fundos, pode-se estar a falar de um
período de 2 a 3 semanas.
20. A Seedrs passa então a figurar do conjunto dos acionistas do Promotor, em nome dos Investidores, que são dados
a conhecer ao Promotor, à posteriori. O Promotor pode, se assim o pretender, entrar em contacto direto com os
Investidores no sentido de conseguir obter mentoring e acompanhamento da sua operação.
21. A Seedrs permanece como acionista do capital em nome dos Investidores, por um período definido á priori, sendo
no momento da sua saída que os Investidores recebem o retorno do seu investimento, uma vez que a saída só deverá
ocorrer quando o preço da venda for superior ao preço da compra (investimento inicial).
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Mecanismo de Saída:


Por norma a Seedrs (em representação dos Investidores) permanece como acionista, num período máximo de 7
anos. Até ao momento em média, o prazo máximo de permanência é de 4 anos.



É no momento da Saída/Venda da participação que o Investidor recebe o retorno do seu investimento, já que o seu
objetivo é vender a sua posição num valor que seja múltiplo do valor investido.



Entretanto, caso o Promotor decida distribuir dividendos, estes passam diretamente do Promotor para o Investidor.



Um Investidor caso pretenda vender a sua posição, pode fazê-lo em mercado secundário, sendo o fronting com o
Promotor sempre assegurado pela Seedrs.

Custos associados:


No ato da transferência de fundos, o montante a transferir é líquido das Comissões:
✓

Comissão de Montagem:6% sobre a totalidade dos fundos angariados.

✓

Comissão de Completion: 2.500€.

✓

Comissão de processamento de pagamento:0,5%.
*Comissões excluindo IVA.



A Seedrs só volta a cobrar uma comissão no momento da saída e sobre as mais valias dos Investidores.

Vantagens em contrair um empréstimo através da Seedrs
✓ Os investimentos efetuados através desta plataforma oferecem, quer a Investidores, quer a Empreendedores,
uma garantia de confiança e de que o investimento é feito de acordo com as melhores práticas do mercado.
✓ Ao reunir algumas centenas ou milhares de pequenos Investidores (como seus acionistas indiretos), a empresa
passa a ter acesso a uma rede alargada de contactos com interesses alinhados com a estratégia da empresa e que
operam em áreas que podem ser interessantes para a empresa em causa.
✓

O financiamento obtido não se traduz em endividamento para as empresas, já que se veste na forma de reforço
de capitais (mesmo que temporários).

Um exemplo de sucesso
A Agroop, Startup portuguesa tecnológica para o sector agrícola, foi a primeira empresa portuguesa a obter
financiamento através de uma campanha de equity crowdfunding lançada através da plataforma Seedrs.
A Agroop é uma multiplataforma tecnológica web-based (smartphone, tablet e pc) destinada ao sector agrícola,
desenhada para permitir a agricultores e associações de produtores gerir de forma mais eficiente e colaborativa os seus
negócios. Com uma visão renovada e disruptiva, a Agroop apoia estes agentes ao longo da sua atividade e dá-lhes a
possibilidade de serem mais competitivos, ajudando os agricultores a perceber as vantagens e o impacto que a
tecnologia tem na gestão das suas atividades.
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3.2.2 Business Angels
O que é um Business Angel:
Os chamados ‘Investidores anjo’ são investidores privados e individuais especializados em apoiar com o seu próprio
dinheiro, projetos com potencial de crescimento elevado e que têm subjacente conceitos inovadores suscetíveis de
gerarem rentabilidade, exigindo em troca a entrada no capital das empresas. Trata-se de uma participação delimitada
no tempo, com o objetivo de valorização a médio prazo, tendo em vista a alienação posterior das participações a outros
interessados.
Os BA atuam de forma individual ou reúnem-se em Clubes de ‘anjos’ (assumindo a forma jurídica de Entidades Veículos),
numa partilha forte e estratégica de recursos e conselhos entre as empresas em que investem.
O dinheiro que os BA aportam a um projeto é conhecido como “smart money”, exatamente porque não vem sozinho,
mas sim com um homem ou uma mulher por detrás, que está disponível para ter uma participação no desenvolvimento
do projeto em causa. Além do capital financeiro disponibilizado, os Business Angels colocam à disposição dos
empresários o seu know-how (fator indispensável para a gestão operacional do negócio) e rede de contactos. Esse
dinheiro será tanto ou mais “smart” quanto maior a afinidade do Investidor com a tecnologia e o mercado do
Empreendedor.
Porque nem todo o dinheiro é igualmente “smart”, os Investidores não são todos iguais. Para além da sua localização
específica e interesses distintivos no que respeita aos projetos em que estão interessados em se envolver, os BA têm
personalidades, experiências e redes de contatos distintos.
E tal como os Investidores escolhem os projetos em que investem, também os Empreendedores deverão escolher os
BA que querem que invistam no seu projeto. Um Empreendedor deve conhecer os diferentes BA eventualmente
disponíveis para investir no seu projeto e fazer um ranking daqueles que mais lhe interessam.
Os BA arriscam os seus próprios recursos financeiros em prol de um projeto sobre o qual perspetivam sucesso, mas sem
qualquer garantia sobre o mesmo. Os riscos tendem a ser mitigados com um conjunto de outros argumentos, alheios
ao projeto em si, como por exemplo o perfil e experiência dos Empreendedores, os pré-acordos comerciais com
fornecedores ou outros players de relevo, registos de patentes em curso ou concluídos, etc.

Vias para os Empreendedores chegarem aos BA:


Contactar diretamente os Clubes de BA que se encontram identificadas no site da FNABA (federação nacional BA);



Consultar o site do IFD, onde constam as Listas das Entidades Veículos que foram consideradas elegíveis para

receberem os fundos ao abrigo das linhas de Coinvestimento;


Participar em eventos de Empreendedorismo;



O Empreendedor deve ser insistente. Depois de saber quem são as Entidades Veículo, deverá procurar saber quem

são as pessoas que estão por detrás, quem são os BA. Em seguida deverá estabelecer contacto através das redes sociais
(Linkedin, Facebook, Instagram) diretamente com os BA.
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O contacto informal é a melhor forma de começar o “namoro” com um BA, já que os BA são pessoas que investem

em pessoas.


Os BA sentem-se atraídos por pequenas empresas, em estágio inicial (tipicamente startup), que apresentem um

potencial de crescimento acelerado e um modelo de negócio replicável e escalável, e que ao mesmo tempo tenham de
uma equipa capaz de levar adiante todo o processo de desenvolvimento do projeto, por isso não só o produto tem de
ser atrativo como a equipa tem de demonstra competências.

Processo de concretização do apoio financeiro:
1. O processo começa, com o “namoro”.
2. Captar investimento de um Investidor externo é um exercício muito desafiante para o Empreendedor que tem de
estar preparado para despender um esforço muito considerável no processo: antes, durante e depois do negócio se
concretizar.
3. Os Empreendedores ou gestores devem apresentar o projeto com um Pitch breve, conciso e apelativo para
conquistar o Investidor.
4. O BA é atraído por projetos que tenham uma tendência global e de crescimento rápido, que estejam ainda em fase
de early-stage.
5. O BA tem de sentir que a equipa que constitui o projeto é coesa e que todos estão a caminhar no mesmo sentido.
6. O processo de captação de investimento pode ser descrito como um casamento, mas com uma diferença, um
casamento com um divórcio planeado (a saída - exit). Portanto, o nível de compromisso com esta relação comercial é
alto.
7. É provável que os Investidores queiram fazer parte dos órgãos de administração das empresas onde investem assim
como querem ser parte ativa no desenvolvimento do negócio. Enquanto Empreendedor é necessário aceitar esta
participação e de aprender a valorizá-la. Uma vez que o investimento efetuado tem associada uma dimensão de risco
considerável, um Investidor precisa de se sentir muito confortável com os Empreendedores.
8. Os BA normalmente atuam através de Entidades Veículo (conjunto de BA que associam para a realização de um ou
mais investimentos). Assim uma vez o “namoro” consolidado, o BA interessado em investir (em casar) apresenta aos
restantes BA (seus pares na Entidade Veículo), o seu Empreendedor/projeto, para efeitos de aprovação em sede de
Comité de Investimento da realização do investimento. Uma vez aprovado o investimento, pode-se passar ao ato do
“casamento”.
9. No caso de o Empreendedor estar perante um BA que atua isoladamente, este processo é muito mais informal e
mais rápido.
10. Uma vez aceite “o pedido de casamento”, o BA fecha uma Term Sheet/Carta de Intenções com o Empreendedor
onde se encontram vertidas as condições que vão reger a relação: valor do investimento, forma de desembolso,
percentagem do capital e o pré-acordo de saída do BA.
11. Uma vez acordada a Term Sheet, é realizada uma assembleia geral da empresa, para efeitos de aprovação da entrada
do novo “sócio”, o BA, e da alteração do pacto social. Os documentos deverão ser apresentados perante a Conservatória
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de Registo Comercial para efeitos de formalização da entrada do novo parceiro. No pacto social deverão estar vertidas
todas as condições que constam da Term Sheet.
12. Os montantes que costumam estar envolvidos neste tipo de operações situam-se entre os 20.000€ e os 250.000€,
sendo este limite máximo assegurado normalmente por um Grupo de BA, já que por norma um BA individual aporta no
máximo 75.000€.
13. Quanto a prazos, estes não são estabelecidos à priori, mas em média, um BA nunca sai antes dos 2 anos, começando
a dar sinais que pretende sair a partir do 4º ano.
14. Para salvaguardar a sua saída, o BA aquando da elaboração da Term Sheet, costuma exigir como condição de saída,
a atribuição de um mandato, para que a partir de determinado prazo (normalmente 8 anos), caso o Empreendedor não
consiga encontrar um comprador para a participação do BA, este possa ter o direito de ser ele próprio a encontrar um
comprador da sua participação.
15. A saída do BA, dá-se quando este consegue vender a sua participação na empresa: seja por contrapartida da entrada
de um player maior que já atua no mesmo mercado ou de uma SCR; seja pelo aumento da participação dos restantes
sócios/acionistas; ou então seja pela realização de um IPO (saída em bolsa).
16. O BA, durante a sua permanência na empresa, pode ter posturas diferentes, mais ou menos interventivas. Podendo
estar presente no dia a dia da empresa, ou apenas serve como um consultor para efeitos de networking.

Contactos úteis
IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento - Email: fdg@ifd.pt

Links
Associação Portuguesa Business Angels - http://www.apba.pt/
Federação Nacional de Associações de Business Angels - http://www.fnaba.org/
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Vantagens e Desvantagens
Business Angels

Vantagens

Desvantagens

✓ Elevada proximidade entre o Empreendedor e o BA;
✓ Preocupação não apenas com lucros, mas também com sucesso da empresa e dos seus
proprietários;
✓ Mais-valia do know-how específico e dos contactos que o BA aporta ao projeto, os BA
oferecem experiência, rede de contactos e tem um papel ativo na gestão da empresa;
✓ Maior flexibilidade nas negociações e relação mais informal;
✓ Rapidez/agilidade dos processos de decisão;
✓ Não requer prestação de garantias;
✓ É um aumento de capital e não de dívida.
 Dificuldade em encontrar o BA apropriado às necessidades do Empreendedor;
 Requerem a participação no capital da empresa;
 Podem querer participar ativamente nas decisões da empresa, limitando a liberdade da equipa
de gestão;
 Quantias não tão elevadas comparativamente a outras opções;
 Tipo de investimento especificamente direcionado para empresas em fase inicial;
 Investimento a prazo limitado, a remuneração do capital investido advém das mais valias que
se obtêm com a alienação da participação;
 Perda de confidencialidade acerca de informação estratégica em relação ao BA.

3.2.3 Capital de Risco
O que é o Capital de Risco:
Definição Legal (Decreto-Lei 375/2007) - “Considera-se investimento em capital de risco a aquisição, por período
limitado, de instrumentos de capital próprio e de instrumentos de capital alheio em sociedades com elevado potencial
de desenvolvimento, como forma de beneficiar da respetiva valorização.”
8

O Capital de Risco (CR) é uma solução de investimento de carácter temporário que contempla a participação no capital

social das empresas intervencionadas. Nesse pressuposto, a sociedade ou o agente de Capital de Risco torna-se sócio
ou acionista da empresa financiada, reforçando a sua capacidade financeira e as competências de gestão.
É um investimento associado a elevados níveis de risco, realizado por Fundos de Investimento, por um prazo limitado.
A remuneração do investidor será a mais-valia a obter previsivelmente com a alienação futura da participação, seja a
outros sócios, seja a novas entidades. O retorno do investimento de capital de risco está absolutamente dependente
do sucesso do projeto.
O CR é o meio adequado para financiar empresas que apostam em setores emergentes, altamente competitivos,
caracterizados pela inovação (de produtos, serviços, processos de produção ou distribuição) e com grande potencial de
crescimento e rentabilidade inerentes.

8

De acordo com o Guia “Financiamento ao Investimento”, AEP Câmara do Comércio e Indústria.
AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER | 29

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

O tipo de empresa que recorre a esta solução, por norma, é uma Startup ou PME que necessita de investimento inicial
ou empresas que já efetuaram as primeiras vendas no mercado, mas precisam de novo financiamento para concretizar
a estratégia de expansão.
É uma forma de investimento que se caracteriza pela existência de Investidores profissionais cuja atividade está sujeita
à regulamentação e supervisão da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Atividade de capital de risco encontra-se regulamentada por lei e está sujeita à supervisão da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM). A mais recente legislação (Decreto-Lei n.º 375/2007, de 8 de Novembro) vai no sentido de
flexibilizar, simplificar e promover o incremento da atividade de capital de risco enquanto instrumento de apoio ao
arranque, à reestruturação e à expansão empresarial, nomeadamente em áreas de base científica e tecnológica, seja
pelo fomento da constituição de novas empresas de cariz inovador e produtivo, seja pelo reforço ou transmissão do
capital das empresas já existentes, tendo em vista o seu crescimento e consolidação.
Existem vários operadores a atuar no mercado de capital de risco, sendo que a escolha poderá atender, entre outros
aspetos, à política de investimentos de cada um deles, possíveis objetivos específicos (internacionalização, tecnologias
de informação, ambiente, comércio, turismo, etc.), e ainda a maior ou menor dimensão desejada para o investimento.
O investimento de capital de risco é idealmente realizado pelas Sociedades de Capital de Risco (SCR) – sociedade gestora
do Fundo de Investimento, que utilizam um maior formalismo na análise e seleção dos projetos, apoiando
preferencialmente setores previamente identificados como estratégicos e projetos que normalmente envolvem
investimentos avolutados e por isso com necessidades de financiamento superiores às contratadas com Business
Angels.
As SCR têm também um papel importante no processo pós financiamento, já que podem prestar apoio técnico na gestão
corrente da empresa, assim como fazem um acompanhamento minucioso da performance da empresa, o que obriga a
uma maior disciplina por parte do Empreendedor na gestão do seu negócio.
No caso de os Investidores de CR estarem interessados em investir em projetos na fase pre-seed ou seed, estes procuram
projetos que estejam inseridos numa Incubadora, na medida em que estes beneficiam de um suporte estrutural que
permite aos Empreendedores adquirir um nível de conhecimento e desenvolvimento mais profundo e profissional.

Circuito de angariação de financiamento:
O circuito em muito se assemelha ao processo de angariação de financiamento através de BA, contudo, dado facto de
se tratar de uma atividade regulamentada pela CMVM, as diferentes etapas do processo apresentam um maior
formalismo e o processo de Due Diligencie afigura-se mais longo e exigente. O processo de investimento de Capital de
Risco, de acordo com o Guia “Financiamento ao Investimento”, AEP Câmara do Comércio e Indústria, pode ser resumido
em 8 grandes etapas:

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER| 30

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

1.

Abordagem aos operadores do mercado - Existem vários operadores a atuar no mercado de capital de risco,

que diferem na política de investimentos, objetivos específicos (internacionalização, tecnologias de informação,
ambiente, comércio, turismo, etc.) e dimensão do investimento;
2.

Apresentação do projeto – Deve-se iniciar por apresentar aos investidores de capital de risco um plano de

negócios com qualidade e que seja atrativo. É importante reter que é preciso convencer alguém a investir no projeto,
por isso é necessário revelar as hipóteses reais de crescimento do negócio, devendo-se ter o cuidado de pedir o valor
justo para a participação no negócio;
3.

Negociação e fornecimento de informações adicionais - Os fundos de capital de risco analisam sobretudo o

potencial de crescimento de um negócio, associado a uma gestão competente, credível e que demonstre capacidade
de tornar o plano de negócio numa realidade. ;
4.

Validação da informação – Processo de Due Diligence;

5.

Negociações;

6.

Decisão Final e eventual contratação;

7.

Gestão da intervenção da empresa - Contempla a participação no capital social das empresas e a intervenção

no crescimento do negócio através do apoio à gestão; e
8.

Saída do Investidor* - Investidor vende a sua participação quando o projeto atinge a estabilidade e o patamar

de rentabilidade inicialmente definido. O capital de risco é um investimento de curto ou médio prazo no capital da
empresa. Trata-se sempre de um investimento temporário, terminando com a venda da participação (ao valor do
mercado) quando for atingida a estabilidade necessária ao bom desenvolvimento da empresa, o que geralmente
acontece entre 5 a 7 anos após a tomada de participação.
*Mecanismo de Saída:
Ao contrário das formas tradicionais de financiamento, o Capital de Risco assume integralmente os desafios do mercado,
ao não ser recompensado pelos juros do capital investido, mas sim pelo sucesso da empresa financiada. Assim, os
ganhos dos Investidores de Capital de Risco estão dependentes do sucesso ou insucesso das empresas. Como a sua
remuneração está dependente das mais-valias realizadas, importa saber quais os mecanismos de desinvestimento - de
saída - do Capital de Risco. A saída pode assumir diversas formas:
i. Venda da participação aos restantes acionistas, tanto de forma espontânea como pré negociada logo no momento do
investimento.
ii.

Venda da participação a terceiros, quer a Investidores tradicionais quer a outros Investidores de Capital de Risco.

iii.

Venda em Mercado de bolsa, em especial quando o Capital de Risco assumiu a natureza de bridge financing. Esta

é uma das formas preferidas de desinvestimento nos mercados mais desenvolvidos.
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Contactos úteis
IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento - Email: fdg@ifd.pt
APCRI – Associação Portuguesa de Capital de Risco - Email: geral@apcri.pt
Portugal Ventures - Email: contact@portugalventures.pt
PME Investimentos - Email: geral@pmeinvestimentos.pt

Vantagens e desvantagens
Capital de Risco

Vantagens

Desvantagens

✓ Forte supervisão e regulação do Capital de Risco;
✓ É atrativo para Investidores de alto risco;
✓ Financiamento de maior montante;
✓ Não se traduz em endividamento para as empresas;
✓ Reforço de capitais (mesmo que temporários);
✓ Entrada de membros ilustres aumenta a reputação da empresa.
 Preocupação centrada apenas nos lucros;
 Relação técnica e distanciada entre as SCR e os Empreendedores, sem oferecer a sua
experiência e rede de contactos;
 Não existe um papel ativo, por parte das SCR, na gestão da empresa;
 Investimento a prazo limitado, a remuneração do capital de risco é a mais valia a obter com a
alienação da participação;
 Processo mais formal, demorado e mais exigente.

Business Angels vs. Capital de Risco:
Os BA e CR, são duas formas de financiamento, da mesma natureza, apesar de recentemente atuarem nas mesmas
Rondas de levantamento de financiamento, normalmente, o financiamento através de BA antecede o de CR.
Business Angels

Quem Investe

AGRIEMPREENDE

Investidor(s) privado(s) que realiza investimentos
em empresas em fase de desenvolvimento com
grande potencial de crescimento. Participa nos
projetos através da sua capacidade financeira e
contribui com a sua experiência e rede de
contactos.

Capital de Risco
Fundo constituído por Limited Partners (LP) que
entregam nas mãos de uma equipa de gestão (SCR)
a responsabilidade de elegerem os projetos em que
vão investir.
Os fundos de capital de risco apoiam empresas de
pequeno e médio porte já estabelecidas e com
potencial de crescimento. Com duração média de
cinco a sete anos, os recursos investidos financiam
as primeiras expansões, levando o negócio a novos
patamares no mercado.
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Beneficiários:

Rondas
Investimento

Natureza
intervenção

de

da

Business Angels

Capital de Risco

Podem beneficiar deste produto financeiro
Empreendedores e PME dos vários setores de
atividade, que apresentem necessidades de capitais
próprios para a implementação dos seus projetos
de:

Podem beneficiar deste produto financeiro
Empreendedores e PME dos vários setores de
atividade, que apresentem necessidades de capitais
próprios para a implementação dos seus projetos
de:

- criação de empresas inovadoras e de base
tecnológica;

- criação de empresas inovadoras e de base
tecnológica;

- desenvolvimento de processos e produtos
inovadores de forma a empresa estar apta a operar
em mercados altamente competitivos e
caracterizados pela inovação.

- transmissão e redimensionamento;

Ronda Serie Pre-seed/seed, A e B

Ronda Serie C e D

Relação de proximidade, de transferência de
conhecimento e contactos.

Relação pouco participativa no dia a dia da
empresa, apenas procuram saber da rentabilidade
do investimento efetuado.

O Empreendedor tem acesso direto aos BA.
O BA tem uma postura de ajudar e não de controlar,
tendo como objetivo retirar também alguma
rentabilidade do investimento.

- expansão, modernização, internacionalização
e/ou diversificação.

O Empreendedor nunca tem acesso aos LP, a sua
relação é feita com a Sociedade Gestora.
As SCR, oferecem dinheiro em troca do simples
controlo da empresa e da rentabilidade.

Fundos Investidos

Próprio dinheiro

Dinheiro do Fundo de Investimento, que é
alimentado pelos LP.

Tipo de Empresas

Startups de grande potencial e em fase de pre-seed
ou seed

Preferencialmente projetos maduros em fase
decrescimento.

Montantes

De 20.000 a 250.000€

Normalmente a partir dos 250.000€

Importante, mas o BA procura também ter uma
ação de mentoring e de aconselhamento.

Muito Importante, principal razão do investimento.

Retorno
Investimento

3.3

do

Empréstimos Bancários

É ainda notório a preponderância dos empréstimos bancários como o instrumento preferencial de endividamento por
parte das empresas portuguesas. Esta alternativa é a mais convencional e passa por pedir um empréstimo numa
instituição de crédito bancário.
Este instrumento financeiro consubstancia-se na disponibilização por parte de um Banco de uma quantia de fundos,
sendo que em troca é devido o pagamento de juros e o reembolso do total do capital emprestado.
Para efeitos de apreciação e concessão de qualquer tipo de financiamento bancário o Promotor/Beneficiário/Cliente
deverá entregar no Banco da sua relação o seguinte conjunto de documentos.
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Listagem de Documentos
1

Certificado PME atualizado e Relatório do certificado PME

2

Certidão do registo comercial/Pacto social atualizados

3

Documentos de identificação de todos os intervenientes (acionistas e legais representantes
da empresa)

4

Organigrama do Grupo de empresas, sempre que aplicável

5

Declaração de início de atividade nas Finanças

6

Licenciamento industrial ou outro se legalmente exigível (contrato
cedência/arrendamento ou outro título de direito de uso) - (quando aplicável)

7

Projeto arquitetura aprovado - (quando aplicável)

8

Certidão de não dívida às finanças e Certidão de não dívida à SS

9

IES ou R&C dos 3 últimos anos - (quando aplicável)

10

Balancete o mais atualizado possível

11

Mapa de vendas por mercado dos dois últimos anos

12

Descrição do projeto incluindo a Listagem dos investimentos a realizar

13

Orçamentos/Faturas proforma dos investimentos

14

Resumo histórico da atividade (Evolução histórica, Visão, Missão e objetivos estratégicos) e
descrição do negócio no modelo (incluindo identificação de principais fornecedores e
clientes).

15

Projeção financeira do negócio para os próximos 5 anos.

16

Memória descritiva do projeto.

de

No cenário das empresas com menos de 2 anos de vida, a concessão de crédito bancário é muito criteriosa, já que as
empresas não apresentam solidez financeira nem dispõem de garantias suficientes que deem o conforto necessário
para a atribuição de um financiamento.
As Linhas de crédito bancário, dividem-se em duas grandes categorias, as Linhas de Crédito que beneficiam de Garantia
Mútua e as Linhas de Crédito Convencional.

3.3.1 Linhas de Crédito Garantidas
De forma a serem capazes de dar apoio às empresas que se encontram no início do seu ciclo de vida, os Bancos têm
vindo a celebrar protocolos com diferentes entidades públicas (IAPMEI, IEFP, Turismo de Portugal, entre outras). Estes
protocolos têm como fim último a concessão de crédito por parte dos Bancos ao tecido empresarial português com
condições financeiras mais competitivas, na medida em que as parcerias estabelecidas entre os Bancos e os organismos
públicos têm subjacente o sistema de Garantia Mútua prestada pelas diferentes Sociedades de Garantia Mútua que
conferem aos Bancos um conforto adicional de recuperação total ou parcial dos montantes emprestados.
A Garantia Mútua é um sistema mutualista de apoio às Startups e PME, que se traduz fundamentalmente na prestação
de garantias financeiras para facilitar a obtenção de crédito em condições adequadas aos investimentos e aos ciclos de
atividade dessas empresas.
A partilha de risco dos Bancos com outras entidades facilita o acesso das empresas ao crédito, com condições financeiras
e prazos mais adequados às necessidades, assim como a redução da prestação de outras garantias.
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Efetivamente os Bancos ao poderem recorrer ao mecanismo da Garantia Mútua, permite que as empresas tenham
acesso ao crédito bancário em condições mais favoráveis do que aconteceria alternativamente sem Garantia Mútua.
A empresa para além dos custos financeiros incorridos diretamente com o Banco tem também de pagar uma comissão
de garantia à sociedade de Garantia Mútua a que tiver recorrido. Contudo, o somatório da totalidade dos custos é
sempre mais baixo do que o custo do empréstimo bancário sem Garantia.
Dentro deste contexto surgem as Linhas de Crédito Bancário Bonificadas e Garantidas, nomeadamente:




Linhas de crédito bonificadas e garantidas - IAPMEI:
•

Linhas de Apoio ao Desenvolvimento de Negócio 2018

•

Linhas de Crédito Capitalizar 2018

•

Linha de Crédito Capitalizar Mais

Linha de crédito bonificadas e garantidas - IEFP:
•

Microinvest

•

Invest +

Os Bancos são as entidades de front desk que interagem diretamente com as empresas, e que efetuam a primeira
triagem e a primeira análise de risco. Ao mesmo tempo servem de intermediários dos organismos públicos que prestam
a garantia mútua e a bonificação do crédito.

3.3.1.1 Linha de Apoio ao Desenvolvimento de Negócio - ADN 2018
A Linha ADN 2018, reveste-se na forma de quatro linhas específicas, para financiamento de operações de curto prazo,
leasing imobiliário, leasing mobiliário e para financiamento de microempresas (Linha ADN Start Up).
Beneficiários: Preferencialmente Pequenas e Médias Empresas (PME), tal como definido na Recomendação
2003/361/CE da Comissão Europeia, certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI ou outras empresas com um
volume de negócios inferior ou igual a € 150 milhões e que não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada
seja superior a € 200 milhões, que cumpram cumulativamente os seguintes requisitos:
I.Apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado;
II.Não tenham incidentes não regularizados junto da Banca, à data de emissão de contratação;
III.Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação.
Demais condições especificas: Área Geográfica e CAE Elegíveis encontram-se detalhadas no Documento de Divulgação
Garantia Mútua – Linha ADN 2018.
Beneficiários específicos Linha ADN 2018 – Start Up: Microempresas na fase inicial do seu ciclo de vida, sediadas em
território nacional, que cumpram os seguintes requisitos:
 Microempresas com 4 ou menos anos de existência;
 Exerçam atividades enquadradas nas CAE elegíveis;
 Não tenham incidentes não regularizados junto da banca, à data de emissão de contratação;
 Ter a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social;
 Microempresas com Capital Próprio >= 15%;
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 No caso de a microempresa ainda não estar criada, a garantia apenas será emitida após constituição formal da
empresa.
Linhas de crédito especificas (disponíveis nos balcões dos Bancos Protocolados):
• Linha de Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 - Curto Prazo
Objetivo: financiar operações de apoio curto prazo designadamente conta corrente para tesouraria, financiamento por
livrança, operações sobre o estrangeiro, programas de papel comercial, desconto de papel comercial, factoring e
confirming.
• Linha de Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 - Leasing Imobiliário
Objetivo: financiar operações de leasing imobiliário
• Linha de Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 - Leasing Mobiliário
Objetivo: financiar operações de leasing mobiliário
• Linha ADN Start UP (especificamente para microempresas na fase inicial do ciclo de vida, com 4 ou menos anos de
existência)
Objetivo: Apoiar a criação de empresas e o desenvolvimento de novos negócios, por empresas de pequena dimensão, na
fase inicial do seu ciclo de vida através de financiamento bancário, com garantia mútua.

ADN – Curto Prazo

Linhas Específicas ADN 2018
Principais Caraterísticas
ADN Leasing
ADN - Leasing
Imobiliário
Mobiliário

ADN Start UP

Montante Máximo :

1.500.000€

500.000€

250.000€

50.000 € [1]

Prazo
Operações:

Até 3 anos. Operações
renováveis trimestral,
semestral
ou
anualmente, até ao
máximo de 3 anos.

Até 12 anos

Até 6 anos

Até 8 anos

Não aplicável

Até 24 meses

Até 24 meses

Até 24 meses

Período
Carência:

Amortização
Capital:

das

de

de

Operações
Elegíveis:
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Prestações constantes,
iguais,
mensais,
trimestrais, semestrais
ou
anuais,
e
postecipadas.
Conta corrente para
tesouraria;
Financiamento
por
livrança;
Operações
sobre o estrangeiro;
Programas de papel
comercial; Desconto de
papel
comercial;
Factoring e confirming.

Rendas constantes (de capital ou capital e
juros), iguais, mensais, trimestrais,
semestrais ou anuais, e antecipadas ou
postecipadas (excluindo o valor residual).

Prestações constantes, mensais,
iguais, mensais, trimestrais,
semestrais
ou
anuais,
e
postecipadas.

Leasing imobiliário.

Operações
bancário.

Leasing mobiliário.
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ADN – Curto Prazo

Linhas Específicas ADN 2018
Principais Caraterísticas
ADN Leasing
ADN - Leasing
Imobiliário
Mobiliário

Comissão
de
garantia, juros e
comissões :

Integralmente suportados pela empresa.

Spread Máximo:

3,75% em ambas as modalidades fixa ou variável.

Colaterais
Crédito:

de

Garantia Mútua:

Comissão
Garantia:

de

Adesão
Mutualismo:

ao

Regime legal
auxílios:

de

Entidade Gestora:

Bancos
Protocolados:

Prazo
Candidatura:
[1]

de

ADN Start UP

3,75% taxa variável

a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão solicitar
garantias adicionais às empresas.
50% do valor do 65% do valor do
60% do valor do capital
capital em dívida em capital em dívida 75% do valor do capital em dívida
em dívida em cada
cada momento do em cada momento em cada momento do tempo.
momento do tempo.
tempo.
do tempo.
Até ao máximo de 2%, é calculada mensal, trimestral, semestral ou anualmente e antecipadamente.
As empresas deverão adquirir ações da SGM, aderindo deste modo ao mutualismo, no montante de 2%
sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique,
uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, uma vez terminada a garantia.
Regime comunitário de auxílios de minimis ou Regime Geral de Isenção por Categorias (RGIC).
SPGM - Sociedade de Investimento
Banco Atlântico Europa, S.A.;
Banco BPI, S.A.; Banco Comercial
Abanca Corporación Bancaria, S.A. (sucursal em Portugal); Banco Português, S.A.; Banco Santander
Atlântico Europa, S.A.; Banco BPI, S.A.; Banco Comercial Português, Totta, S.A.; Bankinter, S.A. –
S.A.; Banco Invest, SA; Banco Santander Totta, S.A.; Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal; Caixa de
Sucursal em Portugal; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL; Crédito Agrícola Mútuo de Leiria,
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa Geral de CRL; Caixa Central de Crédito
Depósitos, S.A.; EuroBic, S.A.; Novo Banco, S.A.; Novo Banco dos Agrícola Mútuo, CRL; Caixa Geral
Açores, S.A.; Novo Invest, S.A.
de Depósitos, S.A.; EuroBic, S.A.
Novo Banco, S.A.; Novo Banco
dos Açores, S.A.
Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano, estando a linha
disponível até maio de 2019, podendo o prazo ser prorrogado por decisão da Entidade Gestora.

50 000 euros, podendo elevar-se para 100 000 euros, desde que a característica da atividade da empresa envolva a necessidade

de aquisição de equipamento produtivo ou sistema produtivo integrado cujo valor de aquisição e instalação seja superior a 150 000
euros.

Circuito preferencial de Decisão das Operações e Prazos
1. Os pedidos de financiamento são objeto de decisão inicial por parte do Banco tendo em consideração a sua política
de risco de crédito em vigor. Em caso de recusa da operação, bastará ao Banco dar conhecimento da sua decisão ao
cliente.
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2. Após a aprovação da operação pelo Banco, este enviará à SGM da área geográfica da sede da empresa beneficiária,
os elementos necessários à análise de risco pela SGM e de enquadramento pela Entidade Gestora da Linha - SPGM –
Sociedade de Investimento, S.A das operações para efeitos de obtenção da garantia mútua.
3. A decisão da SGM deve ser comunicada ao Banco no prazo de 5 dias úteis, no caso de operações até € 250 000 de
financiamento, exceto se, atendendo ao envolvimento existente com a empresa à data dessa operação, careça de
formalismos adicionais, ou seja, de valor superior, e o prazo aplicável passará a ser de 15 dias úteis. A contagem dos
prazos poderá ser suspensa, com o pedido pela SGM de elementos considerados indispensáveis para a análise da
operação. Em caso de não comunicação da SGM, o Banco considerará a operação tacitamente aprovada, findo este
prazo.
4. Caso a operação seja aprovada parcialmente na SGM, por estarem tomados os limites para a empresa em causa face
ao envolvimento acumulado por empresa ou grupo de empresas no sistema de garantia mútua, ou por a SGM ter
recusado parcialmente uma operação, o Banco tem a opção de realizar a operação ajustando o montante global da
operação de crédito em função do valor da garantia mútua disponível.
5. Num prazo de até 5 dias úteis após a aprovação da operação pela SGM referida no anterior número 3, a SGM
apresentará a candidatura à Entidade Gestora da Linha, por via eletrónica, em formato fornecido por esta, com os
elementos necessários à análise do enquadramento das operações e do pedido de financiamento assinado pelo
beneficiário.
6. Num prazo de até 5 dias úteis, a Entidade Gestora da Linha confirmará ao Banco e à SGM o enquadramento da
operação, incluindo: a) A elegibilidade da operação na Linha; b) A existência de plafond para enquadramento do
financiamento solicitado na Linha de Apoio, tendo em consideração as dotações disponibilizadas pelas entidades
financiadoras; c) O enquadramento do plafond no regime comunitário de auxílios de minimis ou do RGIC – Regime Geral
de Isenção por Categoria;
7. Os financiamentos serão enquadrados por ordem de receção da candidatura, sendo relevante para o efeito o
momento da aceitação da mesma pela Entidade Gestora da Linha.
8. O Banco apenas poderá confirmar formalmente a aprovação da operação junto do cliente, nas condições previstas
na Linha, após receção da confirmação da Entidade Gestora da Linha, sobre a possibilidade de enquadramento da
operação.
9. Nos casos em que seja necessário ajustar o valor do apoio ao plafond disponível, a empresa poderá ajustar o valor da
operação, devendo a Instituição de Crédito comunicar a decisão da empresa à Entidade Gestora da Linha e à SGM no
prazo de 15 dias úteis após a receção da confirmação de enquadramento da operação.
10. As operações aprovadas deverão ser contratadas com a empresa até 90 dias úteis após a data de envio da
comunicação ao Banco do enquadramento referido no número 6 supra. A validade da aprovação da garantia pela SGM
caducará, automaticamente, na data limite de contratação, devendo os contratos ser remetidos pelo banco à SGM até
5 dias antes do final do prazo limite de contratação.
11. No prazo máximo de 30 dias após a data limite para a contratação, definida nos termos do número 10, o Banco
informará a Entidade Gestora da Linha e a SGM das operações não contratadas dentro do referido prazo indicado, para
efeitos de anulação do enquadramento das operações.
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12. Uma vez aprovada a operação por parte te todas a entidades é fixado o dia do Financial Close, que se consubstancia
na assinatura de um conjunto de Contratos, designadamente:

Contratos

Contrapartes

Financiamento

Banco
Cliente

Garantia (contrato de
cobertura
do
financiamento)

SGM
Cliente

Contrato de Penhor
das ações

SGM
Cliente

Finalidade
Contrato que estabelece as condições para a atribuição do financiamento
bancário e respetivas obrigações e os direitos do Cliente (exemplo:
Montante do Financiamento, Taxa de Juro, Datas de Pagamento do
Serviço da Dívida, Prazo do Financiamento, etc…).
Contrato que estabelece as condições para emissão da garantia e
respetivas obrigações e os direitos do Cliente (exemplo: Montante da
Cobertura, valor da Garantia, valor da Comissão de Garantia, condições
de execução da garantia, etc…).
O Cliente em troca da emissão da garantia está obrigado a adquirir ações
da SGM emissora da garantia, no montante equivalentes x% do montante
total da garantia a conceder. Este contrato visa estabelecer o penhor
sobre estas ações.

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta dos respetivos Documentos de Divulgação,
designadamente: Documento de Divulgação Garantia Mútua – Linha ADN 2018 e Documento de Divulgação Linha ADN
– Start Up. Para mais informação aconselha-se a consulta do site do IAPMEI www.iapmei.pt. e da SPGM www.spgm.pt.

3.3.1.2 Linha de Crédito Capitalizar 2018
Lançada pelo Ministério da Economia, a 11 de julho de 2018, a Linha de Crédito Capitalizar 2018 consubstancia-se num
conjunto de instrumentos financeiros dirigidos preferencialmente a PME, localizadas em território nacional. A Linha de
Crédito Capitalizar 2018 está disponível nos balcões dos bancos aderentes e está estruturada em linhas de crédito
específicas.

Beneficiários: Preferencialmente Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração Eletrónica do
IAPMEI, ou outras empresas com um volume de negócios inferior ou igual a € 150 milhões e que não integrem grupos
empresariais cuja faturação consolidada seja superior a € 200 milhões, que cumpram cumulativamente os seguintes
requisitos:
- Localizadas em território nacional;
- Desenvolvam atividade enquadrada na lista de CAE’s a definir pela Entidade Gestora da Linha;
- Não tenham incidentes não regularizados junto da Banca à data da emissão de contratação;
- Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento;
- Apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado.

Demais condições especificas: Área Geográfica e CAE’s Elegíveis encontram-se detalhadas no Documento de Divulgação
- Linha de Crédito Capitalizar 2018
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Linhas de crédito especificas (disponíveis nos balcões dos Bancos Protocolados):
• Linha Micro e Pequenas Empresas
Objetivo: melhorar as condições e facilitar o acesso ao crédito às Micro e Pequenas Empresas
• Linha Indústria 4.0 – Apoio à Digitalização
Objetivo: melhorar e facilitar o acesso ao crédito às empresas que desenvolvam, produzam ou invistam em soluções
tecnológicas no âmbito da Indústria 4.0 – Apoio à Digitalização.
• Linha Fundo de Maneio
Objetivo: complementar à Linha IFD (que tem restrições ao financiamento de Fundo de Maneio).
• Linha Plafond de Tesouraria
Objetivo: induzir a oferta de crédito na modalidade de plafond de crédito em sistema de revolving conferindo maior
flexibilidade à gestão de tesouraria.
• Linha Investimento Projetos 2020
Objetivo: financiamento de investimentos elegíveis no âmbito de projetos aprovados e contratados no âmbito do
Programa Portugal 2020.
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Linhas Específicas Capitalizar 2018
Principais Características
Micro e Pequenas Empresas

Indústria 4.0

i. Micro ou Pequena Empresa
certificadas pela Declaração
Eletrónica do IAPMEI.
ii. Volume de vendas inferior a
10 milhões.
iii.
Resultados
líquidos
positivos em dois dos últimos
quatro exercícios, ou dois
anos de resultados positivos se
a empresa tiver menos de
quatro exercícios
aprovados.

i. Desenvolvam, produzam ou
adquiram
soluções
tecnológicas no âmbito da
Indústria 4.0.

Operações Elegíveis:

Investimento novo em ativos
fixos corpóreos ou incorpóreos
ou ao reforço do fundo de
maneio ou dos capitais
permanentes.

Fundo de maneio ou
investimento
no
desenvolvimento ou na
aquisição
de
soluções
tecnológicas no âmbito da
Indústria 4.0, acrescida de
fundo de maneio de até 20%
do valor do investimento em
capital fixo.

Prazo para realização
do investimento:

Até 12 meses após a data da contratação.

Tipo de Operações de
Crédito:

Empréstimos
bancários,
locação financeira imobiliária e
locação
financeira
de
equipamentos.

Beneficiários
(condições
especificas):
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Empréstimos bancários de
curto e médio prazo e
locação
financeira
de
equipamentos.

Fundo de Maneio

Plafond de Tesouraria

Investimento Projetos 2020

Necessidades de tesouraria

Investimentos elegíveis no âmbito
de
projetos
aprovados
e
contratados no âmbito do
Programa Portugal 2020

n.a

Necessidades de fundo de
maneio.

Até 18 meses após a data da
contratação.

n.a

Empréstimos bancários de
curto e médio prazo.

Operações em regime de
revolving.

Empréstimos bancários, locação
financeira imobiliária e locação
financeira de equipamentos.
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Linhas Específicas Capitalizar 2018
Principais Características
Micro e Pequenas Empresas

Indústria 4.0

Prazo das Operações:
Período de Carência:

-Micro emp.: 50.000 €
- Peq. emp.: 100.000 €
até 6 anos
até 12 meses

Amortização
Capital:

Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral ou
semestral.

Montante Máximo

de

Juros e comissões de
serviços:
Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Bonificação Comissão
de Garantia:
Comissão
de
estruturação:
Comissão
de
Reembolso
Antecipado:
Adesão
Mutualismo:

ao

Regime
auxílios:

de

legal

Entidade Gestora da
Linha:
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- PME Líder: 1.500.000 €
- Outras: 1.000.000 €
até 4 anos
até 12 meses

Fundo de Maneio
- PME Líder: 1.500.000 €
- Outras: 1.000.000 €
até 4 anos
até 6 meses

Plafond de Tesouraria
- PME Líder: 1.500.000 €
- Outras: 1.000.000 €
1, 2 ou 3 anos
n.a
Utilização continuada até
ao
prazo
e
limite
contratado, com liquidação
e reutilização gerida pelo
banco.

Investimento Projetos 2020
- PME Líder [1]: 2.000.000€
- Outras: 1.500.000 €
até 10 anos
até 36 meses
Prestações iguais, sucessivas e
postecipadas com periodicidade
mensal, trimestral ou semestral.

Integralmente suportados pelas empresas beneficiárias e cuja taxa se indica na tabela infra.
a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão solicitar garantias adicionais às empresas.
70% do capital em dívida em 65% do capital em dívida a 50% do capital em dívida a 50% do capital em dívida a 70% do capital em dívida a cada
cada momento.
cada momento.
cada momento.
cada momento.
momento.
Bonificação de 100%

Bonificação de 50%.

Até 0,25%

Até 0,50%

Bonificação de 50%

Bonificação de 50%

Bonificação de 100%

As Instituições de Crédito poderão ainda cobrar uma comissão de reembolso de até 0,25% sobre o valor reembolsado antecipadamente.
As empresas deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo deste modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia
a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, uma vez terminada a
garantia.
As bonificações referidas bem como a contragarantia são atribuídas ao abrigo do regime comunitário de auxílios de minimis cuja observância é assegurada pela
Entidade Gestora da Linha.
PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A.
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Linhas Específicas Capitalizar 2018
Principais Características
Micro e Pequenas Empresas

Indústria 4.0

Fundo de Maneio

Plafond de Tesouraria

Investimento Projetos 2020

Bancos Protocolados:

ABanca Corporación Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal; Banco Atlântico - Europa, SA; Banco BIC Português, SA; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA
Banco BPI, SA ; Banco Comercial Português, SA; Banco de Investimento Global, SA; Banco Invest, SA ; Banco Português de Gestão, SA; Banco Santander Totta, SA;
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL; Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Leiria, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL; Caixa Económica Montepio Geral, S.A.; Caixa Geral de Depósitos, SA; Caixa Leasing e Factoring,
SA; Novo Banco dos Açores, SA; Novo Banco, SA

Prazo
Candidatura:

Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano, estando a linha disponível até agosto de 2019, podendo o prazo ser prorrogado
por decisão da Entidade Gestora.

de

[1]

o montante de financiamento por projeto não poderá exceder o valor correspondente a 75% do investimento elegível deduzido do incentivo aprovado e contratado no âmbito do
Programa Portugal 2020.
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Spread e Comissão de Garantia Mútua (Limites Máximos)
%GM

Linha Especifica

70%

Micro e Pequenas Empresas

65%

Indústria 4.0

50%

Fundo de Maneio

50%

Plafond de Tesouraria

Investimento – Dotação
projetos 2020

70%

Escalão
-

Spread Global do Banco
Não PME
PME Líder
Líder
3,230%

Comissão GM
Não PME
PME Líder
Líder
1,530%

A

1,822%

1,922%

0,480%

0,580%

B

2,465%

2,565%

0,750%

0,850%

C

3,005%

3,105%

1,200%

1,300%

A

1,928%

2,028%

0,530%

0,630%

B

2,608%

2,708%

0,800%

0,900%

C

3,178%

3,278%

1,250%

1,350%

A

1,943%

2,043%

0,530%

0,630%

B

2,631%

2,731%

0,800%

0,900%

C

3,178%

3,278%

1,250%

1,350%

A

2,060%

2,160%

0,620%

0,720%

B

2,690%

2,790%

0,890%

0,990%

C

3,275%

3,375%

1,340%

1,440%

Critérios de Classificação de Empresas
Escalões

[1] Empresas

Net Debt / EBITDA
[1]

Autonomia Financeira [2]
Geral

Comércio e Serviços

A

3

30%

20%

B

3a5

20 a 30%

15 a 20%

C

5

20%

15%

sem um ano completo de atividade são classificadas como escalão C.

Empresas com Net Debt negativo são classificadas no escalão resultante da aplicação do rácio de autonomia financeira.
O Rácio Net Debt /EBITDA deve considerar no Net Debt a Nova Divida
[2] Inclui

em capitais próprios suprimentos consolidados e prestações acessórias.

Empresas com Autonomia Financeira negativa são classificadas como escalão C.

Circuito preferencial de Decisão das Operações e Prazos:
A Empresa contacta um dos Bancos protocolados com vista a apresentar a sua candidatura à Linha de Crédito, e iniciase o processo de decisão e atribuição do financiamento, que se consubstancia nas seguintes etapas:
1. Os pedidos de financiamento são objeto de decisão inicial por parte do Banco tendo em consideração a sua política
de risco de crédito em vigor. Em caso de recusa da operação, bastará ao Banco dar conhecimento da sua decisão ao
cliente.
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2. Após a aprovação da operação pelo Banco, este enviará à SGM da área geográfica da sede da empresa beneficiária
ou à Agrogarante, por via eletrónica, através do portal banca, em formato fornecido pela SGM, os elementos
necessários à análise de risco das operações para efeitos de obtenção da garantia mútua.
3. No caso de operações incluídas na Linha Específica “Micro e Pequenas Empresas”, a candidatura é submetida a um
procedimento simplificado de decisão, desde que as empresas apresentem uma situação líquida positiva, resultados
positivos em pelo menos dois dos últimos quatro exercícios e não tenham incidentes de mora junto do Banco de
Portugal, competindo ao Banco a verificação destes e de outros requisitos de elegibilidade. A decisão da SGM deve
ser comunicada ao Banco no prazo de 2 dias úteis.
4. As empresas que tenham operações enquadradas nas Linhas Específicas “Indústria 4.0 /Apoio à Digitalização”,
“Fundo de Maneio”, “Plafond de Tesouraria” ou “Investimento” podem apresentar candidaturas à Linha Específica
“Micro e Pequenas Empresas”, não se aplicando nestes casos o processo de decisão simplificada.
5. Adicionalmente, o procedimento simplificado de aprovação da garantia indicada no anterior número 3 poderá ser
prejudicado caso a SGM venha a detetar a existência, nos últimos 12 meses, de moras, reestruturação de operações
vivas resultantes de incapacidade de pagamento do serviço de dívida inicialmente contratado ou situações
contenciosas no sistema de garantia, ou outras situações objetivas impeditivas da prestação de uma garantia à
empresa em causa. Para efeito desta linha considera-se que o limite máximo de envolvimento para aplicação do
procedimento simplificado de aprovação pelo sistema de garantia mútua, por empresa ou grupo de empresas, não
poderá ser superior a € 200 mil. O procedimento simplificado de aprovação sairá igualmente prejudicado, no caso da
Linha Específica “Micro e Pequenas Empresas”, caso tenha ocorrido mais do que uma submissão de candidatura à
SGM para a mesma empresa num período temporal inferior ou igual a 6 meses.
6. No caso de operações incluídas na Linha Específica “Micro e Pequenas Empresas” em que a aprovação da garantia
mútua não esteja sujeita a procedimento simplificado, em consequência do disposto no último parágrafo do número
5 anterior, o sentido da decisão da SGM deve ser comunicado ao Banco no prazo de 7 dias úteis, podendo a contagem
dos prazos ser suspensa, com o pedido pela SGM de elementos considerados indispensáveis para a análise da
operação.
7. No caso de empresas qualificadas como PME Líder/Excelência, e desde que cumpram cumulativamente as
condições mínimas de acesso ao escalão A, a aprovação da garantia encontra-se submetida a um procedimento
simplificado de decisão, devendo a decisão da SGM ser comunicada ao Banco no prazo de 2 dias úteis, salvo se após
a receção dos elementos necessários à análise das operações, a SGM comunicar ao Banco a existência, nos últimos 12
meses, de moras ou situações contenciosas, ou outras situações objetivas impeditivas da prestação de uma garantia
à empresa em causa. O procedimento simplificado de decisão da garantia indicado no ponto anterior poderá
igualmente ser prejudicada caso a empresa apresente múltiplas operações e o cúmulo dessas operações implique a
alteração de escalão.
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8. No caso de empresas que não cumpram as condições definidas no ponto 7 anterior, a decisão da SGM não é
submetida a procedimento simplificado, devendo esta comunicar o sentido da sua decisão ao Banco no prazo de 7
dias úteis para as operações de financiamento até € 200.000 e de 12 dias úteis para as de valor superior, podendo a
contagem dos prazos ser suspensa com o pedido pela SGM de elementos considerados indispensáveis para a análise
da operação.
9. Sem prejuízo da regra geral estabelecida nos pontos anteriores, nas operações em que o limite da garantia
ultrapasse € 500 mil de envolvimento acumulado por empresa ou grupo de empresas (chamadas de grandes riscos),
a análise será efetuada caso a caso pelas SGM, sendo, no entanto, aplicado o pricing definido para o respetivo escalão
de risco.
10. Nas operações em que o limite da garantia face ao envolvimento acumulado por empresa ou grupo de empresas
obrigue a consórcio de mais do que uma SGM, o prazo de decisão normal é prorrogado em 5 dias úteis, cabendo à
SGM comunicar ao Banco, imediatamente após a receção da proposta, a verificação desta condição.
11. Caso a operação não seja enquadrável parcialmente na SGM, por estarem tomados os limites para a empresa em
causa ou por a SGM ter recusado parcialmente uma operação o Banco tem a opção de realizar a operação ajustando
o montante global da operação de crédito em função do valor da garantia mútua disponível.
12. Após a aprovação da operação pela SGM, de acordo com o previsto nos números anteriores, o Banco apresentará
a candidatura à Entidade Gestora da Linha, por via eletrónica, em formato fornecido por esta, com os elementos
necessários à análise do enquadramento das operações na linha e cópia do pedido de financiamento assinado pelo
beneficiário.
13. Num prazo até 5 dias úteis, a Entidade Gestora da Linha confirmará ao Banco o enquadramento da operação,
incluindo: a) A elegibilidade da operação na Linha Específica a que se candidatou; b) A existência de plafond para
enquadramento do financiamento solicitado na Linha de Crédito, tendo em consideração as dotações disponibilizadas
pelas entidades financiadoras; c) O enquadramento no plafond decorrente da aplicação do regime comunitário de
auxílios de minimis ao abrigo do qual a bonificação e a contragarantia são atribuídas.
14. Os financiamentos serão enquadrados por ordem de receção da candidatura referida no anterior número 12,
sendo relevante para o efeito o momento da aceitação da mesma pela Entidade Gestora da Linha.
15. O Banco apenas poderá confirmar formalmente a aprovação da operação junto do cliente, nas condições previstas
na Linha, após receção da confirmação da PME Investimentos, sobre a possibilidade de enquadramento da operação,
ou findo o prazo referido no número 13 supra sem qualquer comunicação.
16. Nos casos em que, em resultado da aplicação do regime de minimis, seja necessário ajustar o valor do apoio ao
plafond disponível, a empresa poderá beneficiar da bonificação de garantia até ao montante limite do plafond de
minimis disponível e, findo o mesmo, passar a suportar a comissão de garantia aplicável e/ou ajustar o valor da
operação, devendo a Instituição de Crédito comunicar a decisão da empresa à Entidade Gestora da Linha e à SGM no
prazo de 15 dias úteis após a receção da confirmação de enquadramento da operação.
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17. As operações aprovadas deverão ser contratadas com a empresa até 60 dias úteis após a data de envio da
comunicação ao Banco do enquadramento referido no número 13 supra, findo o qual caduca o compromisso de
bonificação. Este prazo poderá ser prorrogado por 20 dias úteis, mediante pedido fundamentado à Entidade Gestora
da Linha, que será considerado tacitamente aceite se não for recusada a pretensão no prazo de 5 dias úteis. De igual
modo, a validade da aprovação da garantia pela SGM caducará, automaticamente, na data limite de contratação
(inicial ou prorrogada), devendo os contratos ser remetidos pelo Banco à SGM até 5 dias antes do final do prazo limite
de contratação e sempre no respeito da data de validade da proposta que consta na comunicação de aprovação da
garantia pela SGM.
18. No prazo máximo de 30 dias após a data limite para a contratação, definida nos termos do número anterior, o
Banco informará a Entidade Gestora da Linha e a SGM das operações não contratadas dentro do referido prazo
indicado, para efeitos de anulação do enquadramento das operações.
Uma vez aprovada a operação por parte te todas a entidades é fixado o dia do Financial Close, que se consubstancia
na assinatura dos contratos: Contrato de Financiamento, Contrato de Garantia e Contrato de Penhor das Ações da
SGM.

Contratos

Contrapartes

Financiamento

Banco
Cliente

Garantia (contrato de
cobertura
do
financiamento)

SGM
Cliente

Contrato de Penhor
das ações

SGM
Cliente

Finalidade
Contrato que estabelece as condições para a atribuição do financiamento
bancário e respetivas obrigações e os direitos do Cliente (exemplo:
Montante do Financiamento, Taxa de Juro, Datas de Pagamento do
Serviço da Dívida, Prazo do Financiamento, etc…).
Contrato que estabelece as condições para emissão da garantia e
respetivas obrigações e os direitos do Cliente (exemplo: Montante da
Cobertura, valor da Garantia, valor da Comissão de Garantia, condições
de execução da garantia, etc…).
O Cliente em troca da emissão da garantia está obrigado a adquirir ações
da SGM emissora da garantia, no montante equivalentes x% do montante
total da garantia a conceder. Este contrato visa estabelecer o penhor
sobre estas ações.

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta do respetivo Documento de Divulgação Linha de Crédito Capitalizar 2018. Para mais informação aconselha-se a consulta do site do IAPMEI www.iapmei.pt,
da PME Investimentos www.pmeinvestimentos.pt e da SPGM www.spgm.pt.

3.3.1.3 Linha de Crédito Capitalizar Mais
A Linha Capitalizar Mais, é uma linha de crédito com garantia mútua enquadrada no Programa Capitalizar. Pretendese, com a presente Linha de Crédito, promover o apoio ao financiamento de PME com projetos de reforço da
capacitação empresarial para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, ou com inovações ao nível de
processos ou produtos.
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Esta Linha de Crédito visa assegurar a continuidade e reforço das linhas de crédito já existentes, permitindo melhores
condições de financiamento disponível às PME, nomeadamente através da redução do custo associado e do aumento
dos limites máximos de financiamento por operação.

Condições gerais da Linha de Crédito:
Beneficiários Finais: Empresas certificadas por declaração eletrónica do IAPMEI como PME, com, pelo menos, um
exercício de contas aprovado.
Condições de Elegibilidade dos Beneficiários Finais:
a. Estarem legalmente constituídos;
b. Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração fiscal e a
segurança social, a verificar até ao momento da assinatura do contrato de financiamento;
c. Poderem legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo PO e pela tipologia das operações e
investimentos a que se candidatam;
d. Possuírem, ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, físicos e financeiros e os
recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
e. Terem a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos dos FEEI;
f. Não tenham incidentes não regularizados junta da Banca e das SGM à data de emissão de contratação;
g. Apresentarem uma situação económico–financeira equilibrada ou demonstrarem ter capacidade de financiamento
da operação, devendo ainda não ser considerada como empresa em dificuldade na aceção comunitária aplicável;
h. Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, por si ou pelo seu cônjuge, não separado
de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e descendentes até ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva
em condições análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de apoios
no âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus;
i. Serem PME na aceção da Recomendação 2003/361/CE da Comissão, devendo comprová-lo até à data dos
financiamentos pelos intermediários financeiros através da Certificação Eletrónica de PME.
j. Não estar incluída na cotação oficial de uma bolsa de valores, com exceção das plataformas de negociação
alternativas.
Para além das condições de elegibilidade enunciadas atrás referidas, os Beneficiários deverão subscrever uma
declaração, cuja minuta será disponibilizada pela Entidade Gestora da Linha, na qual assumirão o compromisso de
manter o volume de emprego observado à data da contratação do empréstimo durante a vigência do contrato de
financiamento.
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análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para forço

Linha de Crédito Capitalizar Mais
Principais Características
Beneficiários:
Âmbito Territorial:

Operações Elegíveis:

Tipo de
Crédito:

Operações

Montante Máximo:

Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização de Capital:
Juros e comissões:

Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Comissão de Garantia:

AGRIEMPREENDE

de

Empresas certificadas por declaração eletrónica do IAPMEI como PME, com, pelo menos, um
exercício de contas aprovado.
NUT II dos Açores, Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa e Norte
a. Operações que visem o reforço da capacitação empresarial para o desenvolvimento de novos
produtos e serviços, ou ainda com inovações ao nível de processos, produtos, organização ou
marketing;
b. Operações de financiamento destinadas a investimento novo em ativos fixos corpóreos ou
incorpóreos e ainda ao aumento de fundo de maneio associado a um efetivo incremento da
atividade decorrente do investimento, em montante e proporção justificada em termos
económicos e de negócio, em qualquer caso limitado, a um máximo de 30% do investimento
associado ao projeto ou €500.000;
c. Empresas com candidaturas aprovadas no âmbito do programa Portugal 2020 podem, ao
abrigo da presente Linha de Crédito, financiar despesas não elegíveis, incluindo fundo de
maneio, desde que não seja ultrapassado 1/6 do volume de negócios previsional no primeiro
ano após a conclusão do projeto e limitado a um máximo de €500.000. Neste âmbito, as
empresas podem apresentar candidaturas até dois anos após a conclusão do projeto de
investimento alvo de candidatura ao programa Portugal 2020.
d. Operações que visem a aquisição de imóveis afetos à atividade empresarial. Neste caso, o
montante máximo destinado à aquisição de imóveis, que não terrenos, não pode exceder 50%
do montante total de financiamento aprovado para o beneficiário final ao abrigo da presente
Linha de Crédito. No caso particular de terrenos, não construídos ou construídos, o montante
máximo está limitado a 10% do total de despesa elegível para a operação.
Empréstimos de médio e longo prazo e locação financeira de equipamentos destinados ao
financiamento de investimentos
O valor da garantia, a prestar pela SGM, não pode exceder os €4.000.000 por empresa;
No caso de o apoio ser concedido no âmbito do Regulamento (UE) n.º 1407/2013 (regime de
minimis), o valor da garantia não pode exceder €1.500.000 (ou de €750.000 para empresas com
atividade no transporte comercial rodoviário) com duração da garantia de cinco anos, ou de
€750.000 (ou de €375.000 para empresas com atividade no transporte comercial rodoviário)
com duração da garantia de dez anos, no cumprimento do prazo definido no ponto seguinte.
Até 12 anos.
Até 3 anos.
Prestações constantes, iguais e postecipadas, de periodicidade trimestral.
Taxa de juro fixa ou variável de acordo com a tabela disponível no Doc. de Divulgação
Comissão de estruturação: 0,25% sobre o montante emprestado.
Integralmente suportados pelos beneficiários.
a. Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pela SGM.
b. O Banco e as SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de
análise e decisão de crédito.
c. Na vigência do contrato de financiamento, o Banco poderá solicitar garantias adicionais às
empresas.
80% do capital em dívida em cada momento do tempo.
A comissão de garantia aplicável pela SGM a cada uma das operações será bonificada pelo
Fundo de Dívida e Garantias (FD&G), gerido pela IFD.
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Linha de Crédito Capitalizar Mais
Principais Características
As empresas deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo
deste modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações
poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos
legais, ao valor nominal, uma vez terminada a garantia.
As bonificações referidas bem como a contragarantia são atribuídas ao abrigo do regime
comunitário de auxílios de minimis cuja observância é assegurada pela Entidade Gestora da
Linha.
IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento, SA
ABANCA Corporación Bancaria, S.A., Sucursal em Portugal; Banco EuroBic ;Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (Portugal), S.A.; Banco BPI, S.A. ;Banco Comercial Português, S.A.; Banco INVEST,
S.A.; Banco L. J. Carregosa, S.A.; Banco Santander Totta, S.A.; Bankinter, S.A. – Sucursal em
Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa Económica Montepio Geral; Caixa
Geral de Depósitos, S.A.; Novo Banco, S.A.; Novo Banco dos Açores, S.A.
Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano, estando a
linha disponível até ao final de 2020.

Adesão ao Mutualismo:

Regime legal de auxílios:
Entidade Gestora da Linha.

Bancos Protocolados:

Prazo de Candidatura:

Spread e Comissão de Garantia Mútua (Limites Máximos)
%GM

Spread Global do Banco
PME Líder
Não PME Líder
1,860%
2,010%

Escalão
A

80%

Comissão GM
PME Líder
Não PME Líder
0,650%
0,700%

B

2,450%

2,600%

0,950%

1,000%

C

3,250%

3,400%

1,450%

1,500%

Critérios de Classificação de Empresas
Escalões
PME Líder

[1] Empresas

Autonomia Financeira [2]

Net Debt / EBITDA [1] e [3]

Geral

Comércio e Serviços

Metodologia Própria

A

<=3

>=30%

>=20%

B

Entre 3 e 5

Entre 20 e 30%

Entre 15 20%

C
>=5
<=20%
sem um ano completo de atividade são classificadas como escalão C.

<=15%

Empresas com EBITDA negativo, que não sejam PME Líder, são enquadráveis como escalão C.
Empresas com Net Debt negativo são classificadas no escalão resultante da aplicação do rácio de autonomia financeira .
[2] Inclui, em

capitais próprios, suprimentos consolidados e prestações acessórias de capital Empresas com Autonomia Financeira
Ajustada negativa são classificadas com o escalão C.
[3] O

rácio Net Debt / EBIDTA deve considerar no Net Debt a nova dívida.

Demais condições especificas: Como Área Geográfica e CAE Elegíveis encontram-se detalhadas no Documento de
Divulgação Documento de Divulgação - Linha de Crédito Capitalizar Mais.
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Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. Os pedidos de crédito serão formalizados pelas empresas junto do Banco, sendo objeto de decisão inicial por parte
do Banco tendo em consideração a sua política de risco de crédito em vigor. Em caso de recusa da operação bastará
ao Banco dar conhecimento da sua decisão ao cliente.
2. Após a aprovação da operação pelo Banco, este enviará à SGM da área geográfica do projeto de investimento da
empresa beneficiária ou à Agrogarante, por via eletrónica, em formato fornecido pela SGM, os elementos necessários
à análise do risco e enquadramento das operações para efeitos de obtenção da garantia mútua.
3. Posteriormente, a SGM tem 9 dias úteis para operações de crédito até €200.000 e de 12 dias úteis para as de valor
superior, para comunicar ao Banco o sentido da sua decisão. A contagem dos prazos referidos pode ser suspensa com
o pedido, pela SGM, de elementos considerados indispensáveis para a análise da operação. A SGM poderá ainda
suspender o prazo de decisão ara efeitos de realização de visita à empresa, em articulação com o Banco, para
conhecimento ‘in loco’ do investimento em decisão. Em caso de não comunicação da SGM, o Banco considerará a
operação tacitamente aprovada, findos esses prazos.
4. Nas operações em que o limite da garantia face ao envolvimento acumulado por empresas ou grupo de empresas
obrigue a consórcio de mais do que uma SGM, o prazo de decisão normal é prorrogado em 5 dias úteis, cabendo à
SGM comunicar ao Banco, imediatamente após a receção da proposta, a verificação desta condição.
5. Caso a operação não seja enquadrável parcialmente na SGM, por estarem tomados os limites para a empresa em
causa ou por a SGM ter recusado parcialmente uma operação, o Banco tem a opção de realizar a operação ajustando
o montante global da operação de crédito em função do valor da garantia mútua disponível.
6. No prazo de até 5 dias úteis após aprovação da operação pela SGM, esta remeterá à Entidade Gestora da Linha,
pelo Banco, o pedido de análise do enquadramento da operação. Este pedido será remetido com conhecimento do
Banco.
7. Num prazo até 5 dias úteis, a Entidade Gestora da Linha confirmará ao Banco e à SGM o enquadramento da
operação, incluindo:
a. A elegibilidade da operação na Linha de Crédito, designadamente quanto à elegibilidade dos beneficiários finais
e dos projetos a apoiar e respetivo enquadramento nos objetivos e prioridades na Linha de Crédito;
b. A existência de plafond para enquadramento das operações de crédito solicitadas na Linha de Crédito, tendo
em consideração as dotações disponibilizadas pelas entidades financiadoras;
c. O enquadramento no plafond decorrente da aplicação do regime comunitário de auxílios de minimis ou regime
geral de isenção por categorias (RGIC) ao abrigo do qual o apoio é atribuído;
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d. O enquadramento no regime comunitário de auxílios de minimis da componente de bonificação da comissão de
garantia;
e. Caso o montante de financiamento seja superior a €6.000.000 nas Regiões do Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa
e Norte, e superior a €4.250.000 na Região dos Açores, a candidatura será sujeita a parecer prévio do Programa
Operacional respetivo, que será considerado tacitamente aceite se não for emitido parecer num prazo de 2 dias
úteis.
8. As operações de crédito serão processadas por ordem de receção da candidatura referida no n.º 6, sendo relevante
para o efeito o momento de aceitação da mesma pela Entidade Gestora da Linha.
9. A Entidade Gestora da Linha comunicará aos Bancos e às SGM as datas de início do prazo para a apresentação de
candidaturas nas SGM e a data e momento da suspensão de apresentação de candidaturas no n.º 6.
10. O Banco apenas poderá confirmar formalmente a aprovação da operação junto do cliente, nas condições previstas
na Linha de Crédito, após receção da confirmação da Entidade Gestora da Linha sobre a possibilidade de
enquadramento da operação. A comunicação deverá incluir informação sobre o enquadramento em termos de regime
de Auxílios de Estado, devendo o Banco recolher, junto do cliente, termo de aceitação do enquadramento atribuído à
operação.
11. Nos casos em que, em resultado da aplicação do regime de auxílios, seja necessário ajustar o valor do apoio ao
plafond disponível, a empresa poderá beneficiar da bonificação de garantia até ao montante limite do plafond
disponível e, findo o mesmo, passar a suportar a comissão de garantia aplicável e/ou ajustar o valor da operação,
devendo a Instituição de Crédito comunicar a decisão da empresa à Entidade Gestora da Linha e à SGM no prazo de
15 dias úteis após a receção da confirmação de enquadramento da operação.
12. As operações aprovadas deverão ser contratadas com a Empresa Beneficiária até 60 dias úteis após a data de envio
da comunicação ao Banco do enquadramento referido no n.º 7 supra. Este prazo poderá ser prorrogado por 20 dias
úteis, mediante pedido fundamentado à Entidade Gestora da Linha, que será considerado tacitamente aceite se não
for recusada a pretensão no prazo de 5 dias úteis.
13. A validade da aprovação da garantia pela SGM caducará, automaticamente, na data limite de contratação (inicial
ou prorrogada), devendo os contratos ser remetidos pelo banco à SGM e à Entidade Gestora da Linha, até 5 dias antes
do final do prazo limite de contratação.
14. No prazo máximo de 30 dias após a data limite para a contratação, definida nos termos do nº 12, o Banco informará
a Entidade Gestora da Linha e a SGM das operações não contratadas dentro do referido prazo indicado, para efeitos
de anulação do enquadramento das operações.
Uma vez aprovada a operação por parte te todas a entidades é fixado o dia do Financial Close, que se consubstancia
na assinatura dos contratos: Contrato de Financiamento, Contrato de Garantia e Contrato de Penhor das Ações da
SGM.
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Contratos

Contrapartes

Financiamento

Banco
Cliente

Garantia (contrato de
cobertura
do
financiamento)

SGM
Cliente

Contrato de Penhor
das ações

SGM
Cliente

Finalidade
Contrato que estabelece as condições para a atribuição do financiamento
bancário e respetivas obrigações e os direitos do Cliente (exemplo:
Montante do Financiamento, Taxa de Juro, Datas de Pagamento do
Serviço da Dívida, Prazo do Financiamento, etc…).
Contrato que estabelece as condições para emissão da garantia e
respetivas obrigações e os direitos do Cliente (exemplo: Montante da
Cobertura, valor da Garantia, valor da Comissão de Garantia, condições
de execução da garantia, etc…).
O Cliente em troca da emissão da garantia está obrigado a adquirir ações
da SGM emissora da garantia, no montante equivalentes x% do montante
total da garantia a conceder. Este contrato visa estabelecer o penhor
sobre estas ações.

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta do respetivo Documento de Divulgação,
designadamente: Documento de Divulgação - Linha de Crédito Capitalizar Mais. Para mais informação aconselha-se a
consulta do site do IAPMEI www.iapmei.pt e do IFD www.ifd.pt.

3.3.1.4 Linhas de Crédito protocoladas com o IEFP
O IEFP, possui um conjunto de instrumentos de promoção do empreendedorismo através de apoios à criação de
empresas e do próprio emprego, no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio
Emprego, que se revestem na forma de linhas de crédito com garantia e bonificação da taxa de juro concedidas por
um conjunto de instituições bancarias com as quais foram celebrados protocolos, designadamente:
Apoio à Criação de Empresas - medida, que consiste na atribuição de apoios a projetos de criação de empresas de
pequena dimensão com fins lucrativos, incluindo cooperativas. Os apoios financeiros são concedidos por instituições
bancárias, através de 2 linhas de crédito, a linha MICROINVEST e a linha INVEST + , que beneficiam de garantia, no
quadro do sistema de garantia mútua, e de bonificação de taxa de juro.
Microcrédito - medida que consiste no apoio a projetos de criação de empresas promovidos por pessoas que tenham
especiais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, através do acesso a crédito para projetos com investimento
e financiamento de pequeno montante. Esta medida é desenvolvida em parceria com a Cooperativa António Sérgio
para a Economia Social (CASES).
A CASES tem sob sua gestão o SOU MAIS - Programa Nacional de Microcrédito, que facilita o acesso ao crédito através
de um financiamento de pequeno montante, até ao limite de 20.000 €, destinado a apoiar a criação e a expansão de
projetos, que criem postos de trabalho sustentáveis. A linha de financiamento deste Programa é a linha MICROINVEST

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER | 53

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

que está integrada no Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego (PAECPE), criado
pela Portaria nº 985/2009 de 4 de setembro com o objetivo de apoiar a criação de projetos empresariais de pequena
dimensão e a criação de novos empregos.
Como referido os projetos apresentados ao abrigo do Programa Nacional de Microcrédito beneficiam da tipologia
MICROINVEST, sendo da responsabilidade da CASES atestar a qualidade de destinatário e validar previamente os
projetos, mediante a emissão de documento próprio, a apresentar pelos promotores, juntamente com o respetivo
projeto.
Linhas IEFP
Principais Características

Promotores
Destinatários:

/

Objetivos:

Condições de Acesso:

AGRIEMPREENDE

Apoio à Criação de Empresas

Microcrédito

Inscritos nos centros de emprego ou centros de
emprego e formação profissional, numa das
seguintes condições:
• Desempregados inscritos há 9 meses ou
menos, em situação de desemprego involuntário
ou inscritos há mais de 9 meses,
independentemente do motivo da inscrição.
• Jovens à procura do 1.º emprego com idade
entre os 18 e os 35 anos, inclusive, com o mínimo
do ensino secundário completo ou nível 3 de
qualificação ou a frequentar um processo de
qualificação conducente à obtenção desse nível
de ensino ou qualificação, e que não tenha tido
contrato de trabalho sem termo.
• Nunca tenham exercido atividade profissional
por conta de outrem ou por conta própria.
• Trabalhadores independentes cujo rendimento
médio mensal, no último ano de atividade, seja
inferior à retribuição mínima mensal garantida.

• Pessoas com perfil empreendedor que tenham
especiais dificuldades de acesso ao mercado de
trabalho e estejam em risco de exclusão social e
que apresentem projetos viáveis para criar postos
de trabalho.
• Microentidades [1] e as cooperativas até 10
trabalhadores que apresentem projetos viáveis
com criação líquida de postos de trabalho, em
especial na área da economia social.

Apoiar o empreendedorismo e a criação de
empresas de pequena dimensão que originem a
criação de emprego e contribuam para a
dinamização das economias locais.

• O Promotor do projeto de criação de empresa
deve ter pelo menos 18 anos de idade à data do
pedido de financiamento, e não ter registo de
incidentes não justificados no sistema bancário.
• Pelo menos metade dos Promotores têm de,
cumulativamente,
ser
destinatários
do
programa, criar o respetivo posto de trabalho a
tempo inteiro e possuir conjuntamente mais de
50% do capital social e dos direitos de voto.

Fomentar a criação de emprego e o
empreendedorismo entre as populações com
maiores dificuldades de acesso ao mercado de
trabalho,
beneficiando,
preferencialmente,
desempregados que pretendam desenvolver uma
atividade por conta própria.
•O Promotor do projeto de criação de empresa
deve ter, pelo menos, 16 anos de idade à data do
pedido de financiamento.
• Pelo menos metade dos Promotores têm de,
cumulativamente, ser destinatários do programa,
criar o respetivo posto de trabalho a tempo inteiro
e possuir conjuntamente mais de 50% do capital
social e dos direitos de voto.
• O projeto de criação de empresa na sua fase de
investimento e criação de postos de trabalho não
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Linhas IEFP
Principais Características

Outras Condições:

AGRIEMPREENDE

Apoio à Criação de Empresas

Microcrédito

• O projeto de criação de empresa na sua fase de
investimento e criação de postos de trabalho não
pode envolver:
- a criação de mais de 10 postos de trabalho;
- um investimento total superior a €200.000,
considerando-se para o efeito as despesas em
capital fixo corpóreo e incorpóreo, juros durante
a fase do investimento e fundo de maneio.
• O projeto deve apresentar viabilidade
económico-financeira.
• A realização do investimento e a criação dos
postos de trabalho devem estar concluídas no
prazo de um ano a contar da data da
disponibilização do crédito.

pode envolver a criação de mais de 10 postos de
trabalho.
• O projeto deve apresentar viabilidade
económico-financeira.
• A realização do investimento e a criação dos
postos de trabalho devem estar concluídas no
prazo.
de um ano a contar da data da disponibilização do
crédito.
• Obter validação prévia da Cooperativa António
Sérgio para a Economia Social (CASES).

(i) No projeto que inclua, no investimento a
realizar, a compra de capital social ou a cessão de
estabelecimento, a empresa cujo capital é
adquirido ou a empresa trespassante do
estabelecimento não pode ser detida em 25% ou
mais pelo próprio, por cônjuge, unido de facto ou
familiar do Promotor até ao 2.º grau em linha
reta ou colateral. A empresa não pode, também,
ser detida em 25% ou mais por outra empresa na
qual os sujeitos referidos detenham 25% ou mais
do respetivo capital.
(ii) A nova empresa não pode estar constituída à
data da entrega do pedido de financiamento,
salvo se o projeto previr, no investimento a
realizar, a aquisição de capital social.
(iii) A nova empresa deve ainda cumprir as
obrigações legais e regulamentares a que se
encontram vinculadas, nela se incluindo as de
natureza fiscal e contributiva, nem ter registo de
incidentes não justificados no sistema bancário e
no sistema de garantia mútua.
(iv) O crédito só pode financiar o fundo de
maneio do projeto até 30 % do investimento
elegível, independentemente da dimensão do
fundo de maneio.
(v) As despesas relativas à elaboração do plano
de negócio e ao processo de candidatura ao
crédito são elegíveis até ao limite de 15 % do
investimento elegível, não podendo ser superior
a 1,5 vezes do indexante dos apoios sociais (IAS).
(vi) As despesas de investimento são calculadas a
preços correntes, deduzindo-se o imposto sobre
o valor acrescentado, sempre que a empresa seja

(i) As entidades que já tenham beneficiado
anteriormente de apoio no âmbito das tipologias
MICROINVEST ou INVEST+ não podem candidatarse ao Microcrédito;
(ii) No projeto que inclua, no investimento a
realizar, a compra de capital social ou a cessão de
estabelecimento, a empresa cujo capital é
adquirido ou a empresa trespassante do
estabelecimento não pode ser detida em 25% ou
mais pelo próprio, por cônjuge, unido de facto ou
familiar do Promotor até ao 2.º grau em linha reta
ou colateral. A empresa não pode, também, ser
detida em 25% ou mais por outra empresa na qual
os sujeitos referidos detenham25% ou mais do
respetivo capital
(iii) A nova empresa não pode estar constituída à
data da entrega do pedido de financiamento, com
exceção do projeto que inclua, no investimento a
realizar, a compra de capital social, ou que seja
promovido por Microentidades ou cooperativas
até 10 trabalhadores
(iv) A nova empresa deve ainda cumprir as
obrigações legais e regulamentares a que se
encontram vinculadas, nela se incluindo as de
natureza fiscal e contributiva, nem ter registo de
incidentes não justificados no sistema bancário e
no sistema de garantia mútua.
(v) O crédito só pode financiar o fundo de maneio
do projeto até 30 % do investimento elegível,
independentemente da dimensão do fundo de
maneio.
(vi) As despesas relativas à elaboração do plano de
negócio e ao processo de candidatura ao crédito
são elegíveis até ao limite de 15 % do investimento
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Linhas IEFP
Principais Características

Candidatura:

Apoios – Linhas de
Crédito:
Entidade responsável
pela Declaração de
Elegibilidade:

Instituição Bancarias
Aderentes:

[1]

Apoio à Criação de Empresas

Microcrédito

sujeito passivo do mesmo e possa proceder à
respetiva dedução.

elegível, não podendo ser superior a 1,5 vezes do
indexante dos apoios sociais (IAS).
(vii) As despesas de investimento são calculadas a
preços correntes, deduzindo-se o imposto sobre o
valor acrescentado, sempre que a empresa seja
sujeito passivo do mesmo e possa proceder à
respetiva dedução.

Os projetos de criação de empresas e emprego
com recurso ao crédito com garantia e
bonificação da taxa de juro e as declarações de
certificação da qualidade de destinatário da
medida devem ser apresentados, diretamente
pelo Promotor, numa das instituições de crédito
aderentes, à qual competirá a análise e decisão
sobre o pedido de financiamento.
É da responsabilidade do IEFP atestar a
qualidade de destinatário e validar previamente
os projetos, mediante a emissão de documento
próprio, a apresentar pelos Promotores,
juntamente com o respetivo projeto, na
instituição bancária.

O projeto para financiamento é apresentado
diretamente pelo Promotor às instituições
bancárias
aderentes.
É da responsabilidade da CASES atestar a
qualidade de destinatário e validar previamente os
projetos, mediante a emissão de documento
próprio, a apresentar pelos Promotores,
juntamente com o respetivo projeto, na instituição
bancária.

INVEST+ e MICROINVEST

MICROINVEST

IEFP – Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I.P

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
(CASES).

Caixa Geral de Depósitos; Millennium BCP; Novo
Banco; BPI – Banco Português de Investimento;
Banco Santander Totta; Caixa Central de Crédito
Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral;
EuroBIC.

Caixa Geral de Depósitos; Millennium BCP; Novo
Banco; BPI – Banco Português de Investimento;
Banco Santander Totta; Caixa Central de Crédito
Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral;
EuroBIC.

São consideradas Microentidades todas as empresas, cooperativas e associações que cumpram com 2 dos seguintes 3 critérios:




< 10 trabalhadores;
< 700.000€ de Volume de negócios líquido;
< 350.000€ Total do Balanço.
Características Gerais das Linhas de Crédito
MICROINVEST

Montante
de
investimento total:

<=20.000€

Montante
financiamento:

<=20.000€

Desembolso:

AGRIEMPREENDE

de

50% com a assinatura do contrato e duas tranches
de 25%, cada, mediante apresentação de
documentos de despesa comprovativos da
aplicação dos valores anteriormente utilizados.

INVEST +
>20.000€ e <= 200.000€
<= 100.000€ e <= 95% do investimento total e <=
50.000 por posto de trabalho criado a tempo
completo
30% com a assinatura do contrato e duas tranches
de 35%, cada, mediante apresentação de
documentos de despesa comprovativos da
aplicação dos valores anteriormente utilizados.
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Características Gerais das Linhas de Crédito

Bonificação
da
comissão de garantia:

MICROINVEST
INVEST +
Prazo máximo de 6 meses após a assinatura do contrato, prorrogável mediante deferimento de pedido
apresentado pelo beneficiário
84 Meses (24 de carência+60 de amortizações - mensais e constantes), sem prejuízo da possibilidade
de amortização antecipada, total ou parcial, sem custos.
Euribor 30 dias + Spread 2,5 %
Euribor 30 dias+0,25%, com uma taxa mínima de 1,5% e máxima de 3,5%, que são liquidados mensal e
postecipadamente
No 1º ano é total (juros a cargo do IEFP);
Nos 2º e 3º anos é igual à diferença entre a Taxa de Juro (Euribor 30 dias + Spread 2,5 %) e o Juro a
cargo do beneficiário.
100%, até ao limite da garantia emitida para o
75% do valor do capital em dívida, em cada
Banco e até 30% do valor do crédito efetivamente
momento do tempo, em cada processo.
contratado pelo Banco ao abrigo da linha.
As empresas devem adquirir ações da SGM, no
montante de 2% sobre o valor da garantia a
n.a
prestar, as quais podem ser revendidas à SGM,
pelo valor nominal, quando terminada a garantia.
2,5% ao ano, calculada sobre o valor da garantia
viva em cada momento do tempo e cobrada
antecipadamente para todo o período de vigência
da garantia. A comissão de garantia é calculada,
0,75%, ao ano, calculada sobre o valor da garantia
inicialmente, sobre o valor da garantia emitida,
utilizada no período (encargos suportados pelo
sendo recalculada e ajustada ao valor da garantia
IEFP)
efetivamente viva em cada momento do tempo,
após decurso do período de desembolso
estabelecido supra (encargos suportados pelo
IEFP).
Integral (com IS), sendo esse valor liquidado Integral (com IS), sendo esse valor liquidado em
semestral e postecipadamente
uma única prestação e antecipadamente.

Prazo de Candidatura:

As candidaturas podem ser apresentadas em qualquer altura do ano .

Prazo do desembolso:
Prazo do reembolso:
Taxa de juro:
Juros a cargo do
beneficiário:
Bonificação da taxa
de juro:
Garantia mútua:

Adesão
mutualismo:

ao

Comissão de garantia:

Circuito de atribuição do Financiamento:
1. O Promotor, deve dirigir-se ao IEFP ou à CASES, no caso do Promotor e do seu projeto se enquadrarem na Linha de
Apoio à Criação de Empresas ou na Linha de Microcrédito, respetivamente.
2. Caso o Promotor necessite de apoio técnico para a elaboração do seu projeto, este será encaminhado para uma
das entidades prestadoras de apoio técnico, as EPAT’s e as ECPAT’s, caso sejam entidades credenciadas pelo IEFP e
pela CASES, respetivamente. Estas entidades, numa perspetiva de colaboração e não de substituição, apoiam os
empreendedores em aspetos críticos, nomeadamente na estruturação do projeto, na mitigação de riscos do negócio,
na angariação de fontes de financiamento e na sustentabilidade, desenvolvimento e consolidação dos projetos.
3. Iniciam-se os trabalhos de preparação da candidatura, cujo tempo de execução depende da maturidade da ideia e
da capacidade do Beneficiário. O dossier de candidatura poderá ser mais ou menos extenso, sendo recomendável que
sejam reunidos os seguintes documentos:
Listagem de Documentos
1

AGRIEMPREENDE

Fotocópias de BI, NIF, Cartão do Centro de Emprego.
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Listagem de Documentos

2

No caso de o Promotor se tratar de uma microentidade já em atividade:
- Cartão de Pessoa Coletiva;
- Código da Certidão Permanente;
- Declaração de Início de Atividade.

3

Currículo do Promotor.

4

Declaração de Inscrição no Centro de Emprego.

3

Formulário de Candidatura.

4
5
6

Documento comprovativo do licenciamento para o exercício da atividade ou requerimento
do mesmo, se aplicável.
Documento comprovativo da titularidade ou disponibilidade de uso das instalações, se
aplicável.
Faturas pró-forma e orçamento relativos ao investimento a realizar, devidamente
detalhado.

7

Memória Descritiva do Projeto com o respetivo Business Plan.

8

Certidões de Ausência de Divida Segurança Social e Fisco.

9

Declaração de não incumprimento no que respeita a apoios do IEFP, I. P

10

No caso do Promotor se tratar de uma empresa já em atividade:
- Código da Certidão Permanente;
- Relatório e contas (ou IES) dos últimos 3 anos, se aplicável;
- Declaração do TOC, (caso tenha Contabilidade Organizada).

4. Após a finalização do Dossier de Candidatura o Promotor deverá entregar um exemplar no IEFP (Centro de Emprego
da sua área de residência) ou na CASES, com o intuito de obter as respetivas Declaração de Elegibilidade.
5. Em paralelo, o Promotor pode também entregar um segundo exemplar do Dossier de Candidatura junto de uma
das Instituição Bancárias Aderentes, com o intuito de submeter à sua aprovação a atribuição de uma das duas linhas
de crédito. Compete ao Promotor escolher a entidade bancária à qual pretende submeter o seu projeto. O pedido de
financiamento não pode ser submetido a mais de uma instituição bancária, em simultâneo.
6. O Dossier de Candidatura a entregar ao Banco deverá ser completado, com a Declaração de Elegibilidade emitida
por uma das entidades competentes, a qual confirma que o Promotor cumpre com as condições de acesso a cada uma
das medidas.
7. Uma vez reunidas todos os documentos o Banco avança com a sua análise e avaliação da viabilidade económica
financeira do projeto, cujo prazo varia em função dos circuitos internos de cada uma das Instituição Bancárias
Aderentes.
8. Após a aprovação da operação pelo Banco, este enviará à SGM da área geográfica da sede da empresa beneficiária,
os elementos necessários à análise de risco pela SGM e de enquadramento pela Entidade Gestora da Linha - SPGM –
Sociedade de Investimento, S.A das operações para efeitos de obtenção da garantia mútua.
9. A Entidade Gestora da Linha confirmará ao Banco e à SGM o enquadramento da operação.
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10. O Banco apenas poderá confirmar formalmente a aprovação da operação junto do cliente, nas condições previstas
na Linha, após receção da confirmação da Entidade Gestora da Linha, sobre a possibilidade de enquadramento da
operação.
11. Uma vez aprovada a operação por parte te todas a entidades é fixado o dia do Financial Close, que se consubstancia
na assinatura dos contratos: Contrato de Financiamento e Contrato de Garantia (celebrado entre o Banco e a SGM) e
Contrato de Penhor das Ações da SGM (para a linha Invest +), em concreto:

Contratos

Contrapartes

Financiamento

Banco
Cliente

Garantia (contrato de
cobertura
do
financiamento)

SGM
Cliente

Contrato de Penhor
das ações

SGM
Cliente

Finalidade
Contrato que estabelece as condições para a atribuição do financiamento
bancário e respetivas obrigações e os direitos do Cliente (exemplo:
Montante do Financiamento, Taxa de Juro, Datas de Pagamento do
Serviço da Dívida, Prazo do Financiamento, etc…).
Contrato que estabelece as condições para emissão da garantia e
respetivas obrigações e os direitos do Cliente (exemplo: Montante da
Cobertura, valor da Garantia, valor da Comissão de Garantia, condições
de execução da garantia, etc…).
O Cliente em troca da emissão da garantia está obrigado a adquirir ações
da SGM emissora da garantia, no montante equivalentes x% do montante
total da garantia a conceder. Este contrato visa estabelecer o penhor
sobre estas ações.

Cumulatividade com outras Medidas do IEFP:
I. Como complemento a estas Linhas o Promotor pode recorrer às Medidas de Apoio à Contratação do IEFP assim
como ao Programa de Estágios do IEFP, como fontes de financiamento dos salários dos Recursos Humanos, já que os
salários não são considerados despesas elegíveis ao abrigo das linhas supracitadas.
II. Adicionalmente caso o Promotor, esteja desempregado, e possa beneficiar das prestações de desemprego (subsidio
de desemprego), poderá apresentar no Centro de Emprego da área de implementação do projeto o requerimento
para o pagamento (recebimento) antecipado, total ou parcial, do montante global das prestações de desemprego a
que tem direito, sendo este pedido dirigido ao diretor do Centro Distrital do Instituto da Segurança Social, I. P., (ISS)
da sua área de residência. O requerimento deve ser acompanhado do Dossier do projeto de criação do próprio
emprego, nomeadamente o respetivo plano de negócios.
Após a aprovação do respetivo crédito por parte do Banco, o Promotor deve apresentar o comprovativo dessa
aprovação no Centro de Emprego da área de implementação do projeto, a fim de este o remeter ao centro distrital
competente do ISS.
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Após a celebração do contrato de crédito, o Promotor deve comunicar ao Centro de Emprego da área de
implementação do projeto a respetiva celebração, e por sua vez o Centro de Emprego deve informar o centro distrital
competente do ISS.
O Banco apenas desembolsará os fundos após receber por parte do Promotor, a Declaração, que entretanto a da
Segurança Social emitiu, onde atesta o direito à receção das prestações de desemprego.
A libertação dos fundos é feita em separado, o Banco desembolsa os fundos ao abrigo do contrato de financiamento
bancário e a Segurança Social ao abrigo do pedido de antecipação das prestações de desemprego.
Neste caso, o apoio entre as medidas, não é cumulativo não podendo ultrapassar em conjunto os limites de cada linha,
devendo o financiamento bancário completar o diferencial entre a totalidade das prestações de desemprego e os
limites máximos a atribuir ao abrigo de cada linha de crédito.

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da Ficha Síntese Programa de Apoio ao
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, da Ficha Síntese Apoios à Criação de Empresas, da Ficha Síntese
Programa Nacional de Microcrédito, do Manual de Procedimentos do PAECPE e da legislação em vigor. Para mais
informação

aconselha-se

também

a

consulta

do

site

do

IEFP,

item

Empreendedorismo:

https://www.iefp.pt/empreendedorismo.

Legislação Base:
•

Portaria n.º 985/2009, de 4 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Portaria n.º 58/2011, de 28 de
janeiro, Portaria n.º 95/2012, de 4 de abril e Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio (criação do Programa de Apoio
ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego - PAECPE).

•

Despacho n.º 7131/2011, de 11 de maio (definição do procedimento aplicável ao pagamento por uma só vez do
montante global das prestações de desemprego).

•

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2010, de 4 de março (aprova o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Economia Social - PADES)

3.3.1.5 Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2017 – 2018
O Turismo de Portugal, em parceria com o Sistema Bancário e a Portugal Capital Ventures, disponibilizam um
instrumento financeiro até 31 de dezembro de 2018 para o financiamento a médio e longo prazo de projetos de
investimento de empresas do Turismo que se traduzam, sobretudo, na requalificação empreendimentos turísticos,
criação de empreendimentos turísticos inovadores, projetos na área da animação turística e da restauração, bem
como projetos de empreendedorismo turístico.
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Âmbito: São enquadráveis na Linha de Apoio à Qualificação da Oferta os seguintes projetos de investimento:
a) Requalificação de empreendimentos turísticos existentes, incluindo a ampliação dos mesmos, tendo em vista
posicioná-los em segmentos de maior valor acrescentado;
b) Criação de empreendimentos turísticos, desde que (i) se afigurem diferenciadores em relação à oferta existente na
região e importantes para o posicionamento competitivo do destino, (ii) sejam adequados à procura turística atual ou
potencial e supram carências de oferta, e, preferencialmente, (iii) resultem da adaptação de património cultural
edificado classificado ou de intervenções de reabilitação urbana em áreas de interesse turístico;
c) Criação e requalificação de empreendimentos, equipamentos ou atividades de animação, desde que revelem
interesse para o turismo;
d) Criação e requalificação de estabelecimentos de restauração e de bebidas, desde que revelem interesse para o
turismo;
e) Desenvolvimento de projetos de empreendedorismo no setor do turismo, como tal definidos no número seguinte.
Demais condições especificas: Área Geográfica e CAE’s Elegíveis encontram-se detalhadas no Documento de
Divulgação: Protocolo de Colaboração Linha de Apoio à Qualificação da Oferta.

Beneficiários:

Condições de acesso das
empresas:

Condições de acesso dos
projetos:
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Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2017 – 2018
Principais Características
Todas as empresas turísticas de qualquer dimensão, natureza e sob qualquer forma jurídica,
que se incluam nas atividades económicas descritas Protocolo de Colaboração
a) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade,
nomeadamente encontrarem-se devidamente licenciadas para o exercício da respetiva
atividade e devidamente registadas no Registo Nacional do Turismo;
b) Possuir uma situação económico-financeira equilibrada;
c) Possuir a situação regularizada perante a Administração Fiscal, a Segurança Social e o
Turismos de Portugal;
d) Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
e) Declarar que não têm salários em atraso;
f) Declarar não estarem sujeitas a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na
sequência de uma decisão anterior da Comissão que declare um auxílio ilegal e incompatível
com o mercado interno.
•Que se encontrem autorizados pelas entidades competentes, quando exigíveis legalmente,
ou, nos casos em que careçam de projetos de arquitetura, encontrarem-se estes
devidamente aprovados;
• Que se encontrem devidamente asseguradas as respetivas fontes de financiamento do
projeto, incluindo o adequado financiamento do investimento elegível por, pelo menos, 25%
de capitais próprios, dos quais 15% sem auxílio do estado e contribuírem para a melhoria
económico-financeira das respetivas empresas;
• Que obedeçam às regras do Fundo de Capital de Risco - FCR Turismo Crescimento, gerido
pela Portugal Ventures, sempre que requeira igualmente o mesmo para financiamento do
projeto.
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Despesas Elegíveis:

Valor
Máximo
Projeto:
Estrutura
Financiamento:
Prazo da Operação:

por
de

Taxa de Juros:

Prémio de Desempenho:

Garantias:

Bancos Protocolados:

Fundo de Capital de Risco
–
FRC
Turismo
Crescimento:

Prazo de Candidatura:

[1]

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2017 – 2018
Principais Características
Despesas de investimento, corpóreas e incorpóreas, que façam parte integrante do projeto
e que concorram para alcançar os seus objetivos, acrescido de até 10% para fundo de
maneio.
Despesas com estudos, projetos e assistência técnica que, no seu conjunto, não excedam 7%
do investimento elegível.
O montante de financiamento não pode exceder 75% do investimento elegível.
A participação do Turismo de Portugal tem o limite de 2 milhões euros.
PME: 60% Turismo de Portugal // 40% Instituição de Crédito
Proj. Especiais [1]: 75% - Turismo de Portugal // 25% - Instituição de Crédito
Máximo de 15 anos, incluindo um período máximo de carência de 4 anos.

Parcela Turismo de Portugal: Não vence juros.
Parcela Instituições de Crédito: A que resultar da análise de risco efetuada pelas Instituições
de Crédito. [2]

Para projetos no interior do país, parte da componente do financiamento atribuído pelo
Turismo de Portugal pode ser convertido em INCENTIVO NÃO REEMBOLSÁVEL, se as
seguintes metas forem alcançadas (reportadas as contas do terceiro ano completo de
exploração):
1) Pelo menos 90% do Valor de Negócios e do Valor Acrescentado Bruto previsto na
candidatura forem atingidos, sendo que cada um concorre para 50% desse objetivo.
2) Concretizar-se na criação da totalidade dos postos de trabalho previstos.
Percentagem do financiamento atribuído pelo Turismo de Portugal que pode ser convertido
em INCENTIVO NÃO REEMBOLSÁVEL:
Micro / Pequenas Empresas: até 20%
Médias Empresas: Até 10%
Cabe ao Banco assegurar, a constituição de garantias que satisfaçam a totalidade do
empréstimo.
Millennium BCP; Novo Banco; Novo Banco dos Açores; Banco Português de Gestão; Banco
BPI; Banco Santander Totta; Crédito Agrícola; Caixa Económica; Montepio Geral; Caixa Geral
de Depósitos; Abanca; Banco BIC Português; Banco Popular
Caso pretenda, pode o Banco, a pedido da empresa, requerer igualmente enquadramento
da operação no presente FCR, no entanto apenas será possível:
1) Desde que a operação se encontre aprovada pelo Banco até 50% do investimento total.
2) Desde que o reforço do Capital Social pelos acionistas, corresponda a um mínimo de 15%
do valor total do investimento ou a 25% do investimento elegível, consoante o de maior
valor.
O financiamento via FCR, materializa-se através da entrada no Capital Social da Empresa, que
em troca da sua participação pode aportar o projeto o valor equivalente a 35% do total do
investimento com um mínimo de 100.000€ e um máximo de 700.000€.
Instrumento financeiro disponível até 31 de dezembro de 2018.

Projetos Especiais:

• Projetos de empreendedorismo, com investimento elegível máximo de €500.000, promovidos por PME no máximo com 2 anos
de atividade completos, nas atividades de animação e restauração de interesse para o Turismo e outros serviços associados ao
Turismo com particular enfoque nos projetos de base tecnológica;
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• Projetos de animação turística que visem a dinamização de centros urbanos;
• Projetos de reabilitação urbana em áreas de interesse turístico;
• Projetos que contribuam para o aumento da estada média dos turistas e para a redução da sazonalidade ou que se traduzam
como demonstradores e diferenciadores ao nível da sustentabilidade ambiental ou energética.
[2] No

caso de projetos de criação de estabelecimentos de alojamento turístico que não se traduzam na recuperação de património

classificado, a taxa de juro aplicável à parcela do Turismo de Portugal é indexada à EURIBOR a 12 meses, acrescida de um spread
correspondente a 50% do spread aplicado à parcela da Instituição de Crédito.

Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. Compete ao Banco a receção dos pedidos de financiamento ao abrigo da presente linha de crédito, a verificação do
preenchimento das condições de enquadramento e de acesso das empresas e dos projetos, assim como assegurar a
constituição de garantias que cubram a totalidade do financiamento, incluindo a sua parte e a parte do Turismo de
Portugal.
2. Após aprovação das operações, o Banco requer ao Turismo de Portugal o enquadramento das mesmas na presente
Linha de Crédito, através do preenchimento do formulário disponível no Sistema de Gestão de Projetos de
Investimento localizado em www.turismodeportugal.pt, o qual deve ser instruído com os seguintes elementos, em
formato digital:
Listagem de Documentação

1

2

3
4
3

4
5
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Documento comprovativo da aprovação do projeto de arquitetura, quando legalmente
exigível a instrução de um procedimento de licença administrativa, acompanhado de cópia
dos respetivos pareceres vinculativos, ou documento comprovativo da apresentação da
comunicação prévia na respetiva edilidade camarária quando seja legalmente previsto o
procedimento de comunicação prévia, também acompanhado de cópia dos respetivos
pareceres vinculativos;
Licença de Utilização, ou documento que legalmente a substitua, para os empreendimentos
já existentes;
Memória descritiva do projeto, resumida, com identificação (i) da empresa, (ii) do imóvel,
(iii) do empreendimento, (iv) da natureza do projeto, (v) do investimento a realizar,
devidamente discriminado (vi) da respetiva localização e (vii) dos pressupostos justificativos
de enquadramento no presente Protocolo;
Identificação da garantia a prestar pela empresa mutuária para assegurar o financiamento;
Plano de negócios da empresa, incluindo o estudo de viabilidade económica e financeira
respeitante ao projeto, assim como os pressupostos que estiveram na base da decisão de
aprovação da operação pelo Banco;
Relatório e Contas sempre que a empresa tenha por obrigação a sua apresentação e, nos
outros casos, indicação dos códigos de acesso ou envio das IES dos últimos 2 anos, para
empresas já existentes;
Declaração de empresa Autónoma/Única para efeitos do regime de minimis, se aplicável
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3. Após a receção do pedido de enquadramento, devidamente instruído com os documentos referidos no número
anterior, o Turismo de Portugal emite a sua decisão nos seguintes prazos, que se suspendem pelo período dos
esclarecimentos complementares se tiverem lugar:
a) Prazo de 7 dias úteis, desde que respeitados os seguintes pressupostos:
- As operações a enquadrar sejam (i) projetos de empreendedorismo, (ii) projetos de requalificação de
empreendimentos turísticos, incluindo de ampliação, ou (iii) projetos de requalificação de estabelecimentos
de restauração e bebidas;
- O valor do investimento não seja superior a 500 mil euros.
b) Prazo de 15 dias úteis nos demais casos.
4. No caso das operações referidas na alínea a) do número anterior, compete ao Turismo de Portugal assegurar que
se encontram devidamente indicados no formulário de candidatura os objetivos a atingir pelas empresas ao nível do
Volume de Negócios, VAB e Postos de Trabalho, validar a estrutura de financiamento do projeto, calcular o valor do
auxílio, assegurar que o mesmo não ultrapassa os limites fixados no presente Protocolo, apurar, sendo o caso, o
prémio de desempenho a atribuir e, se aplicável, promover o registo do auxilio na base de dados central do regime de
minimis.
5. No caso das operações a que se refere a alínea b) do nº 3, o Turismo de Portugal executa os procedimentos
enunciados no número anterior e ainda confirma o enquadramento da operação nas tipologias previstas no Protocolo.
6. No caso de se encontrar em falta do cumprimento das condições de aceso dos projetos, nomeadamente licenças,
o Turismo de Portugal suspende a análise dos pedidos de enquadramento, enquanto o licenciamento não for
efetuado, pelo período máximo de três meses, findo o qual o pedido de enquadramento é indeferido.
6. Compete ao Banco a celebração dos atos e contratos necessários à formalização do financiamento e à constituição
das garantias, incluindo em representação do Turismo de Portugal, no prazo máximo de três meses a contar da data
do enquadramento definitivo da operação, prazo esse prorrogável, por motivos devidamente justificados, pelo
Turismo de Portugal .
7. Após a celebração do contrato de financiamento, o Banco envia ao Turismo de Portugal um exemplar do mesmo,
assim como dos respetivos planos de utilização dos financiamentos e de reembolso dos mesmos.
8. No contexto do acompanhamento do plano de reembolso do serviço de dívida, compete ao Banco o seguinte:
a) A libertação do financiamento contratado em crédito das contas D.O. das empresas mutuárias, incluindo a parte
respeitante ao Turismo de Portugal, verificando previamente a cada libertação a situação regularizada das
empresas mutuárias perante a Segurança Social e a Administração Fiscal.
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b) Envio ao Turismo de Portugal das licenças de utilização dos empreendimentos, estabelecimentos ou atividades
cuja criação foi financiada ao abrigo do presente Protocolo, logo que, após a conclusão dos investimentos, as
mesmas sejam emitidas;
c) A receção dos reembolsos de capital e dos juros dos financiamentos e a imediata transferência para a conta D.O.
do Turismo de Portugal aberta junto do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público.
d) Comunicar ao Turismo de Portugal qualquer situação de mora ou de incumprimento contratual;
e) Enviar, anualmente, ao Turismo de Portugal, e a pedido deste, o Relatório e Contas ou a IES, ou a indicação do
código de acesso das empresas mutuárias, para efeitos de acompanhamento da evolução das mesmas.
10. Compete ao Banco comunicar à empresa a obrigação de afixar no estabelecimento placa informativa do
financiamento do Turismo de Portugal, de acordo com modelo a fornecer pelo próprio Turismo de Portugal, e de a
manter durante o período de vigência do contrato de mútuo.

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta do respetivo Documento de Divulgação,
designadamente: Protocolo de Colaboração Linha de Apoio à Qualificação da Oferta. Para mais informação aconselhase a consulta do site do Turismo de Portugal:
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-aqualificacao-da-oferta.aspx.

3.3.2 Linhas de Crédito Bancário Convencionais (Soluções de Tesouraria)
A pouca liquidez é um dos principais problemas a atingir as PME nacionais. Se o acesso ao financiamento é uma das
principais fontes de preocupações das PME, o tempo que as faturas demoram a ser pagas é o outro. Os pedidos de
financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano.
As diferentes instituições de crédito oferecem diferentes soluções de financiamento para fazer face às necessidades
de tesouraria de curto prazo, são de destacar as seguintes:
3.3.2.1 Crédito em Conta Corrente
Também conhecido como “descoberto bancário”. Esta é uma das soluções de crédito mais tradicionais, através da
qual o Banco disponibiliza financiamento que permite à empresa fazer face a necessidades de tesouraria. Este crédito
tem um montante máximo, um prazo determinado podendo-se movimentar a conta com flexibilidade, sem necessitar
de um plano predeterminado.
O Crédito é formalizado através de um contrato de abertura de crédito, mediante o qual o Beneficiário fica autorizado
a utilizar a linha de crédito até ao limite contratado, dentro do prazo e condições negociadas, sem plano fixo de
utilização ou reembolso.
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Beneficiários/Clientes:
Qualquer empresa de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
Montante:
Em função das necessidades dos Beneficiário e analise creditícia da empresa.
Custos:
A definir casuisticamente por cada Instituição Financeira.
Taxa de Juro = Spread/Margem financeira + Indexante, definidos em função da qualidade creditícia do Beneficiário.
Comissões previstas no preçário de cada Instituição Bancária.
Prazo:
Análise casuística, habitualmente até um ano.
Vantagens:
✓

Flexibilidade: permite adaptar o montante de crédito utilizado às necessidades de tesouraria do cliente,

dentro dos prazos e das condições negociadas;
✓

Simplicidade: as utilizações e amortizações da conta corrente são feitas por transferência a crédito ou a

débito, respetivamente da Conta D.O.;
✓

Eficiência: permite ajustar a disponibilidade do crédito ao momento da necessidade dos fundos;

✓

Disponibilidade Imediata: utilização imediata até ao montante aprovado;

✓

Proporcionalidade de encargos: pagamento de juros limitado ao tempo e montante de utilização efetiva dos

fundos.
✓
3.3.2.2 Factoring
É uma solução financeira de curto prazo para apoio à tesouraria e gestão de cobranças, através da qual a empresa
cede ao Banco créditos de curto prazo sobre Clientes, nacionais e/ou estrangeiros (devedores), resultantes da venda
de produtos ou da prestação de serviços.
É formalizado através de um contrato de cessão de créditos, mediante o qual o Banco pode disponibilizar os seguintes
serviços (consoante o contratado com o Aderente):
 Serviço de cobrança de crédito e respetiva gestão especializada;
 Pagamento antecipado (Adiantamento) dos créditos tomados ao Aderente;
 Cobertura do risco dos créditos por incumprimento dos Devedores.
O pagamento antecipado (Adiantamento) está sujeito ao limite de crédito contratado e outras condições negociadas.
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O factoring em 4 passos:
1.

A empresa (aderente) fatura o fornecimento de bens ou serviços ao seu Cliente (devedor);

2.

A empresa cede a faturação ao Banco;

3.

O Banco efetua, a pedido da empresa, o adiantamento da faturação cedida;

4.

O Cliente (devedor) líquida ao Banco a faturação dos bens ou serviços na data de vencimento.

Modalidades:
 Factoring com recurso: o risco da operação é assumido pela empresa (aderente), ou seja, o Banco não assume o
risco de insolvência dos Clientes da empresa (devedores). O Banco tem o direito de regresso sobre os
adiantamentos efetuados à aderente em caso de insucesso das cobranças aos seus Clientes.
 Factoring sem recurso: quando o Banco assume uma parte ou a totalidade do risco de insolvência do devedor.
Em caso de não pagamento do devedor, o Banco assume o pagamento das faturas ao Aderente, desde que
cumpridos todos os requisitos contratuais.
Beneficiários:
Qualquer empresa de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
Montante:
Em função das necessidades dos Beneficiário e analise creditícia da empresa.
Custos:
A definir casuisticamente por cada Instituição Financeira.
Taxa de Juro = Spread/Margem financeira + Indexante, definidos em função da qualidade creditícia do Beneficiário.
Comissões previstas no preçário de cada Instituição Bancária
Prazo:
Normalmente, até um ano (entre a data de emissão da fatura e o seu vencimento).
Condições:
Aplicável apenas nas vertentes de antecipação de valores faturados e/ou cobertura de risco de Clientes. Definido um
limite para a empresa e/ou sublimites para cada um dos Clientes abrangidos pelo contrato.
Vantagens:
✓

Redução de custos administrativos relacionados com o processo de cobrança de faturas;

✓

Redução de prazos médios de cobrança, com a entrega da gestão do processo ao Banco;

✓

Transferência para o Banco dos contactos de cobrança, evitando eventuais situações de deterioração da

relação comercial entre a empresa e os seus Clientes;
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✓

Possibilidade de antecipação do recebimento do valor das faturas cedidas ao Banco, mediante aprovação

prévia de limite de crédito de Factoring, que poderá abranger a totalidade dos Clientes da empresa, ou uma parte;
✓

Melhoria dos rácios económico-financeiros da empresa, com a eliminação do balanço (conta de Clientes) das

faturas antecipadas pelo Banco, na modalidade de Factoring sem recurso, caso em que o Banco cobre, entre
outros, o risco de insolvência dos Clientes;
✓

Cobertura de risco de insolvência dos Clientes da empresa (no caso do Factoring "sem recurso").

3.3.2.3 Confirming
O Confirming é um serviço de gestão de pagamentos, através do qual o Cliente transmite ao Banco as ordens de
pagamento a prazo aos seus fornecedores. A partir desse momento, o Banco gere todo o processo, comunicando aos
fornecedores a informação relativa aos pagamentos de que são beneficiários. Caso pretendam, os fornecedores
podem solicitar a antecipação desses pagamentos, até ao limite de crédito contratado, dentro do prazo e condições
negociadas.
É assinado um contrato, de acordo com o qual as ordens de pagamento transmitidas são irrevogáveis, não podendo
ser anuladas ou alteradas caso o Banco tenha procedido à antecipação do pagamento ao fornecedor. O Banco assume
a sua intenção de propor a antecipação dos pagamentos aos fornecedores até ao limite aprovado.
Confirming em 4 passos:
1.

O Cliente envia as ordens de pagamento a prazo ao Banco;

2.

O Banco envia imediatamente, por e-mail, avisos das ordens de pagamento aos fornecedores, informando

sobre a possibilidade da sua antecipação;
3.

Os fornecedores podem solicitar a antecipação dos pagamentos;

4.

Na data de vencimento das ordens de pagamento, o Banco debita a conta do Cliente e, caso não tenha sido

antecipado pelo fornecedor, é nesta data efetuado o pagamento.
Beneficiários:
Empresas, Empresários em Nome Individual (ENI) ou Profissionais Liberais (PL).
Prazo:
Contrato com prazo máximo até 1 ano (renovável).
Prazo máximo de vencimento das ordens de pagamento, até 1 ano (entre a data de envio da ordem de pagamento da
fatura e o seu vencimento).
Custos:
A definir casuisticamente por cada Instituição Financeira.
Taxa de Juro = Spread/Margem financeira + Indexante, definidos em função da qualidade creditícia do Beneficiário,
caso tenha ocorrido antecipação de fundos.
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Comissões previstas no preçário de cada Instituição Bancária
Vantagens:
Para a Empresa (Ordenante)
✓

Automatização do processo de pagamento a fornecedores, nacionais e estrangeiros, através do simples envio

de ficheiros ao Banco;
✓

Beneficia diretamente os fornecedores, proporcionando-lhes a antecipação de imediato de até 100% dos

valores faturados, em condições vantajosas e sem necessidade de análise de risco do fornecedor por parte do
Banco;
✓

Melhoria da capacidade de negociação de prazos de pagamento e condições de preço junto dos

fornecedores;
✓

Não aumenta endividamento bancário;

✓

Isenção de comissão de imobilização sobre os fundos não utilizados;

✓

Flexibilidade nas despesas de antecipação de pagamentos, as quais podem ser por conta da Empresa ou do

Fornecedor;
✓

Eficiente financiamento da cadeia de abastecimento que permite melhorar o funcionamento e a eficiência

da mesma.
Para os Fornecedores
✓

Acesso a uma forma de financiamento simples, fácil e com condições financeiras favoráveis;

✓

Permite a antecipação imediata do pagamento de faturas;

✓

Não obriga à apresentação de elementos económico-financeiros ao Banco, nem à prestação de garantias

adicionais;
✓

Grande flexibilidade na utilização, podendo ser solicitada a antecipação de uma ou mais faturas em qualquer

data (até ao seu vencimento);
✓

Melhoria da liquidez sem endividamento adicional, uma vez que o fornecedor pode retirar imediatamente

do balanço (rubrica de Clientes) os valores pagos antecipadamente pelo Banco;
✓

Eliminação do risco de cobrança, uma vez que os valores adiantados não são sujeitos a recurso ao fornecedor

em caso de incumprimento do Cliente;
✓

Possibilidade de optar pela modalidade de antecipações automáticas de pagamentos sempre que o Banco

receba ordens a prazo daquele Cliente;
✓

Redução dos custos administrativos associados a cobranças.
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3.3.2.4 Leasing
O Leasing é uma operação de financiamento que consiste na cedência de utilização de um determinado bem por parte
de uma Locadora (Banco) a um Cliente (locatário), durante um período, mediante o recebimento de uma renda. Neste
tipo de operações o Cliente tem a opção de adquirir o equipamento, no final do prazo, pelo valor residual previamente
estabelecido.
Existe o leasing automóvel, o leasing imobiliário, que se subdivide em habitação e comercial, e o leasing mobiliário.
A operação de locação financeira é iniciada no momento da entrega do bem pelo fornecedor ao locatário.
Nota: Qualquer equipamento ou veículo pesado é passível de ser locado, exceto embarcações.
Beneficiários:
Particulares ou qualquer empresa de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
Custos:
A definir casuisticamente por cada Instituição Financeira.
Taxa de Juro = Spread/Margem financeira + Indexante, definidos em função da qualidade creditícia do Beneficiário.
Comissões previstas no preçário de cada Instituição Bancária
Vantagens:
Ótica do Cliente
✓

Livre escolha do fornecedor e do equipamento que pretende usufruir.

✓

Entrada inicial flexível. No limite, o valor do bem pode ser totalmente financiado, sem entrada inicial.

✓

Financiamento de médio/longo prazo, possibilitando que os encargos da operação sejam suportados pela

rentabilidade que se retira da utilização do equipamento.
✓

O IVA das rendas é dedutível.

✓

Operações isentas de imposto de selo sobre utilização de crédito e sobre os juros, dado o Leasing ser

considerado um serviço.
✓

Adequação do prazo de financiamento à vida útil do bem.

✓

Liquidação direta ao fornecedor pelo Banco.

Ótica do Fornecedor
✓

Aumenta o volume de vendas.

✓

Aumenta a percentagem das vendas a pronto pagamento.

✓

Maior fidelização do Cliente na altura de substituição do equipamento.

✓

Elimina os encargos de análise de financiamento e os riscos de cobrança.

✓

Não preenche plafonds bancários ao financiar as vendas aos seus Clientes.
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✓

Maior segurança no recebimento visto que a liquidação da fatura é efetuada pelo Banco.

As Linhas de Crédito Convencionais são disponibilizadas a preços mais altos e com uma estrutura de garantias mais
exigente e por isso mais oneroso para o Cliente. Adicionalmente, o Banco antes conceder um empréstimo desta índole
faz uma avaliação mais detalhada da Empresa/Cliente. Nessa análise de risco de crédito são tidos em conta
diversos fatores, designadamente:
Taxa de esforço
Uma das formas de a instituição financeira avaliar se concede ou não crédito ao cliente é através da análise da sua
taxa de esforço. A taxa de esforço mostra qual é o peso (em percentagem) dos encargos com créditos contraídos no
rendimento do Cliente mensalmente. Calcula-se fazendo a divisão das prestações dos créditos pelo rendimento total
disponível todos os meses. Para que as finanças sejam consideradas saudáveis, é preciso que a taxa de esforço não
ultrapasse, em média, 40% do rendimento.

Relação com a Empresa
Também a relação que o Cliente tem com o banco é importante para conseguir a aprovação do empréstimo. O
histórico do Cliente mostra à instituição financeira o tipo de movimentos financeiros realizados, o que permite traçar
um perfil. Pontualidade e eficiência nos pagamentos são extremamente valorizadas.
Caráter
A análise do comportamento do cliente no mercado de crédito é outro elemento valorizado pelo banco. Para verificar
a reputação do cliente, o banco recorre, entre outros registos, à base de dados da Central de Responsabilidades de
Crédito (CRC) do Banco de Portugal. Aqui, consta informação sobre todos os empréstimos contraídos pelo cliente,
eventuais incumprimentos e o montante que ainda está em dívida.
Valor do património
O valor do património e as garantias do crédito poderão ser o suporte para o banco conceder o empréstimo. Um bom
património por parte do Cliente é a garantia usada pelo banco para conseguir recuperar o valor em dívida, caso o
Cliente deixe de pagar as suas prestações.
Capacidade de gestão
A capacidade de gerir o dinheiro é, também, um importante elemento, que poderá definir a concessão do crédito. É
avaliada, por exemplo, através dados dados históricos da empresa.
Apesar de os bancos terem modelos de análise próprios, os empréstimos são estudados caso a caso e os critérios de
aprovação variam de instituição para instituição.
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Vantagens e Desvantagens
Linhas de Crédito Bancário

Vantagens

Desvantagens

3.4

✓ Não requerem uma participação na empresa ou o controlo da mesma;
✓ Têm departamentos especializados para a analise do processo de crédito;
✓ Acesso a diferentes serviços para além de um empréstimo;
✓ Análise mais célere dos critérios e condições do Promotor, o que leva igualmente a um acesso
mais rápido ao capital;
✓ Consoante o perfil do cliente, podem ser estipulados diferentes montantes de pagamento e
prazos de pagamento;
✓ Não existem períodos de apresentação de candidaturas. As candidaturas podem ser
apresentadas em qualquer altura do ano.
 Requerem um conjunto vasto de documentação legal;
 Exigem a apresentação de garantias em troca do desembolso de fundos;
 Apresentam custos financeiros (juros + comissões) elevados;
 Restituição total do capital em divida, segundo um rígido plano de reembolso;
 O prazo de pagamento de um empréstimo é geralmente curto, o que obriga a uma rigorosa
ginástica financeira;
 Dificuldade de acesso para novos investidores e/ou stratups por não terem histórico e/ou
património;
 Baixa propensão ao risco.

Financiamento Público

Os incentivos financeiros disponibilizados por organismos públicos são um mecanismo importante na economia,
permitindo a alavancagem dos negócios e contribuindo para uma maior competitividade do tecido empresarial
português. Estes incentivos ganham ainda maior relevância nestes tempos que correm, uma vez que a obtenção de
incentivos significa não só a entrada de capital na empresa, como também o reconhecimento de que o projeto é
viável.

3.4.1 Portugal 2020
Os financiamentos públicos provenientes da União Europeia para o período de programação que decorre entre 2014
e 2020 visam sobretudo o apoio às PME (Portugal 2020).
O Portugal 2020 resulta de um acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que se encontra
alinhado com a estratégia da União Europeia para o crescimento e o emprego (Estratégia Europa 2020), que visa não
só a saída da crise das regiões menos desenvolvidas, mas também incentivar o surgimento de novas empresas, o seu
crescimento, inteligente, sustentável e inclusivo. O objetivo fundamental é o desenvolvimento do País, a correção das
assimetrias regionais que ainda persistem, a dinamização da competitividade da nossa economia e o estímulo à
internacionalização das empresas por via do aumento das exportações e como tal não é de estranhar que os diferentes
concursos exijam metas ambiciosas quanto aos rácios de exportação das empresas no ano pós projeto.
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Os fundos estruturais serão, entre 2014 e 2020, o instrumento essencial de apoio ao desenvolvimento do País e à
correção das assimetrias regionais que ainda persistem. Hoje o principal défice do País não é um défice de
infraestruturas, mas sim de competitividade.
O Portugal 2020 é operacionalizado através de 16 Programas Operacionais (PO) a que acrescem os Programas de
Cooperação Territorial nos quais Portugal participará a par com outros Estados Membros, em concreto:

4 Programas Operacionais Temáticos
▪ COMPETE 2020 (Competitividade e Internacionalização - POCI)
▪ PO ISE (Inclusão Social e Emprego)
▪ PO CH (Capital Humano)
▪ PO SEUR (Sustentabilidade e Eficiência o Uso dos Recursos)

7 Programas Operacionais Regionais
▪ Norte 2020
▪ Centro 2020
▪ Lisboa 2020
▪ Alentejo 2020
▪ CRESC Algarve 2020
▪ AÇORES 2020
▪ MADEIRA 2020

3 Programas de Desenvolvimento Rural
▪ PDR 2020 (Continente)
▪ PRORURAL + (Açores)
▪ PRODERAM 2020 (Madeira)

Programa para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
▪ MAR 2020

Programa Operacional de Assistência Técnica
▪ POAT 2020

Em termos que esquema temos a seguinte relação entre os PO temáticos e os PO Regionais:
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Fonte: Portugal 2020: Objetivos, desafio e operacionalização, ADC

A grande maioria das ajudas financeiras, associadas aos diferentes programas, revestem-se de 2 formas:
• Incentivos não reembolsáveis: os denominados incentivos a fundo perdido.
• Incentivos reembolsáveis: empréstimos sem juros que poderão usufruir de perdão de dívida parcial.
Os apoios financeiros destes Programas Operacionais, revestem-se na forma de Sistema de Incentivos, os quais são
definidos em função da tipologia dos projetos que se pretendem dinamizar dentro deste quadro de apoio comunitário.
As tipologias de projeto encontram-se devidamente regulamentadas, assim como as formas de atribuição dos
incentivos, os montantes e tipo de investimento ou despesa elegível, a comparticipação a que corresponde o
incentivo, tal como as formalidades de apresentação de candidaturas, execução do projeto e forma de reembolso.
Para cada Sistema de Incentivo são abertos concursos, em diversos momentos do tempo, ao longo da execução do
programa de apoio. A abertura de cada concurso de um determinado Sistema de Incentivo dá-se com a publicação do
respetivo “Aviso para Apresentação de Candidaturas - AAC”, no qual se definem as regras específicas para as
candidaturas a apresentar.
As empresas que procuram este tipo de apoios, devem estar atentas à publicação do AAC que mais se adequa à
tipologia do seu projeto de investimento, já que os concursos estão abertos por curtos períodos, podendo decorrer
um longo intervalo entre concursos.
Os apoios financeiros supracitados são justificados tendo em conta os diferentes tipos de região do país: regiões
menos desenvolvidas (Norte, Centro, Alentejo e Açores), região em transição (Algarve), regiões mais desenvolvidas
(Lisboa e Madeira).
O volume financeiro disponível na programação para cada região depende do seu nível de desenvolvimento, aferido,
no essencial, pelo seu PIB per capita e pela sua dimensão populacional. As taxas de incentivo são tanto maiores quanto
menor o desenvolvimento da respetiva região.
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Fonte: As regiões no Portugal 2020, ADC, março 2015

É sobretudo no Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) que existem as oportunidades
de financiamento às PME ainda que, mediante a sua dimensão e região, possam também apresentar as suas
candidaturas aos Programas Regionais. Por outro lado, as PME dos setores agrícola e pescas serão apoiados pelos
Programas de Desenvolvimento Rural (PRD2020) e Programa para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das
Pescas (MAR2020), respetivamente.
O PO CI tem como objetivos estratégicos:

Fonte: Portugal 2020: Objetivos, desafio e operacionalização, ADC.

3.4.1.1 Principais Sistemas de Incentivos de fomento ao Empreendedorismo
Dada a temática do presente Guião, será dado principal destaque aos sistemas de incentivos que são especialmente
dedicados ao fomento do Empreendedorismo.
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Startup Voucher
S.I.
Empreendedorismo

Portugal 2020

Vale Incubação

S.I. Inovação PME
SI2E

I.StartUp Voucher
A Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, designada por Programa StartUp Portugal, visa a dinamização de um
ecossistema coerente que incentive as Startups e a aceleração do seu crescimento. A criação de condições para um
crescimento inteligente, inclusivo e sustentável, indutor de um novo perfil de especialização e internacionalização da
economia portuguesa, pressupõe, o apoio eficiente ao empreendedorismo, designadamente ao nível do ecossistema.
Nas medidas específicas do Programa StartUp Portugal orientadas para o empreendedorismo inclui-se o StartUp
Voucher que se enquadra na área de "Promoção do espírito empresarial".
A medida StartUp Voucher visa promover o desenvolvimento de projetos empresariais, por parte de jovens entre os
18 e os 35 anos, através de um conjunto de tipologias de apoio específicas, articuladas entre si e disponibilizadas ao
longo do desenvolvimento do projeto empresarial.
O StartUp Voucher tem a duração mínima de 4 meses e máxima de 12 meses, tendo em conta as fases de
desenvolvimento do projeto empresarial e criação da empresa, nomeadamente:
a) 1.ª fase — desenvolvimento da ideia, do conhecimento e ou o desenvolvimento da aplicação de resultados de I&D,
na produção de novos produtos e serviços;
b) 2.ª fase — desenvolvimento da tecnologia e do modelo de negócio;
c) 3.ª fase — desenvolvimento do plano de negócios e criação da empresa.
A criação da empresa para efeitos do StartUp Voucher pode ocorrer no máximo até 6 meses após a conclusão da 3.ª
fase.

Promotores Elegíveis:

9

StartUp Voucher9
Principais Características
Jovem empreendedor que deverá reunir as seguintes condições:
a) Ter uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos;
b) Ter nacionalidade portuguesa ou residir em Portugal;

Tendo por base o AAC: 2018-01 – StartUp Voucher – Projetos Empreendedores, publicado no site do IAPMEI
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Duração do Apoio:

Projetos Elegíveis:

Tipologias de Apoio

Outras Condições

Prazo de Candidatura

AGRIEMPREENDE

StartUp Voucher9
Principais Características
c) Não se encontrar a beneficiar de uma bolsa para os mesmos fins e não possuir outra fonte de
rendimento;
d) Não possuir uma empresa já constituída.
Tem a duração mínima de 4 meses e máxima de 12 meses.
Projetos de criação e desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica e conhecimento
intensivo ou incluídas em atividades das indústrias culturais e criativas, com elevado potencial
competitivo e de internacionalização, ligadas à capacidade de aproveitamento económico do
conhecimento científico e tecnológico existente na sociedade, bem como a processos de investigação
e de desenvolvimento de produtos e processos novos ou significativamente melhorados, que se
traduzam em inovação e sustentabilidade das vantagens competitivas, ou seja:
a) Projetos de empreendedorismo qualificado que contribuam para a alteração do perfil produtivo
da economia com a criação de empresas dotadas por recursos humanos qualificados, que
desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento e/ou setores com maior
intensidade de tecnologia e conhecimento, ou que valorizem a aplicação de resultados de I&D na
produção de novos bens e serviços;
b) Projetos de empreendedorismo criativo que incluam as atividades das indústrias culturais e
criativas, que fazem da utilização da criatividade, do conhecimento cultural e da propriedade
intelectual, os recursos para produzir bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis com
significado social e cultural como sejam as artes performativas e visuais, o património cultural, o
artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software educacional e de
entretenimento e outro software e serviços de informática, os novos media, a arquitetura, o design,
a moda e a publicidade.

a) Bolsa do StartUp Voucher [1] — valor mensal atribuído para o desenvolvimento do projeto
empresarial;
b) Mentoria [2] — acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos Promotores;
c) Acompanhamento do projeto [3] — por parte de entidade acreditada;
d) Prémio de avaliação intermédia [4] — atribuição de prémios aos projetos que obtenham avaliação
intercalar positiva em função do cumprimento dos objetivos de cada fase;
e) Prémio de concretização [5] — atribuição de um prémio à concretização do projeto empresarial
através da criação de empresa com a constituição de sociedade comercial.
1 — Cada Promotor pode submeter apenas uma candidatura\projeto ao StartUp Voucher em cada
fase.
3 — Os projetos apoiados pelo StartUp Voucher não podem ser objeto de quaisquer outros apoios
da mesma natureza ou para os mesmos fins.
4 — Não são aceites candidaturas cujos projetos ou Promotores tenham tido outros apoios da mesma
natureza ou para os mesmos fins nos últimos 12 meses.
5 — As candidaturas\projetos devem ser apresentadas por equipas, que devem ter no mínimo 2
Promotores e no máximo 5, com idades superiores a 18 anos.
6 — As candidaturas\projetos devem ser, sempre que possível, apresentadas por equipas em que
ambos os géneros estejam representados.
7 — As equipas de Promotores beneficiários, constituídas em igualdade de género ou exclusivamente
por elementos do género feminino são valorizadas na avaliação.
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.
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[1]

A Bolsa do StartUp Voucher é um incentivo mensal no valor de 691,70€ por beneficiário, pago no final de cada mês, atribuído

por um período máximo de 12 meses. Podem ser atribuídas até um máximo de duas bolsas por projeto empresarial. Trata-se de
uma bolsa, não compreendendo um vínculo a uma entidade patronal, logo não pode ser considerada como primeiro emprego.
[2]

A Mentoria, no âmbito do StartUp Voucher, visa estabelecer a ligação entre gestores\empreendedores experientes, designados

mentores e os Promotores beneficiários do StartUp Voucher, aos quais é prestado aconselhamento empresarial, durante o período
de duração da bolsa StartUp Voucher. A indicação de mentores pode ser solicitada pelos empreendedores à incubadora selecionada
para acompanhamento do projeto ou ao IAPMEI, sendo feita tendo em conta as necessidades do projeto empresarial e a sua
localização geográfica. O acesso à mentoria fica condicionado à disponibilidade de mentores e à aceitação pelas partes da relação
de mentoria a estabelecer. A relação de mentoria rege-se pelo Regulamento da Rede Nacional de Mentores (RNM), disponível na
plataforma do StartUp Voucher.

[3] O acompanhamento dos projetos contempla o aconselhamento sobre eventuais dúvidas quanto ao modo como devem continuar

os trabalhos de desenvolvimento dos projetos e o acompanhamento da relação de mentoria. O acompanhamento dos projetos é
assegurado no âmbito da Rede Nacional de Incubadoras (RNI), através de uma incubadora acreditada no âmbito dos Vales
Incubação do Portugal 2020 ou pelo IAPMEI. No âmbito do acompanhamento StartUp Voucher as incubadoras devem manter
contactos regulares com o empreendedor, assegurando o potencial sucesso dos projetos empresariais.

[4]

Os prémios de avaliação intermédia visam criar condições técnicas e financeiras para o desenvolvimento do projeto,

nomeadamente nas seguintes atividades:
Modelo de Negócio;

•
•
•
•

Assistência tecnológica;
Apoio à digitalização do negócio, incluindo presença na internet e nas redes sociais;
Estudos de mercado;
Apoio na identificação de soluções de financiamento.

Os prémios de avaliação intermédia são concedidos nos seguintes termos:

•
•

Em resultado da avaliação intercalar positiva do desenvolvimento da 1.ª fase do projeto, no montante de €1.500 por
projeto;
Em resultado da avaliação intercalar positiva do desenvolvimento à 2.ª fase do projeto, no montante de €1.500 por
projeto.

A desistência do StartUp Voucher na fase subsequente à atribuição do prémio de avaliação intermédia, pode obrigar à sua
devolução, condicionada à demonstração, por parte dos beneficiários, do desenvolvimento do projeto.
O prémio de avaliação intermédia corresponde a valor de 1.500€, atribuído aos projetos que obtenham avaliação intercalar positiva
em função do cumprimento dos objetivos de cada fase.
[5]

O prémio de concretização corresponde ao valor de 2.000€ por projeto empresarial, a pagar após a constituição da empresa,

destinado a integrar a participação dos beneficiários no seu capital, desde que essa constituição ocorra após os primeiros 6 meses
de participação no programa e até 6 meses após os 12 meses da duração máxima do StartUp Voucher, sendo apenas atribuído
quando a empresa constituída tenha entre os seus sócios, os Promotores beneficiários. A integração no capital do valor
correspondente ao prémio de concretização poderá ser feita através da realização do capital social ou de prestações
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suplementares, a qual deverá ser demonstrada, ao IAPMEI, no prazo de um mês após o pagamento do prémio de concretização. A
atribuição do prémio de concretização por constituição da empresa só é feita aos Promotores beneficiários do StartUp Voucher,
para que estes detenham uma participação no capital social, não podendo ser atribuído a quem não teve essa qualidade, durante
a execução do projeto.

As ações e os investimentos integrantes do projeto devem situar-se nas regiões previstas em cada AAC, admitindo-se
a realização de ações fora das mesmas desde que beneficiem a economia daquelas regiões.
São elegíveis para atribuição do StartUp Voucher, as candidaturas que cumpram simultaneamente os requisitos
relativos ao Promotor e ao projeto.

Circuito de Decisão das Operações e Prazos:
1. As candidaturas processam -se através de avisos de abertura de concurso, que definem os prazos de cada fase,
critérios de seleção e hierarquização dos projetos.
2. A submissão de candidaturas ao StartUp Voucher é efetuada exclusivamente através da plataforma digital
disponível para o efeito, no site do IAPMEI, dentro dos prazos estabelecidos para cada concurso.
3. O período de avaliação de candidatura ao StartUp Voucher pode variar, sendo expectável que dure, no mínimo, 30
dias após a conclusão da fase de candidatura.
4. A candidatura é objeto de avaliação inicial pelo IAPMEI ou por outras entidades designadas pelo IAPMEI.
Em caso de avaliação positiva e aos projetos que, após hierarquização, cumpram os critérios de seleção definidos no
aviso de abertura de concurso, é concedido pelo IAPMEI o StartUp Voucher, por um período de 4 meses para apoiar
a 1.ª fase de desenvolvimento do projeto empresarial.
5. A atribuição do StartUp Voucher é formalizada através da assinatura e submissão de um Termo de Aceitação, por
cada um dos beneficiários, no prazo de 10 dias úteis, após a comunicação do resultado da avaliação da candidatura.
6. No fim do 4.º mês é realizada por um júri a avaliação intercalar da 1.ª fase de desenvolvimento do projeto
empresarial. A avaliação intercalar é efetuada através de critérios de seleção comunicados previamente, tendo por
base os seguintes elementos:
a) Entrega pelos Promotores, com periodicidade mensal, mediante modelo disponível na plataforma do StartUp
Voucher, de relatórios relativos à atividade desenvolvida em cada mês da 1.ª fase;
b) Entrega pelos Promotores, mediante modelo disponível na plataforma do StartUp Voucher, de um relatório no
final do período de 4 meses;
c) Outros elementos que o júri considere necessários
7. Em caso de avaliação intercalar positiva é proposta ao IAPMEI, a concessão do StartUp Voucher por mais 4 meses
para apoiar a 2.ª fase do projeto — desenvolvimento da tecnologia e do modelo de negócio.
8. No fim da 2.ª fase, decorridos oito meses, é realizada nova avaliação intercalar por um júri, através de critérios de
seleção comunicados previamente, tendo por base os seguintes elementos:
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a) Entrega pelos Promotores, com periodicidade mensal, mediante modelo disponível na plataforma do StartUp
Voucher, de relatórios relativos à atividade desenvolvida em cada mês da 2.ª fase;
b) Entrega, pelos Promotores, mediante modelo disponível na plataforma do StartUp Voucher, de um relatório no
final do período de 8 meses, correspondente à 2.ª fase incluindo a demonstração dos resultados das atividades
previstas no n.º 1 do artigo 8.º;
c) Outros elementos que o júri considere necessários.
O júri avalia se o projeto reúne condições para se constituir como empresa.
9. Em caso de avaliação positiva, é proposta ao IAPMEI, a concessão do StartUp Voucher por mais 4 meses para apoiar
a 3.ª fase — desenvolvimento do plano de negócios e criação da empresa.
10. No final da 3.ª fase o júri faz a avaliação final do projeto, verificados os seguintes pressupostos:
a) Entrega pelos Promotores, com periodicidade mensal, mediante modelo disponível na plataforma do StartUp
Voucher, de relatórios relativos à atividade desenvolvida em cada mês da 3.ª fase;
b) Entrega, pelos Promotores, de um relatório final no término do StartUp Voucher, incluindo a demonstração dos
resultados das atividades previstas no n.º 1 do artigo 8.º, mediante modelo disponível na plataforma do StartUp;
c) Outros elementos que o júri considere necessários.
11. As avaliações intercalares e final têm por base os relatórios e a verificação do cumprimento dos objetivos
elencados na candidatura.
12. Os júris são presididos pelo IAPMEI, podendo incluir representantes de entidades acreditadas para a prestação de
serviços de incubação, de entidades financiadoras, de associações empresariais ou de outras entidades, a convite do
IAPMEI.
13. Compete ao IAPMEI a decisão sobre a atribuição do StartUp Voucher e sobre a sua continuidade.
14. A seleção dos projetos e a sua continuidade em cada fase está dependente de disponibilidade orçamental.

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da respetiva legislação em vigor em cada
momento. Para mais informação aconselha-se a consulta do site do IAPMEI www.iapmei.pt.

Legislação Base:
• Regulamento StartUp Voucher.
• Aviso de Concurso - 2018-01 - StartUp Voucher - Projetos Empreendedores

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER| 80

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

II.Sistema de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criativo”
O SI Empreendedorismo Qualificado e Criativo destina-se a PME com menos de 2 anos que pretendam desenvolver
projetos em setores com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo os integrados em indústrias criativas e culturais,
e/ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento ou que valorizem a aplicação de resultados de I&D
na produção de novos bens e serviços, valorizando a articulação como ecossistema do empreendedorismo.

Cada concurso tem as suas próprias condições, pelo que apresentamos em seguida um conjunto de critérios, que
poderão ser alterados em função de cada AAC em vigor em cada momento e para cada uma das áreas geográficas de
intervenção10:

Natureza
Beneficiários:

Elegibilidade
Beneficiário:

do

Tipologia de Projetos:

Forma e limites dos
apoios:

10

SI Empreendedorismo
Principais Características
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, criadas há menos de dois anos, e com grande
potencial de crescimento (scale up) que se proponham desenvolver projetos de investimento.
a) Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada;
b) Ter concluído os projetos aprovados ao abrigo deste SI para o mesmo estabelecimento da empresa
exceto no caso de projetos do regime contratual de investimento ou quando o cumprimento desta
condição esteja excecionado no aviso para apresentação de candidaturas;
c) Não ter encerrado a mesma atividade, ou uma atividade semelhante, no Espaço Económico Europeu
nos dois anos que antecedem a data de candidatura ou que, à data de candidatura, tenha planos
concretos para encerrar essa atividade no prazo máximo de dois anos após a conclusão do projeto a
apoiar;
d) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos;
e) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
f) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à operação;
g) Terem a situação regularizada com os FEEI.
Projetos individuais de Empreendedorismo Qualificado e Criativo, que se traduzam na criação de um
novo estabelecimento nas seguintes tipologias:
- A criação de empresas que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento,
incluindo as integradas em indústrias criativas e culturais, e ou setores com maior intensidade de
tecnologia e conhecimento;
- A criação de empresas que valorizem a aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e
serviços.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo reembolsável. O prazo do reembolso é de 8 anos
com período de carência de 2 anos e por um período de reembolso de 6 anos. Para criação de novos
estabelecimentos hoteleiros e conjuntos turísticos, o plano total de reembolso é de 10 anos
constituídos por um período de carência de 3 anos e por um período de reembolso de 7 anos. Os
reembolsos são efetuados, por princípio, uma periodicidade semestral, em montantes iguais e
sucessivos pode ser concedida uma isenção de reembolso correspondente a uma parcela do incentivo
reembolsável até ao limite máximo de 60%, em função da superação das metas estabelecidas em
candidatura nos seguintes indicadores: Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto (VAB); Indicador I2 Criação de Emprego Qualificado (CEQ); Indicador I3 - Volume de Negócios (VN).

De acordo com a Portaria n.º360-A/2017
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SI Empreendedorismo
Principais Características

Taxas
de
financiamento
das
despesas elegíveis:

Os incentivos a conceder, são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de
uma taxa base máxima de 30%, a qual pode ser acrescida das majorações, não podendo a taxa global
ultrapassar 75%.
Majorações:
- 10%: Médias Empresas
- 10%: Pequenas Empresas com projetos >= 5 M€
- 20%: Pequenas Empresas com projetos < 5 M€
- 10%: Projetos que demonstrem atuações ou impactos em matéria de uso eficiente de recursos,
eficiência energética, mobilidade sustentável e redução de emissões de gases com efeitos de estufa.
- 10%: Projetos localizados em territórios de baixa densidade.
-10%: Projetos de Empreendedorismo Qualificado e Criativo.
- 10%: Projetos de Empreendedorismo Feminino ou Jovem.

Tipologia de despesas
elegíveis:

a) Ativos corpóreos constituídos por:
i) Custos de aquisição de máquinas e equipamentos, custos diretamente atribuíveis para os colocar
na localização e condições necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar;
ii) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu
funcionamento;
b) Ativos incorpóreos constituídos por:
i) Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e
internacionais;
ii) Licenças, «saber-fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente;
iii) Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim;
c) Outras despesas de investimento, até ao limite de 35 % no caso dos projetos do empreendedorismo,
do total das despesas elegíveis do projeto:
i) Despesas com a intervenção de técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de contas, na
validação da despesa dos pedidos de pagamento, até ao limite de 5.000 euros;
ii) Serviços de engenharia relacionados com a implementação do projeto;
iii) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia,
associados ao projeto de investimento;
iv) Custos do pessoal, relativos a formandos, e custos indiretos gerais, relativamente ao número total
de horas em que os formandos participam na formação.
d) Aquisição de serviços de execução de cadastro predial do prédio ou prédios em que incide a
operação ou projeto, incluindo aluguer de equipamento;
e) Os projetos dos setores do turismo e da indústria, podem ainda incluir, como despesas elegíveis, a
construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, desde que adquiridos a terceiros
não relacionados com o adquirente, sujeitos a limitações a definir em cada um dos AAC;
f) Os projetos do setor do turismo, podem ainda incluir, como despesas elegíveis material circulante
que constitua a própria atividade turística a desenvolver, desde que diretamente relacionadas com o
exercício da atividade.
Nota: O projeto pode ter início logo após a realização do Registo do Pedido de Auxílio. Trata-se de um
mecanismo de pré-registo do projeto, que permite ao Promotor iniciar o seu projeto antes mesmo da
abertura da fase das candidaturas.

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER| 82

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

SI Empreendedorismo
Principais Características
a) Apresentar uma despesa elegível total, aferida com base nos dados apresentados na candidatura,
igual ou inferior a 3 milhões euros;
b) Apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto de 50 mil euros;
c) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a
correspondente Certificação Eletrónica;
d) O investimento deve ser sustentado por uma análise estratégica que identifique as áreas de
competitividade críticas para o negócio, diagnostique a situação da empresa nessas áreas críticas e
fundamente as opções de investimento apresentadas;
e) De forma a assegurar a capacidade de financiamento do projeto e a capitalização da empresa, para
além da comprovação do financiamento bancário (quando aplicável), é exigida a comprovação da
realização mínima de 25% dos capitais próprios do projeto (capital social, incorporação de suprimentos
e prestações suplementares de capital), até à data do primeiro pagamento;
f) Consideram-se enquadráveis os investimentos de natureza inovadora, relacionados com a criação de
um novo estabelecimento que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis e
internacionalizáveis e com elevado nível de incorporação nacional;

Condições Especificas
de Acesso11:

g) No caso de candidaturas do setor do turismo que visem o apoio a empreendimentos turísticos,
apenas serão consideradas admissíveis, as de hotéis com características de elevada qualidade,
notoriedade e nível de diferenciação que demonstrem um efeito estruturante na oferta, nas seguintes
condições:
i. Criar unidades de quatro ou cinco estrelas em edifícios classificados como monumentos nacionais,
imóveis de interesse público ou de interesse municipal;
ii. Requalificar hotéis existentes que tenham como objetivo obter a qualificação de quatro ou cinco
estrelas;
iii. Requalificar hotéis existentes de quatro ou cinco estrelas, tendo como objetivo a manutenção da
classificação.
h) Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, considerando para o efeito como
início dos trabalhos quer o início dos trabalhos de construção relacionados com o investimento, quer
o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro compromisso que
torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro. A compra de terrenos e os
trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças e a realização de estudos de viabilidade, não são
considerados início dos trabalhos, não sendo admitidos quaisquer adiantamentos para sinalização.
Com exceção dos projetos em que o Promotor tenha realizado o Registo do Pedido de Auxílio.
i) Os beneficiários deverão proceder à publicitação dos apoios, em conformidade com o disposto na
legislação europeia e nacional aplicável, nomeadamente, através da criação de uma ficha de projeto
no seu site.

Prazo de Candidatura

11

Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.

De acordo com o último concurso de empreendedorismo aberto em 2018 - Aviso N.º 11/SI/2018
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Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. As candidaturas processam-se com base nos avisos de abertura de concurso em vigor em cada momento, que
definem os prazos de cada fase, critérios de seleção e hierarquização dos projetos.
2. A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020.
Para apresentar a candidatura é indispensável que o beneficiário tenha efetuado registo e autenticação no Balcão
2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o beneficiário poderá contar com um conjunto de
funcionalidades, independentemente da natureza do projeto, da Região ou do Programa Operacional a que se
pretende candidatar. Nessa área reservada o beneficiário deve confirmar e completar os seus dados de caracterização
de entidade que serão usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020.
3. As candidaturas são analisadas e selecionadas de acordo com os critérios de elegibilidade e os critérios de seleção
previstos no Aviso.
4. A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas é proferida pela Autoridade de Gestão
(AG) envolvida no financiamento dos projetos no prazo de 60 dias úteis, a contar da data de encerramento do aviso.
5. O prazo referido suspende-se quando sejam solicitados ao candidato quaisquer esclarecimentos, informações ou
documentos, o que só pode ocorrer por uma vez. A não apresentação pelo candidato, no prazo de 10 dias úteis, dos
esclarecimentos, informações ou documentos solicitados significará a desistência da candidatura. Os candidatos são
ouvidos no procedimento de audiência prévia, nos termos legais, sendo concedido um prazo máximo de 10 dias úteis
para apresentar eventuais alegações em contrário, contados a partir da data da notificação da proposta de decisão,
designadamente quanto à eventual intenção de indeferimento e aos respetivos fundamentos.
6.A realização da audiência prévia referida no número anterior suspende a contagem do prazo fixado de 60 dias úteis
para a adoção da decisão.
7. As propostas de decisão das candidaturas, relativamente às quais tenham sido apresentadas alegações em
contrário, são reapreciadas sendo proferida a respetiva decisão final no prazo máximo de 40 dias úteis, a contar da
data da apresentação da alegação (a referida reapreciação inclui análise, decisão e nova audiência prévia, se aplicável).
8. Os projetos não apoiados que, em resultado deste processo de reapreciação venham a obter um Mérito do Projeto
(MP) que teria permitido a sua inclusão no conjunto dos projetos selecionados, serão considerados selecionados e
apoiados no âmbito do presente concurso.
9. A decisão é notificada pela AG ao beneficiário no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da sua emissão.
10. A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante a assinatura do termo de aceitação a qual é
submetida eletronicamente.
Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da legislação em vigor aplicável. Para mais
informação aconselha-se a consulta do site do Portugal 2020 https://www.portugal2020.pt/Portal2020.
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Legislação Base:
• Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro, alterado pelas Portarias n.os 181 B/2015, de 19 de junho, 328 -A/2015, de 2 de outubro, 211 -A/2016, de 2 de agosto, 142/2017, de 20 de abril, e 360
-A/2017, de 23 de novembro.
• AAC em vigor em cada momento.

III. Vale Incubação
O Vale Incubação destina-se a projetos de novas empresas, geradas por um empreendedor ou equipa de
empreendedores, em atividades relacionadas com indústrias criativas e culturais, e/ou setores com maior intensidade
de tecnologia e conhecimento ou que valorizem a aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e
serviços, potenciando o sucesso no mercado de novas Startups, em atividades inovadoras e de valor acrescentado.
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de aquisição de serviços de incubação na área do empreendedorismo
imprescindíveis ao arranque das empresas.

Natureza Beneficiários:
Forma e limites dos
apoios:

Taxas de financiamento
das despesas elegíveis:

Tipologia de despesas
elegíveis:

AGRIEMPREENDE

Vale Incubação
Principais Características
Micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. A empresa tem de
estar constituída há menos de 12 meses, a contar da data de candidatura.
Os apoios revestem a forma de incentivo não reembolsável, limitando-se o incentivo a 7.500€ por
projeto, com exceção dos projetos afetos ao Programa Operacional Regional de Lisboa, onde o
incentivo a conceder está limitado a 5.000€ por projeto.
Os incentivos a conceder são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de
uma taxa máxima de 75%.
Relativamente aos projetos afetos ao Programa Operacional Regional de Lisboa, os incentivos a
conceder são calculados através da aplicação de uma taxa de 40% às despesas consideradas elegíveis.
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de aquisição de serviços de incubação* na área do
empreendedorismo imprescindíveis ao arranque das empresas.
* Serviços de incubação:
a) Serviços de Gestão:
• Apoio na consolidação do modelo de negócios;
• Acompanhamento na gestão operacional do negócio (incluindo gestão comercial, planeamento
financeiro e controlo de gestão);
• Tutoria e capacitação na gestão;
b) Serviços de Marketing:
• Apoio na estruturação da estratégia de comunicação/marketing;
• Apoio na divulgação da atividade, produtos e serviços;
• Apoio na estruturação/consolidação do processo de internacionalização;
c) Serviços de Assessoria Jurídica:
• Assessoria e apoio jurídico
d) Desenvolvimento de produtos e serviços:
• Apoio à digitalização de processos de negócios;
• Apoio à proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual;
e) Serviços de Financiamento:
• Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo e inovação;
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Vale Incubação
Principais Características
• Apoio no contacto com investidores e entidades financeiras.
a) Corresponder a uma empresa criada há menos de um ano;
b) Apresentar em anexo à candidatura o business modelo canvas conforme documento;
c) Demonstrar que o modelo de negócio traduz uma atividade inovadora e de valor acrescentado;
d) Identificar consulta a pelo menos duas entidades acreditadas no âmbito da incubação para este
domínio de intervenção (“Vale Incubação”), devendo a empresa deter à data da candidatura uma
declaração de interesse de uma das incubadoras abordadas.
e) Não ter outras candidaturas aprovadas ou em fase de decisão nas tipologias de investimento
“Empreendedorismo Qualificado e Criativo” e “Inovação Produtiva PME”, incluindo candidaturas
anteriormente aprovadas ou concluídas no Vale Empreendedorismo (Aviso n.º 13/SI/2015) e Vale
Incubação (Aviso n.º 20/SI/2016 e 20/SI/2017);
f) Comprometer-se até à data do termo de aceitação à contratualização do serviço com a entidade
acreditada selecionada;
Condições Especificas
de Acesso12:

g) Ter iniciado a incubação física na entidade acreditada selecionada, após a data da candidatura,
situação a comprovar através de declaração daquela a submeter pelo beneficiário juntamente com
o termo de aceitação, sem prejuízo de apoio anterior prestado pela incubadora, na fase de ideia de
negócio prévia à constituição da empresa ou através de incubação virtual;
h) Comprometer-se a executar o plano de incubação no prazo máximo de 12 meses a partir da data
de assinatura do Termo de Aceitação;
i) Comprometer-se a apresentar até à apresentação do 1º pedido de pagamento de incentivo, um
plano de incubação a desenvolver com a incubadora através do seu gestor operacional,
correspondendo este a uma concretização, calendarização e quantificação de uma intervenção
integrada nas 5 áreas de serviço.
j) Comprometer-se a apresentar com a conclusão do serviço contratado, um relatório que identifique
a versão final do business modelo canvas e dos progressos alcançados com a incubação, que
demonstre a incubação física da Startup abrangida no projeto, e que contenha informação avaliando
o serviço prestado pela entidade acreditada.

Prazo de Candidatura

Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.

Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. As candidaturas processam-se com base nos avisos de abertura de concurso em vigor em cada momento, que
definem os prazos de cada fase, critérios de seleção e hierarquização dos projetos.
2. A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020.
Para apresentar a candidatura é indispensável que o beneficiário tenha efetuado registo e autenticação no Balcão
2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o beneficiário poderá contar com um conjunto de
funcionalidades, independentemente da natureza do projeto, da Região ou do Programa Operacional a que se

12

De acordo com o AAC n.º23/SI/2018.
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pretende candidatar. Nessa área reservada o beneficiário deve confirmar e completar os seus dados de caracterização
de entidade que serão usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020.
3.As candidaturas são analisadas e selecionadas de acordo com os critérios de elegibilidade previstos no respetivo
Aviso.
4. A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas é proferida pelas Autoridades de Gestão
(AG) envolvidas no financiamento dos projetos no prazo de 20 dias úteis, a contar da data de entrada da candidatura.
5.O prazo referido suspende-se quando sejam solicitados ao candidato quaisquer esclarecimentos, informações ou
documentos, o que só pode ocorrer por uma vez.
6. Os candidatos são ouvidos no procedimento de audiência prévia, nos termos legais, sendo concedido um prazo
máximo de 10 dias úteis para apresentar eventuais alegações em contrário, contados a partir da data da notificação
da proposta de decisão, designadamente quanto à eventual intenção de indeferimento e aos respetivos fundamentos.
7. A decisão final é notificada pelas AG ao beneficiário no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da sua emissão.
8. A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante a assinatura do termo de aceitação o qual é
submetido eletronicamente.
Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da legislação em vigor aplicável. Para mais
informação aconselha-se a consulta do site do Portugal 2020 https://www.portugal2020.pt/Portal2020.
Legislação Base:
• Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro, alterado pelas Portarias n.os 181 B/2015, de 19 de junho, 328 -A/2015, de 2 de outubro, 211 -A/2016, de 2 de agosto, 142/2017, de 20 de abril, e 360
-A/2017, de 23 de novembro.
• AAC em vigor em cada momento.
IV.Sistema de Incentivos “Inovação produtiva PME”
O SI Inovação tem como objetivo promover a inovação no tecido empresarial, traduzida na produção de novos, ou
significativamente melhorados, bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis diferenciadores e de qualidade
e com elevado nível de incorporação nacional, criando oportunidades de internacionalização ou reforçando a
qualidade do tecido empresarial das regiões. Este ponto apenas será direcionado para as PME.

Cada concurso tem as suas próprias condições, pelo que apresentamos em seguida um conjunto de critérios, que
poderão ser alterados em função de cada AAC em vigor em cada momento e para cada uma das áreas geográficas de
intervenção13:

13

De acordo com a Portaria n.º360-A/2017
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Natureza Beneficiários:

Elegibilidade do
Beneficiário:

Tipologia de Projetos:

Forma e limites dos
apoios:

Taxas de financiamento
das despesas elegíveis:

Tipologia de despesas
elegíveis:

AGRIEMPREENDE

SI Inovação PME
Principais Características
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
a) Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada;
b) Ter concluído os projetos aprovados ao abrigo deste SI para o mesmo estabelecimento da empresa
exceto no caso de projetos do regime contratual de investimento ou quando o cumprimento desta
condição esteja excecionado no aviso para apresentação de candidaturas;
c) Não ter encerrado a mesma atividade, ou uma atividade semelhante, no Espaço Económico
Europeu nos dois anos que antecedem a data de candidatura ou que, à data de candidatura, tenha
planos concretos para encerrar essa atividade no prazo máximo de dois anos após a conclusão do
projeto a apoiar;
d) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos;
e) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
f) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à
operação;
g) Terem a situação regularizada com os FEEI.
Na área de inovação produtiva PME, são suscetíveis de incentivo as seguintes tipologias de projetos:
a) Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual através da
transferência e aplicação de conhecimento;
b) Adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico, de logística
e distribuição, bem como métodos organizacionais ou de marketing.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo reembolsável. O prazo do reembolso é de 8
anos com período de carência de 2 anos e por um período de reembolso de 6 anos. Para criação de
novos estabelecimentos hoteleiros e conjuntos turísticos, o plano total de reembolso é de 10 anos
constituídos por um período de carência de 3 anos e por um período de reembolso de 7 anos. Os
reembolsos são efetuados, por princípio, uma periodicidade semestral, em montantes iguais e
sucessivos. Pode ser concedida uma isenção de reembolso correspondente a uma parcela do
incentivo reembolsável até ao limite máximo de 60%, em função da superação das metas
estabelecidas em candidatura nos seguintes indicadores: Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto
(VAB);Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado (CEQ); Indicador I3 - Volume de Negócios (VN).
Os incentivos a conceder, são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de
uma taxa base máxima de 30%, a qual pode ser acrescida das majorações, não podendo a taxa global
ultrapassar 75%.
Majorações
- 10%: Médias Empresas
- 10%: Pequenas Empresas com projetos >= 5 M€
- 20%: Pequenas Empresas com projetos < 5 M€
- 10%: Projetos que demonstrem atuações ou impactos em matéria de uso eficiente de recursos,
eficiência energética, mobilidade sustentável e redução de emissões de gases com efeitos de
estufa.
- 10%: Projetos localizados em territórios de baixa densidade.
a) Ativos corpóreos constituídos por:
i) Custos de aquisição de máquinas e equipamentos, custos diretamente atribuíveis para os colocar
na localização e condições necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar;
ii) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu
funcionamento;
b) Ativos incorpóreos constituídos por:
i) Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e
internacionais;
ii) Licenças, «saber -fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente;
iii) Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim;
c) Outras despesas de investimento, até ao limite de 20 %, do total das despesas elegíveis do projeto:
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SI Inovação PME
Principais Características
i) Despesas com a intervenção de técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de contas, na
validação da despesa dos pedidos de pagamento, até ao limite de 5.000 euros;
ii) Serviços de engenharia relacionados com a implementação do projeto;
iii) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia,
associados ao projeto de investimento;
iv) Custos do pessoal, relativos a formandos, e custos indiretos gerais, relativamente ao número total
de horas em que os formandos participam na formação.
d) Aquisição de serviços de execução de cadastro predial do prédio ou prédios em que incide a
operação ou projeto, incluindo aluguer de equipamento;
e) Os projetos dos setores do turismo e da indústria, podem ainda incluir, como despesas elegíveis,
a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, desde que adquiridos a
terceiros não relacionados com o adquirente, sujeitos a limitações a definir em cada um dos AAC;
f) Os projetos do setor do turismo, podem ainda incluir, como despesas elegíveis material circulante
que constitua a própria atividade turística a desenvolver, desde que diretamente relacionadas com
o exercício da atividade.
O projeto pode ter início logo após a realização do Registo do Pedido de Auxílio. Trata-se de um
mecanismo de pré-registo do projeto, que permite ao Promotor iniciar o seu projeto antes mesmo
da abertura da fase das candidaturas.
a) Apresentar uma despesa elegível total, aferida com base nos dados apresentados na candidatura,
igual ou inferior a 3 milhões euros;
b) Apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto de 75 mil euros;
c) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a
correspondente Certificação Eletrónica;
Condições Especificas
de Acesso14:

d) O investimento deve ser sustentado por uma análise estratégica que identifique as áreas de
competitividade críticas para o negócio, diagnostique a situação da empresa nessas áreas críticas e
fundamente as opções de investimento apresentadas e defina qual a ação da empresa para o
mercado interno e externo;
e) De forma a assegurar a capacidade de financiamento do projeto e a capitalização da empresa, para
além da comprovação do financiamento bancário (quando aplicável), é exigida a comprovação da
realização mínima de 25% dos capitais próprios do projeto (capital social, incorporação de
suprimentos e prestações suplementares de capital), até à data do primeiro pagamento.

Prazo de Candidatura

Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.

Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. As candidaturas processam-se com base nos avisos de abertura de concurso em vigor em cada momento, que
definem os prazos de cada fase, critérios de seleção e hierarquização dos projetos.
2. A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020.
Para apresentar a candidatura é indispensável que o beneficiário tenha efetuado registo e autenticação no Balcão
2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o beneficiário poderá contar com um conjunto de
funcionalidades, independentemente da natureza do projeto, da Região ou do Programa Operacional a que se
14

De acordo com o último concurso de inovação aberto em 2018 - Aviso N.º 08/SI/2018
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pretende candidatar. Nessa área reservada o beneficiário deve confirmar e completar os seus dados de caracterização
de entidade que serão usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020.
3. As candidaturas são analisadas e selecionadas de acordo com os critérios de elegibilidade e os critérios de seleção
previstos no Aviso.
4. A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas é proferida pela Autoridade de Gestão
(AG) envolvida no financiamento dos projetos no prazo de 60 dias úteis, a contar da data de encerramento do aviso.
5. O prazo referido suspende-se quando sejam solicitados ao candidato quaisquer esclarecimentos, informações ou
documentos, o que só pode ocorrer por uma vez. A não apresentação pelo candidato, no prazo de 10 dias úteis, dos
esclarecimentos, informações ou documentos solicitados significará a desistência da candidatura. Os candidatos são
ouvidos no procedimento de audiência prévia, nos termos legais, sendo concedido um prazo máximo de 10 dias úteis
para apresentar eventuais alegações em contrário, contados a partir da data da notificação da proposta de decisão,
designadamente quanto à eventual intenção de indeferimento e aos respetivos fundamentos.
6.A realização da audiência prévia referida no número anterior suspende a contagem do prazo fixado de 60 dias úteis
para a adoção da decisão.
7. As propostas de decisão das candidaturas, relativamente às quais tenham sido apresentadas alegações em
contrário, são reapreciadas sendo proferida a respetiva decisão final no prazo máximo de 40 dias úteis, a contar da
data da apresentação da alegação (a referida reapreciação inclui análise, decisão e nova audiência prévia, se aplicável).
8. Os projetos não apoiados que, em resultado deste processo de reapreciação venham a obter um Mérito do Projeto
(MP) que teria permitido a sua inclusão no conjunto dos projetos selecionados, serão considerados selecionados e
apoiados no âmbito do presente concurso.
9. A decisão é notificada pela AG ao beneficiário no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da sua emissão.
10. A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante a assinatura do termo de aceitação a qual é
submetida eletronicamente.
Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da legislação em vigor aplicável. Para mais
informação aconselha-se a consulta do site do Portugal 2020 https://www.portugal2020.pt/Portal2020.
Legislação Base:
• Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro, alterado pelas Portarias n.os 181 B/2015, de 19 de junho, 328 -A/2015, de 2 de outubro, 211 -A/2016, de 2 de agosto, 142/2017, de 20 de abril, e 360
-A/2017, de 23 de novembro.
• AAC em vigor em cada momento.
V.SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego
Os sistemas de incentivos do Portugal 2020 no domínio temático da competitividade e internacionalização têm vindo
a apoiar o investimento nas empresas numa base centrada nos setores transacionáveis, orientado para as exportações
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e com maior intensidade tecnológica e de conhecimento. O Governo reconheceu, porém, a sua menor adequação,
enquanto instrumento de promoção do investimento promovido por empresas de menor dimensão que estimulam
surgimento de pequenos negócios e a concretização de oportunidades de criação de valor ancoradas nos recursos e
ativos endógenos.
O papel relevante das micro e pequenas empresas para a criação de valor e emprego, e para a diversificação e
qualificação das bases empresariais, de forma particular em territórios de baixa densidade ou com constrangimentos
decorrentes de elevados níveis de desemprego, aconselha a diversificação da oferta dos apoios ao empreendedorismo
e à criação de emprego, o que levou à criação do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E).
O SI2E pretende estimular o surgimento de iniciativas empresariais e a criação de emprego em territórios de baixa
densidade e por essa via promover o desenvolvimento e a coesão económica e social do país. Não se aplica
exclusivamente aos territórios de baixa densidade, o SI2E favorece através de majorações específicas os investimentos
nelas realizados e sobretudo cria condições para uma maior dinâmica empresarial ao ajustar tipologias de projetos às
condições reais das micro e pequenas empresas do interior.
O SI2E é gerido pelos: Grupos de Ação Local (GAL), quando os incentivos resultarem de estratégias de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) e cujo custo total elegível seja inferior a 100.000€, ou pelas
Comunidades Intermunicipais (CIM) ou Áreas Metropolitanas (AM), quando os mesmos decorrerem da concretização
dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial e cujo custo total elegível seja superior a 100.000€ e inferior
a 235.000€.
Cada concurso tem as suas próprias condições, pelo que apresentamos em seguida um conjunto de critérios que
poderão ser alterados em função de cada AAC em vigor em cada momento e para cada uma das áreas geográficas de
intervenção15:

Natureza
Beneficiários:

dos

SI2E
Principais Características
Micro e Pequenas Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica inseridas em todas
as atividades económicas, com a exceção das que integrem:
- O setor da pesca e da aquicultura;
- O setor da produção agrícola primária e florestas; - O setor da transformação e comercialização de
produtos agrícolas constantes do Anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia e
transformação e comercialização de produtos florestais; - Os projetos de diversificação de atividades
nas explorações agrícolas; - Os projetos que se incidam na área Financeiras e de seguros, Lotarias e
outros jogos de apostas e projetos decorrente de obrigações previstas em contratos de concessão
com o Estado.
- Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas
empresas criadas há menos de cinco anos;

Projetos a Apoiar:

- Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos.

Elegibilidade
Beneficiário:

15

do

a) Estarem legalmente constituídos;
b) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos;
c) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
d) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à
operação;

De acordo com a Portaria n.º 105/2017

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER | 91

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

Elegibilidade
projetos:

Despesas Elegíveis:
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dos

SI2E
Principais Características
e) Terem a situação regularizada com os FEEI (incluindo que os sócios ou cônjuges ou familiares 1º
graus não tenham incumprimento se deterem mais de 50% do capital);
f) Não terem apresentado a mesma candidatura a outro sistema de incentivo (se ainda estiver em
análise o ter sido aprovada);
g) Não terem salários em atraso;
h) Serem micro ou pequenas empresas certificadas eletronicamente pelo IAPMEI.
a) Estarem enquadrados nos regulamentos e avisos de abertura;
b) Integrarem toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de candidatura, nos
termos dos respetivos avisos, respeitando as condições e os prazos fixados;
c) Estarem em conformidade com as disposições legais, nacionais e europeias, incluindo as
disposições regulamentares que lhes forem aplicáveis, nomeadamente as decorrentes dos diplomas
que instituem as medidas de política pública em que se enquadram;
d) Estarem enquadrados num projeto de criação, expansão ou modernização de empresa que
contribua para a diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços do território ou da empresa,
tendo em consideração as especificidades do território e a dimensão da empresa e do investimento;
e) Conduzirem à criação líquida de emprego;
f) Apresentarem um investimento com um custo elegível que observe as seguintes condições:
i) Até 100 mil euros, nas Intervenções GAL;
ii) Superior a 100 mil e até 235 mil euros, nas Intervenções CIM/AM;
g) O período de investimento deve ter uma duração máxima de 18 meses, contado a partir da data
da primeira despesa ou da criação do primeiro posto de trabalho, podendo o mesmo ser prorrogado
por um período adicional de 6 meses, em casos devidamente justificados;
h) Demonstrarem que se encontram asseguradas as fontes de financiamento;
i) Demonstrarem a viabilidade económico -financeira.
I. Para efeitos de investimento físico, na componente FEDER, são elegíveis as seguintes despesas:
a) Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte;
b) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu
funcionamento;
c) Software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa;
d) Custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções;
e) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas,
subscrição inicial de aplicações em regimes de «software as a servisse», criação e publicação inicial
de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de
busca;
f) Serviços de arquitetura e engenharia relacionados com a implementação do projeto;
g) Material circulante diretamente relacionado com o exercício da atividade em que seja
imprescindível à execução da operação, sujeito a limitações em matéria de proporção do
investimento total a definir nos avisos de abertura de candidaturas;
h) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia
essenciais ao projeto de investimento sujeitos a limitações em matéria de proporção do investimento
total a definir nos avisos de abertura de candidaturas;
i) Obras de remodelação ou adaptação, desde que contratadas a terceiros não relacionados com o
adquirente beneficiário dos apoios, indispensáveis à concretização do investimento sujeitas a
limitações em matéria de proporção do investimento total a definir nos avisos de abertura de
candidaturas;
j) Participação em feiras e exposição no estrangeiro sujeitas a limitações em matéria de proporção
do investimento total a definir nos avisos de abertura de candidaturas:
i) Custos com o arrendamento de espaço, incluindo os serviços prestados pelas entidades
organizadoras das feiras, nomeadamente os relativos aos consumos de água, eletricidade,
comunicações, inserções em catálogo de feira e os serviços de tradução/intérprete;
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SI2E
Principais Características
ii) Custos com a construção do stand, incluindo os serviços associados à conceção, construção e
montagem de espaços de exposição, nomeadamente aluguer de equipamentos e mobiliário,
transporte e manuseamento de mostruários, materiais e outros suportes promocionais;
iii) Custos de funcionamento do stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos
representantes das empresas e outras despesas de representação, bem como a contratação de
tradutores/intérpretes externos à organização das feiras.
II. Para efeitos de criação de emprego, na componente FSE, são elegíveis as despesas com
remunerações de postos de trabalho criados, nas seguintes situações:
a) Criação do próprio emprego;
b) Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há mais de 6 meses no Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), incluindo desempregados de longa e muito longa
duração;
c) Criação de postos de trabalho para jovens até 30 anos à procura do primeiro emprego, inscritos
no IEFP, I. P., como desempregados há pelo menos 2 meses.
Subvenção não reembolsável (fundo perdido)
I.O incentivo ao investimento, na componente FEDER, é atribuído com os seguintes limites:
a) Taxa base: 40 % para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade ou 30 % para
os investimentos localizados nos restantes territórios;
b) Majorações até um máximo de 20 pontos percentuais a definir em sede de aviso de abertura de
candidaturas em função dos seguintes fatores:
i) Projetos de criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e
pequenas empresas criadas há menos de cinco anos;
ii) Projetos enquadrados em prioridades especialmente relevantes para os territórios em causa.

Taxas
Financiamento:

de

II. O incentivo ao investimento na componente FSE é atribuído através da comparticipação total das
remunerações de postos de trabalho criados e tem como limite mensal o valor correspondente ao
Indexante de Apoio Social (IAS), observando os seguintes períodos máximos por tipo de contrato e
majorações:
a) Período base: 9 meses, para contratos de trabalho sem termo ou criação do próprio emprego, ou
de 3 meses, para contratos de trabalho a termo com uma duração mínima de 12 meses;
b) Majorações de 3 meses, para as Intervenções GAL, e 2,5 meses com um máximo de 6 meses, para
as restantes situações, por cada uma das seguintes situações:
i) Projetos localizados em territórios de baixa densidade;
ii) Projetos de criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e
pequenas empresas criadas há menos de cinco anos;
iii) Para trabalhadores do género subrepresentado ou para trabalhadores qualificados;
Para os postos de trabalho criados com termo, é atribuída uma majoração no caso de conversão do
contrato de trabalho a termo certo em contrato de trabalho sem termo, que corresponde ao valor
equivalente a duas vezes a retribuição base mensal nele prevista até ao limite de cinco vezes o valor
do IAS.

Prazo de Candidatura:

AGRIEMPREENDE

Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.
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Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. As candidaturas processam-se com base nos avisos de abertura de concurso em vigor em cada momento, que
definem os prazos de cada fase, critérios de seleção e hierarquização dos projetos.
2. A submissão de candidaturas é efetuada exclusivamente através da plataforma digital disponível para o efeito, no
Balcão 2020, dentro dos prazos estabelecidos para cada concurso.
Para apresentar a candidatura é indispensável que o beneficiário tenha efetuado registo e autenticação no Balcão
2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o beneficiário poderá contar com um conjunto de
funcionalidades, independentemente da natureza do projeto, da Região ou do Programa Operacional a que se
pretende candidatar. Nessa área reservada o beneficiário deve confirmar e completar os seus dados de caracterização
de entidade que serão usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020.
3. As entidades gestoras , GAL, CIM, ou AM, apresentam a proposta de decisão à Autoridade de Gestão respetiva,
sendo esta responsável pela supervisão final da elegibilidade e aprovação do pedido de apoio.
4. A confirmação da situação de desemprego, é assegurada pelo IEFP, IP.
5. A decisão sobre o financiamento, é proferida no prazo de 60 dias úteis, a contar da data de encerramento do aviso.
6. O prazo previsto no número anterior suspende -se quando sejam solicitados ao candidato quaisquer
esclarecimentos, informações ou documentos, o que só pode ocorrer por uma vez.
7. A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante a assinatura do termo de aceitação, a qual é
submetida eletronicamente

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da respetiva legislação em vigor em cada
momento. Para mais informação aconselha-se o contacto direto com coma uma das entidades gestoras da área de
realização do investimento (GAL, CIM ou AM).

Legislação Base:
•

Portaria n.º 105/ 2017, 10 março

•

OrientacaoTecnica_12_SI2E VF

•

Portaria n.º 97A/2015 de 30 março

•

Despacho n.º 10548-B2017 de 23-11-2017

•

AAC em vigor em cada momento.

3.4.1.2 Principais Sistemas de Incentivos em fase de consolidação das PME
Neste Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização existem dois tipos de projetos:
✓

Qualificação das PME

✓

Internacionalização das PME;
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No caso dos projetos de qualificação das PME, o sistema de incentivos tem como objetivo reforçar a capacitação
empresarial das PME através da inovação organizacional, aplicando novos métodos e processos organizacionais, e
incrementando a flexibilidade e a capacidade de resposta no mercado global, com recurso a investimentos imateriais
na área da competitividade.
No caso dos projetos de Internacionalização das PME, o sistema de incentivos tem como objetivo reforçar a
capacitação empresarial das PME através do desenvolvimento dos seus processos de qualificação para a
internacionalização, valorizando os fatores imateriais da competitividade, permitindo potenciar o aumento da sua
base e capacidade exportadora.

Sistema de Incentivos Qualificação das PME
O SI Qualificação das PME visa a concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de
desenvolvimento de produtos e serviços.

Cada concurso tem as suas próprias condições, pelo que apresentamos em seguida um conjunto de critérios, que
poderão ser alterados em função de cada AAC em vigor em cada momento e para cada uma das áreas geográficas de
intervenção16:

Natureza Beneficiários:

Elegibilidade
Beneficiário:

do

Tipologia de Projetos:

16

SI Qualificação
Principais Características
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que se proponham desenvolver projetos
de Investimento.
a) Apresentar uma situação económico -financeira equilibrada;
b) Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma tipologia de projetos,
exceto para a modalidade de candidatura projetos conjuntos;
c) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos;
d) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
e) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à
operação;
f) Terem a situação regularizada com os FEEI.
Projetos individuais de qualificação das estratégias de PME, nos seguintes domínios imateriais de
competitividade:
a) Inovação organizacional e gestão — introdução de novos métodos ou novas filosofias de
organização do trabalho, reforço das capacidades de gestão, estudos e projetos, redesenho e
melhorias de layout, ações de benchmarking, diagnóstico e planeamento, excluindo as alterações
que se baseiem em métodos de organização já utilizados na empresa;
b) Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) — desenvolvimento de redes
modernas de distribuição e colocação de bens e serviços no mercado. Criação e ou adequação dos
modelos de negócios com vista à inserção da PME na economia digital que permitam a concretização
de processos desmaterializados com clientes e fornecedores através da utilização das TIC;
c) Criação de marcas e design — conceção e registo de marcas incluindo a criação de marcas próprias
ao nível do produto e da empresa), novas coleções e melhoria das capacidades design, excluindo as
alterações periódicas e outras de natureza cíclica e sazonal;

De acordo com a Portaria n.º360-A/2017

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER | 95

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

Forma e limites dos
apoios:
Taxas de financiamento
das despesas elegíveis:

Tipologia de despesas
elegíveis:

Condições Especificas
de Acesso17:

17

SI Qualificação
Principais Características
d) Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processo — melhoria das capacidades de
desenvolvimento de produtos, serviços e processos, designadamente pela criação ou reforço das
capacidades laboratoriais, excluindo testes de qualidade dos produtos, protótipos e provas de
conceito;
e) Proteção de propriedade industrial — patentes, invenções, modelos de utilidade e desenhos ou
modelos;
f) Qualidade — certificação, no âmbito do sistema português da qualidade (SPQ) ou de sistemas
internacionais de certificação, de sistemas de gestão da qualidade ou de outros sistemas de gestão
não incluídos nas restantes tipologias e que sejam relevantes para a qualidade dos produtos,
serviços, ou processos de gestão das empresas, certificação de produtos e serviços com obtenção de
marcas,
bem como a implementação de sistemas de gestão pela qualidade total;
g) Transferência de conhecimento — aquisição de serviços de consultoria e assistência técnica, nos
domínios da transferência de conhecimentos e certificação de sistemas de gestão da investigação,
desenvolvimento e inovação;
h) Distribuição e logística — introdução de sistemas de informação aplicados a novos métodos de
distribuição e logística;
i) Ecoinovação — incorporação nas empresas dos princípios da ecoeficiência e da economia circular,
com vista a promover uma utilização mais eficiente dos recursos, incentivar a redução e reutilização
de desperdícios e minimizar a extração e o recurso a matérias-primas. Inclui a certificações de
sistemas, serviços e produtos na área do ambiente, obtenção do Rótulo Ecológico e sistema de
ecogestão e auditoria (EMAS).
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, tendo como limite máximo
de incentivo 500.000€.
O incentivo a conceder, aos projetos, é calculado através da aplicação às despesas elegíveis de uma
taxa máxima de 45 %, com exceção dos incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa cuja taxa
máxima é de 40%.
a) Aquisições para aplicação de novos métodos organizacionais:
i) Equipamentos na medida em que forem utilizados no projeto;
ii) Software relacionado com o desenvolvimento do projeto;
b) Custo com a contratação de um máximo de dois novos quadros técnicos por projeto, com nível de
qualificação igual ou superior a 6, com limite de 1.850€ de salário base mensal e por um período
máximo de 24 meses.
c) Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas, na
validação da despesa dos pedidos de pagamento até ao limite de 5.000 euros por projeto.
d) Custos com a entidade certificadora e com a realização de testes e ensaios em laboratórios
acreditados;
e) Custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções;
f) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas,
subscrição inicial de aplicações em regimes de «software as a service», criação e publicação inicial de
novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de
busca;
g) Obtenção, validação e defesa de patentes e outros custos de registo de propriedade industrial.
a) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a
correspondente Certificação Eletrónica;
b) O limite mínimo de despesa elegível total por projeto no âmbito é de 25 mil euros.
c) No caso de candidaturas do setor do turismo que visem o apoio a empreendimentos turísticos,
apenas serão consideradas admissíveis, as de hotéis com características de elevada qualidade,

De acordo com o último concurso SI Qualificação aberto em 2018 - Aviso N.º 26/SI/2018.
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SI Qualificação
Principais Características
notoriedade e nível de diferenciação que demonstrem um efeito estruturante na oferta, nas
seguintes condições:
i. Criar unidades de quatro ou cinco estrelas em edifícios classificados como monumentos
nacionais, imóveis de interesse público ou de interesse municipal;
ii. Requalificar hotéis existentes que tenham como objetivo obter a qualificação de quatro ou cinco
estrelas;
iii. Requalificar hotéis existentes de quatro ou cinco estrelas, tendo como objetivo a manutenção
da classificação.
d) Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, considerando para o efeito como
início dos trabalhos quer o início dos trabalhos de construção relacionados com o investimento, quer
o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro compromisso que
torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro. A compra de terrenos e os
trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças e a realização de estudos de viabilidade, não
são considerados início dos trabalhos (não sendo elegíveis quaisquer despesas anteriores à
submissão de candidatura), não sendo admitidos quaisquer adiantamentos para sinalização.
e) Se o beneficiário tiver outra(s) candidatura(s) aprovada(s) nesta Tipologia de Investimento, a
avaliação da candidatura submetida a este Aviso deve ter em conta os resultados contratados pelo
beneficiário no projeto anterior.
Prazo de Candidatura:

Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.

Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. As candidaturas processam-se com base nos avisos de abertura de concurso em vigor em cada momento, que
definem os prazos de cada fase, critérios de seleção e hierarquização dos projetos.
2. A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020.
Para apresentar a candidatura é indispensável que o beneficiário tenha efetuado registo e autenticação no Balcão
2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o beneficiário poderá contar com um conjunto de
funcionalidades, independentemente da natureza do projeto, da Região ou do Programa Operacional a que se
pretende candidatar. Nessa área reservada o beneficiário deve confirmar e completar os seus dados de caracterização
de entidade que serão usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020
3. As candidaturas são analisadas e selecionadas de acordo com os critérios de elegibilidade e os critérios de seleção
previstos no Aviso.
4. A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas é proferida pela Autoridade de Gestão
(AG) envolvida no financiamento dos projetos no prazo de 60 dias úteis, a contar da data de encerramento do Aviso.
5. O prazo referido suspende-se quando sejam solicitados ao candidato quaisquer esclarecimentos, informações ou
documentos, o que só pode ocorrer por uma vez. A não apresentação pelo candidato, no prazo de 10 dias úteis, dos
esclarecimentos, informações ou documentos solicitados significará a desistência da candidatura. Os candidatos são
ouvidos no procedimento de audiência prévia, nos termos legais, sendo concedido um prazo máximo de 10 dias úteis
para apresentar eventuais alegações em contrário, contados a partir da data da notificação da proposta de decisão,
designadamente quanto à eventual intenção de indeferimento e aos respetivos fundamentos.
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6. A realização da audiência prévia referida no número anterior suspende a contagem do prazo fixado de 60 dias úteis
para a adoção da decisão.
7. As propostas de decisão das candidaturas, relativamente às quais tenham sido apresentadas alegações em
contrário, são reapreciadas (a referida reapreciação inclui análise, decisão e nova audiência prévia, se aplicável).
8. Os projetos não apoiados que, em resultado deste processo de reapreciação venham a obter um MP que teria
permitido a sua inclusão no conjunto dos projetos selecionados, serão considerados selecionados e apoiados no
âmbito do presente concurso.
9. A decisão é notificada pela AG ao beneficiário no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da sua emissão.
10. A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante a assinatura do termo de aceitação a qual é
submetida eletronicamente.
Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da legislação em vigor aplicável. Para mais
informação aconselha-se a consulta do site do Portugal 2020 https://www.portugal2020.pt/Portal2020.
Legislação Base:
• Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro, alterado pelas Portarias n.os 181 B/2015, de 19 de junho, 328 -A/2015, de 2 de outubro, 211 -A/2016, de 2 de agosto, 142/2017, de 20 de abril, e 360
-A/2017, de 23 de novembro.
• AAC em vigor em cada momento.

Sistema de Incentivos Internacionalização das PME
O SI Internacionalização das PME visa o desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME,
especialmente no que respeita à internacionalização
Cada concurso tem as suas próprias condições, pelo que apresentamos em seguida um conjunto de critérios, que
poderão ser alterados em função de cada AAC em vigor em cada momento e para cada uma das áreas geográficas de
intervenção18:

Natureza Beneficiários:
Elegibilidade
Beneficiário:

18

do

SI Internacionalização
Principais Características
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que se proponham desenvolver projetos
de Investimento.
a) Apresentar uma situação económico -financeira equilibrada;
b) Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma tipologia de projetos,
exceto para a modalidade de candidatura projetos conjuntos;
c) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos ;

De acordo com a Portaria n.º360-A/2017
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Tipologia de Projetos:

Forma e limites dos
apoios:
Taxas de financiamento
das despesas elegíveis:

Tipologia de despesas
elegíveis:

SI Internacionalização
Principais Características
d) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
e) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à
operação;
f) Terem a situação regularizada com os FEEI.
Projetos de promoção da internacionalização que visem:
a) O conhecimento de mercados externos;
b) A presença na web, através da economia digital, incluindo designadamente o lançamento de
catálogos virtuais de bens e serviços;
c) O desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
d) A prospeção e presença em mercados internacionais;
e) O marketing internacional;
f) A introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas;
g) As certificações específicas para os mercados externos.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, tendo como limite máximo
de incentivo 500.000€.
O incentivo a conceder, aos projetos, é calculado através da aplicação às despesas elegíveis de uma
taxa máxima de 45 %, com exceção dos incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa cuja taxa
máxima é de 40%.
a) Participação em feiras e exposições no exterior:
i) Custos com o arrendamento de espaço, incluindo os serviços prestados pelas entidades
organizadoras das feiras, nomeadamente os relativos aos consumos de água, eletricidade,
comunicações, inserções em catálogo de feira e os serviços de tradução/intérpretes;
ii) Custos com a construção do stand, incluindo os serviços associados à conceção, construção e
montagem de espaços de exposição, nomeadamente aluguer de equipamentos e mobiliário,
transporte e manuseamento de mostruários, materiais e outros suportes promocionais;
iii) Custos de funcionamento do stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos
representantes das empresas e outras despesas de representação, bem como a contratação de
tradutores/intérpretes externos à organização das feiras.
b) Serviços de consultoria especializados, prestados por consultores externos, relacionados com:
i) Prospeção e captação de novos clientes, incluindo missões de importadores para conhecimento
da oferta do beneficiário;
ii) Ações de promoção realizadas em mercados externos, designadamente assessoria de imprensa,
relações públicas, consultoria de mercado e assistência técnica à preparação de eventos;
iii)Campanhas de marketing nos mercados externos, que compreende a contratação de serviços nas
áreas de mailing e telemarketing, publicidade e meios de comunicação especializados;
iv)Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas, na
validação da despesa dos pedidos de pagamento até ao limite de 5.000 euros por projeto;
v)Assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias.
c) Custo com a contratação de 2 RH Qualificados com competências especificas na área da
internacionalização, com limite de 1 850€ de salário base mensal e por um período máximo de 24
meses.
a) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a
correspondente Certificação Eletrónica;

Condições Especificas
de Acesso19:

19

b) O limite mínimo de despesa elegível total por projeto no âmbito é de 25 mil euros.
c) Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, considerando para o efeito como
início dos trabalhos quer o início dos trabalhos de construção relacionados com o investimento, quer
o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos ou qualquer outro compromisso que

De acordo com o último concurso SI Qualificação aberto em 2018 - Aviso N.º 27/SI/2018.
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SI Internacionalização
Principais Características
torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer primeiro. A compra de terrenos e os
trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças e a realização de estudos de viabilidade, não
são considerados início dos trabalhos, não sendo admitidos quaisquer adiantamentos para
sinalização.
d) Se o beneficiário tiver outra(s) candidatura(s) aprovada(s) nesta Tipologia de Investimento, a
avaliação da candidatura submetida a este Aviso deve ter em conta os resultados contratados pelo
beneficiário no projeto anterior.
e) Para as ações de prospeção, captação de novos clientes e de promoção, considera-se elegível a
contratação de serviços relacionados com alojamento e deslocação com os seguintes limites para
cada ação:
i) Na Europa - limite de 1.500€;
ii) Fora da Europa - limite de 3.000€.
As despesas com ações de prospeção só poderão ser consideradas elegíveis desde que sustentadas
no âmbito do projeto e se se destinarem à captação de novos clientes, sendo obrigatória a descrição
de cada ação, bem como a previsão dos resultados a alcançar em termos de volume de negócios e/ou
captação de novos clientes e sujeitas ao seguinte limite:4 (quatro) ações de prospeção por mercado
(país) e por ano, incluindo as visitas de prospeção a feiras internacionais no estrangeiro (sem espaço
de exposição). Este limite ao número de ações/ano de prospeção não é aplicável aos projetos
financiados pelo PO regional de Lisboa, PO regional do Alentejo e PO regional do Algarve.
f) Na participação em feiras e exposições no exterior, considerando-se elegível a contratação de
serviços relacionados com alojamento e deslocação com os seguintes limites por feira/exposição:
i) Na Europa - deslocação 700€ e alojamento 250€/n.º dias feira+2 dias;
ii) Fora da Europa - deslocação 1.600€ e alojamento 250€/n.º dias feira+2 dias
Prazo de Candidatura:

Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.

Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. As candidaturas processam-se com base nos avisos de abertura de concurso em vigor em cada momento, que
definem os prazos de cada fase, critérios de seleção e hierarquização dos projetos.
2. A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020.
Para apresentar a candidatura é indispensável que o beneficiário tenha efetuado registo e autenticação no Balcão
2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o beneficiário poderá contar com um conjunto de
funcionalidades, independentemente da natureza do projeto, da Região ou do Programa Operacional a que se
pretende candidatar. Nessa área reservada o beneficiário deve confirmar e completar os seus dados de caracterização
de entidade que serão usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020
3. As candidaturas são analisadas e selecionadas de acordo com os critérios de elegibilidade e os critérios de seleção
previstos no Aviso.
4. A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas é proferida pela Autoridade de Gestão
(AG) envolvida no financiamento dos projetos no prazo de 60 dias úteis, a contar da data de encerramento do Aviso.
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5. O prazo referido suspende-se quando sejam solicitados ao candidato quaisquer esclarecimentos, informações ou
documentos, o que só pode ocorrer por uma vez. A não apresentação pelo candidato, no prazo de 10 dias úteis, dos
esclarecimentos, informações ou documentos solicitados significará a desistência da candidatura. Os candidatos são
ouvidos no procedimento de audiência prévia, nos termos legais, sendo concedido um prazo máximo de 10 dias úteis
para apresentar eventuais alegações em contrário, contados a partir da data da notificação da proposta de decisão,
designadamente quanto à eventual intenção de indeferimento e aos respetivos fundamentos.
6. A realização da audiência prévia referida no número anterior suspende a contagem do prazo fixado de 60 dias úteis
para a adoção da decisão.
7. As propostas de decisão das candidaturas, relativamente às quais tenham sido apresentadas alegações em
contrário, são reapreciadas (a referida reapreciação inclui análise, decisão e nova audiência prévia, se aplicável).
8. Os projetos não apoiados que, em resultado deste processo de reapreciação venham a obter um MP que teria
permitido a sua inclusão no conjunto dos projetos selecionados, serão considerados selecionados e apoiados no
âmbito do presente concurso.
9. A decisão é notificada pela AG ao beneficiário no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da sua emissão.
10. A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante a assinatura do termo de aceitação a qual é
submetida eletronicamente.
Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da legislação em vigor aplicável. Para mais
informação aconselha-se a consulta do site do Portugal 2020 https://www.portugal2020.pt/Portal2020.
Legislação Base:
• Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro, alterado pelas Portarias n.os 181 B/2015, de 19 de junho, 328 -A/2015, de 2 de outubro, 211 -A/2016, de 2 de agosto, 142/2017, de 20 de abril, e 360
-A/2017, de 23 de novembro.
• AAC em vigor em cada momento.

VI.Vale Internacionalização
O Vale Internacionalização destina-se a projetos individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria na área
da promoção de diagnósticos de oportunidades de internacionalização, bem como na assistência técnica para a
implementação de recomendações de curto prazo.

Natureza Beneficiários:

Forma e limites dos
apoios:

AGRIEMPREENDE

Vale Internacionalização
Principais Características
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
Os apoios a conceder no âmbito revestem a forma de incentivo não reembolsável, limitando-se o
incentivo a 10.000€ por projeto (5.000€ para a componente de diagnóstico de oportunidades e
5.000€ para a componente de assistência técnica para implementação das recomendações a curto
prazo).
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Taxas de financiamento
das despesas elegíveis:

Tipologia de despesas
elegíveis20:

Vale Internacionalização
Principais Características
Os incentivos a conceder são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de
uma taxa máxima de 75%.
Relativamente aos projetos afetos ao Programa Operacional Regional de Lisboa, os incentivos a
conceder são calculados através da aplicação de uma taxa de 40% às despesas consideradas elegíveis
São suscetíveis de apoio, durante um período de 12 meses, os projetos individuais que visem a
aquisição de serviços de consultoria na área da promoção de diagnósticos de oportunidades de
internacionalização, bem como na assistência técnica para a implementação de
recomendações de curto prazo.
Enquadram-se nestas ações os seguintes serviços:
a) Na componente de diagnósticos de oportunidades (componente obrigatória, sem a qual não serão
admitidas as candidaturas) são suscetíveis de apoio os serviços relacionados com:
I. Identificação de binómios produtos | serviços versus mercados que representem oportunidades
de internacionalização;
II. Necessidades de ajustamentos de produtos | serviços e de modelos de negócio (incluindo circuitos
de distribuição);
III. Diagnóstico de oportunidades de evolução da empresa na cadeia de valor;
IV. Necessidade de ajustamentos de estratégias de comunicação digital.
b) Na componente de assistência técnica para implementação de recomendações de curto prazo,
identificadas no âmbito do diagnóstico efetuado, são suscetíveis de apoio os serviços relacionados
com as seguintes ações:
I. Visitas de prospeção e de captação de novos clientes em mercados externos;
II. Visitas de prospeção a feiras internacionais;
III. Convites a / missões de importadores para conhecimento da oferta.
Na componente de assistência técnica para implementação de recomendações de curto prazo, as
entidades acreditadas podem recorrer a serviços especializados de terceiros necessários à execução
das ações de prospeção e captação de novos clientes, não sendo tal entendido como subcontratação
dos serviços a prestar no âmbito dos Vales Oportunidades de Internacionalização.
a) Corresponder a uma empresa com pelo menos 3 postos de trabalho, existente à data da
candidatura, e demonstrar ter capacidade instalada para desenvolver atividade internacional, sendo
que, na submissão da candidatura, é obrigatório o upload do extrato da declaração de remunerações
entregue à segurança social, do mês anterior ao da candidatura, que comprova o número mínimo 3
colaboradores exigido;

Condições Especificas
de Acesso21:

b) Efetuar consulta a pelo menos duas entidades acreditadas para este domínio de intervenção
(“oportunidades de internacionalização”), devendo a seleção da entidade encontrar-se concluída até
à data da assinatura do Termo de Aceitação. A aquisição de serviços deverá preencher
cumulativamente as seguintes condições:
i. Serem exclusivamente imputáveis ao estabelecimento do beneficiário onde se desenvolve o
projeto;
ii. Resultarem de aquisições em condições de mercado a terceiros não relacionados com o
adquirente;
iii. Resultarem de aquisições a entidades acreditadas para a prestação do serviço em causa, não
sendo admitida a subcontratação de outras entidades.
c) Não ter outras candidaturas aprovadas ou em fase de decisão na tipologia de investimento
“Internacionalização das PME” , incluindo candidaturas anteriormente aprovadas ou concluídas.

20
21

De acordo com o AAC n.º25/SI/2018.
De acordo com o AAC n.º25/SI/2018.
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Vale Internacionalização
Principais Características
d) Não ter iniciado o seu processo de internacionalização ou, tendo já iniciado, não registar atividade
exportadora nos últimos 12 meses anteriores à data da candidatura.
e) Comprometer-se a apresentar informação, avaliando o serviço prestado pela respetiva entidade
acreditada.
Prazo de Candidatura

Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.

Circuito de Decisão das Operações e Prazos
1. As candidaturas processam-se com base nos avisos de abertura de concurso em vigor em cada momento, que
definem os prazos de cada fase, critérios de seleção e hierarquização dos projetos.
2. A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020.
Para apresentar a candidatura é indispensável que o beneficiário tenha efetuado registo e autenticação no Balcão
2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o beneficiário poderá contar com um conjunto de
funcionalidades, independentemente da natureza do projeto, da Região ou do Programa Operacional a que se
pretende candidatar. Nessa área reservada o beneficiário deve confirmar e completar os seus dados de caracterização
de entidade que serão usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020.
3.As candidaturas são analisadas e selecionadas de acordo com os critérios de elegibilidade previstos no respetivo
Aviso.
4. A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas é proferida pelas Autoridades de Gestão
(AG) envolvidas no financiamento dos projetos no prazo de 20 dias úteis, a contar da data de entrada da candidatura.
5.O prazo referido suspende-se quando sejam solicitados ao candidato quaisquer esclarecimentos, informações ou
documentos, o que só pode ocorrer por uma vez.
6. Os candidatos são ouvidos no procedimento de audiência prévia, nos termos legais, sendo concedido um prazo
máximo de 10 dias úteis para apresentar eventuais alegações em contrário, contados a partir da data da notificação
da proposta de decisão, designadamente quanto à eventual intenção de indeferimento e aos respetivos fundamentos.
7. A decisão final é notificada pelas AG ao beneficiário no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da sua emissão.
8. A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante a assinatura do termo de aceitação o qual é
submetido eletronicamente.
Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da legislação em vigor aplicável. Para mais
informação aconselha-se a consulta do site do Portugal 2020 https://www.portugal2020.pt/Portal2020.
Legislação Base:
• Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro, alterado pelas Portarias n.os 181 -
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B/2015, de 19 de junho, 328 -A/2015, de 2 de outubro, 211 -A/2016, de 2 de agosto, 142/2017, de 20 de abril, e 360
-A/2017, de 23 de novembro.
• AAC em vigor em cada momento.
Documentos a reunir para a elaboração das candidaturas:

Listagem de Documentos
1

Certificado PME atualizado

2

Relatório do certificado PME

3

Certidão do registo comercial/Pacto social

4

Declaração de início de atividade nas Finanças

5

Licenciamento industrial ou outro se legalmente
cedência/arrendamento ou outro título de direito de uso)

6

Projeto arquitetura aprovado (quando aplicável)

7

Quadro Pessoal (último entregue SS)

8

Certidão de não dívida às finanças

9

Certidão de não dívida à SS

10

Balanço social do último ano económico

11

IES dos 3 últimos anos

12

Balancete Analítico de encerramento do último ano económico

13

Balanço e DR do último ano económico aprovados (cópia da ata da AG)

14

Mapa de vendas por mercado dos dois últimos anos

15

Listagem dos investimentos a realizar

16

Orçamentos/Faturas proforma dos investimentos

17

Identificação dos Acionistas

18

Resumo histórico da atividade (Evolução histórica, Visão, Missão e objetivos estratégicos) e
descrição do negócio no modelo.

19

Projeção financeira do negócio para os próximos 5 anos

exigível

(contrato

de

3.4.2 Linhas IEFP
I.Investe Jovem
A Portaria n.º 151/2014, de 30 de julho, criou e regulamentou o Programa Investe Jovem, destinado a promover o
empreendedorismo e a criação de empresas por jovens desempregados, através do apoio à criação do próprio
emprego e de micro negócios. O Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I.P. é a entidade responsável pela
execução do Programa Investe Jovem, em articulação com o Instituto de Informática, I.P.

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER| 104

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

Em 2015 com a publicação do Decreto-Lei n.º 122/2015, o Programa Investe Jovem passou contemplar a modalidade
de apoio Investe Artes e Ofícios.

O Programa Investe Jovem e a modalidade de apoio Investe Artes e Ofícios contemplam as seguintes medidas:
➢ Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos Promotores destinatários, através da atribuição de um apoio
financeiro sob a forma de subsídio não reembolsável;
➢Apoio financeiro ao investimento, mediante a concessão de um empréstimo sem juros;
➢Apoio técnico na área do empreendedorismo para reforço de competências e para a estruturação do projeto,
bem como para a consolidação do mesmo.

Investe Jovem
Principais Características
•Incentivar o empreendedorismo
• Promover a criação de emprego e o crescimento económico
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos, inscritos como desempregados no
IEFP, e que possuam uma ideia de negócio viável e formação adequada para o desenvolvimento do
negócio.
Ao abrigo da modalidade Investe Artes e Ofícios, são ainda destinatários: a) Os desempregados inscritos
no IEFP sem restrição de idade; e os b) Os ex-estagiários do eixo Formação Artes e Ofícios que, no final
da formação em contexto de trabalho, tenham obtido aproveitamento.
Os projetos de criação de empresas devem respeitar, nomeadamente, os seguintes requisitos:

Objetivos:

Destinatários:

✓ apresentar um investimento entre 2,5 e 100 x IAS [1]
✓ apresentar viabilidade técnico-financeira

Requisitos
Projeto:

do

Condições
atribuição
apoios:

de
dos
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✓ não incluir, no investimento a realizar, a compra de capital social de empresa existente
Notas:
(i) A realização do investimento e a criação dos postos de trabalho dos promotores associados ao projeto
devem estar concluídas no prazo de 6 meses a contar da data da disponibilização inicial do apoio
financeiro.
(ii) Durante esse período o projeto de criação de empresas não pode envolver a criação de mais de 10
postos de trabalho, incluindo os dos promotores.
(iii) Os projetos devem manter a atividade da empresa e, necessariamente, assegurar a criação do
respetivo posto de trabalho a tempo inteiro dos destinatários promotores, durante um período nunca
inferior a 3 anos.
(iv) Podem participar no capital social outras pessoas desde que 51% do capital social seja detido pelos
destinatários promotores.
(v) Os Promotores de projetos apresentados ao abrigo da modalidade Investe Artes e Ofícios devem, no
final do período de seis meses estabelecido para a realização do investimento, deter o reconhecimento
do estatuto de artesão e de unidade produtiva artesanal, nos termos da legislação em vigor.
•As novas empresas não podem ter iniciado a atividade à data da entrega do pedido de financiamento.
•Desde a data da contratualização dos apoios e até à extinção das obrigações associadas à execução do
projeto, as novas empresas devem reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Encontrarem-se regularmente constituídas e registadas.
b) Disporem de licenciamento e demais requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou
apresentarem comprovativo de terem iniciado o processo aplicável.
c) Terem a situação contributiva regularizada perante a administração tributária e a segurança social.
d) Não se encontrarem em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos
pelo IEFP.
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Elegibilidade
dos
Investimentos:

Investe Jovem
Principais Características
e) Terem a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito dos Fundos Estruturais.
f) Disporem de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei, quando aplicável.
g) Não ter situações respeitantes a salários em atraso.
i) Despesas em capital fixo corpóreo e incorpóreo e fundo de maneio.
ii) No projeto que inclua, no investimento a realizar, trespasse de estabelecimento, a empresa cedente
do estabelecimento não pode ser detida em 25 % ou mais pelos Promotores, isolada ou conjuntamente,
ou por cônjuge, unido de facto ou familiar do Promotor até ao 2.º grau em linha reta ou colateral. A
empresa não pode, também, ser detida em 25 % ou mais por outra empresa na qual os sujeitos referidos
no mesmo ponto detenham 25 % ou mais do respetivo capital.
iii) Despesas ligadas à constituição de fundo de maneio para funcionamento do projeto, podendo o
mesmo ser financiado pelos Apoios ao Investimento, até 50% do investimento elegível, e tendo como
limite o valor de 5 vezes o IAS, independentemente da dimensão do fundo de maneio.
Consideram-se elegíveis as despesas de investimento efetuadas a partir da data de constituição da nova
empresa.
No projeto de criação de empresas não são consideradas elegíveis, nomeadamente, as despesas: a) Com
aquisição de imóveis e b) Construção de edifícios.
Apoios ao investimento:
• Apoio financeiro até 75% do investimento total elegível
• Este apoio só pode financiar o fundo de maneio indexado ao projeto até 50% do investimento
elegível, no limite de 5 x IAS
• Os promotores devem assegurar, pelo menos, 10% do investimento total elegível, em capitais
próprios
• O apoio financeiro é atribuído sob a forma de empréstimo sem juros, amortizável no prazo de 60 meses,
nas seguintes condições:
Investimento
Aprovado

Total

≥ 2,5 x IAS e ≤ 10 x IAS

Apoios a Conceder:

> 10 e ≤ 50 vezes o IAS

> 50 x IAS e < 100 x IAS

Prazos
- Período de carência de 6 meses, a contar da data
contratualização do apoio.
- Reembolso nos 18 meses imediatamente subsequentes
término do período de carência.
- Período de carência de 12 meses, a contar da data
contratualização do apoio.
- Reembolso nos 36 meses imediatamente subsequentes
término do período de carência
- Período de carência de 12 meses, a contar da data
contratualização do apoio.
- Reembolso nos 48 meses imediatamente subsequentes
término do período de carência.

da
ao
da
ao
da
ao

O reembolso do apoio concedido é efetuado através de prestações mensais, constantes e sucessivas,
salvo amortização antecipada do empréstimo.
Apoios à criação do próprio emprego dos promotores:
• Apoio financeiro sob a forma de subsídio não reembolsável, até ao montante de 6 x IAS por
destinatário promotor que crie o seu posto de trabalho a tempo inteiro, até ao limite de quatro
postos de trabalho objeto de apoio
Apoio técnico:
• Para desenvolvimento de competências na área do empreendedorismo e na estruturação do projeto.
• Para a criação e consolidação de projetos – apoio assegurado pela Rede de Entidades Prestadoras de
Apoio Técnico (EPAT), credenciadas pelo IEFP.
Prazo
Candidatura:
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As candidaturas podem ser apresentadas em qualquer altura do ano. As candidaturas aos apoios
financeiros devem ser apresentadas nos junto do IEFP em www.iefp.pt e www.netemprego.gov.pt.
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Investe Jovem
Principais Características
Regime
Comunitário
de Os apoios a conceder no âmbito do Investe Jovem são concedidos ao abrigo do regime comunitário de
Auxílios
de auxílios de minimis, nomeadamente, em termos de montante máximo por entidade.
Minimus:
[1] Valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais): 428,90€

Circuito de Decisão das Operações
o As candidaturas aos apoios financeiros devem ser apresentadas nos junto do IEFP em www.iefp.pt e
www.netemprego.gov.pt.
o Para a formalização da candidatura é necessário que o registo da mesma no sistema de informação seja validado
por todos os Promotores do projeto, através da respetiva Área Pessoal do NetEmprego. Para esta formalização é
necessário que todos os Promotores se encontrem registados no NetEmprego.
o O registo da candidatura no NetEmprego é efetuado por um destinatário Promotor do projeto, que assumirá a
figura de pessoa a contactar no contexto da tramitação processual inerente à análise e decisão do pedido de
financiamento.
o Para o registo da candidatura o destinatário Promotor deve:
a) Proceder ao preenchimento dos formulários eletrónicos, via Área Pessoal do NetEmprego (Candidaturas a
Programas/Medidas/Pograma Investe Jovem e modalidade de apoio Investe Artes e Ofícios) ou através da página
inicial do Portal NetEmprego (Apoios e Incentivos/Investe Jovem).
b) Os formulários eletrónicos contêm informação relativa a:
- Tipo de Apoios solicitados (incluindo a eventual pretensão de recurso ao montante global das prestações de
desemprego, nos casos de Promotores que se encontrem em condições de o requerer).
- Identificação dos Promotores e Tipo de Empresa a Criar.
- Caracterização do projeto (Objetivos; Tipo de bens a produzir ou serviços a prestar); Mercado Alvo (Tipo de
Clientes, Fornecedores); Instalações(caracterização).
- Plano e Financiamento do Investimento.
- Identificação de eventuais incentivos solicitados ao abrigo de regimes fiscais.
- Consumo de mercadorias, matérias – primas e subsidiárias ao projeto; Fornecimentos e Serviços Externos; Gastos
com pessoal (Quadro de pessoal e Remunerações); Gastos de Depreciação e de Amortização; Encargos financeiros
(Plano de Reembolsos ao IEFP, Outros encargos Financeiros), todos com projeção temporal de três ou cinco anos
civis conforme se trate de projetos de investimento com montante igual ou inferior a 50 IAS ou projetos de
montante superior, respetivamente.
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- Demonstração de Resultados Previsionais (Modelo reduzido do SNC ou Modelo NCM), com projeção temporal
de três ou cinco anos civis conforme se trate de projetos de investimento com montante igual ou inferior a 50 IAS
ou projetos de montante superior, respetivamente.
- Balanço previsional (obrigatório só nos casos em que o Plano de Investimento é igual ou superior a 20.000€),
com projeção temporal de três ou cinco anos civis conforme se trate de projetos de investimento com montante
igual ou inferior a 50 IAS ou projetos de montante superior, respetivamente.
o A submissão da candidatura é efetuada pelo destinatário Promotor que a registou, sendo posteriormente validada
por todos os Promotores do projeto, através da sua Área Pessoal no NetEmprego, no prazo de 10 dias consecutivos a
contar da primeira submissão, sob pena de a mesma ser anulada.
o Para a conclusão do registo da candidatura e posterior submissão, devem ser anexados ao processo, os seguintes
Documentos:

Listagem de Documentos
1
2

3

4

5

6

7
8

9

10
11
13
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Cópias dos Bilhetes de Identidade, Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão de todos os
Promotores do projeto
Curriculum Vitae de todos os Promotores do projeto, de preferência, utilizando o modelo
Europass.
Requerimento dirigido ao diretor do respetivo Centro Distrital da Segurança Social (minuta
disponível na Área Pessoal do NetEmprego – Candidaturas a Programas/Medidas/Minutas),
no caso em que tenha sido sinalizada a pretensão de recorrer ao montante global das
prestações de desemprego pelo, ou por algum(ns) dos Promotor(es).
Faturas pró-forma ou orçamentos relativos ao investimento a realizar.
No caso de no investimento a realizar esteja previsto a aquisição de equipamento em estado
de uso, deve ser apresentada declaração do vendedor autorizado que ateste a sua origem e
confirme que durante os sete anos precedentes não foi adquirido com a ajuda de
subvenções nacionais ou comunitárias.
Cópia do documento comprovativo da titularidade ou disponibilidade de uso das
instalações, comprovativo de afetação do espaço a atividade económica (ex. caderneta
predial urbana), e a devida autorização para a realização de obras, caso esteja previsto no
plano de investimento.
Cópia do contrato promessa de trespasse de estabelecimento ou outro documento
comprovativo, quando o projeto incluir este tipo de investimento.
Cópia do contrato promessa de franquia, quando o desenvolvimento do projeto seja
efetuado através de franchising.
Declaração sob compromisso de honra que ateste a empresa cedente do estabelecimento
não pode ser detida em 25 % ou mais pelos Promotores, isolada ou conjuntamente, ou por
cônjuge, unido de facto ou familiar do Promotor até ao 2.º grau em linha reta ou colateral e
que não é detida em 25 % ou mais por outra empresa na qual os sujeitos referidos no mesmo
ponto detenham 25 % ou mais do respetivo capital.
Declaração Empresa Única (minutas disponíveis na Área Pessoal do NetEmprego –
Candidaturas a Programas/Medidas/Minutas).
Declaração de situação contributiva regularizada perante a administração tributária e a
segurança social de todos os Promotores do projeto.
Comprovativo de início do processo de reconhecimento do estatuto de artesão: Carta de
Artesão e de Unidade Produtiva Artesanal (UPA), no caso da modalidade Artes e Ofícios
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o Compete às delegações regionais do IEFP analisar a candidatura, recorrendo ao Parecer sobre a Viabilidade
Económico-Financeira dos Projetos a efetuar pelas instituições de ensino superior que celebraram, para o efeito,
protocolos de colaboração com o IEFP.
o As delegações regionais do IEFP, após a realização de audiência prévia, nos casos aplicáveis, proferem decisão
sobre a candidatura apresentada no prazo máximo de 60 dias após a sua entrega e emite a respetiva notificação.
o A decisão de aprovação das candidaturas apresentadas no âmbito da modalidade Investe Artes e Ofícios fica
condicionada à obtenção de parecer da estrutura técnica do Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal,
relativamente ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação respetiva e à viabilidade da obtenção das cartas
de artesão e de unidade produtiva artesanal.
o No caso das candidaturas que foram objeto de decisão de aprovação e que prevejam recurso ao montante global
das prestações de desemprego, o IEFP remete o processo devidamente organizado aos serviços da segurança social
aos quais compete decidir e autorizar o pagamento dos montantes em causa.
o

O prazo dos 60 dias suspende-se sempre que sejam solicitados pelo IEFP elementos ou informações em falta ou

adicionais, desde que imprescindíveis para a tomada da decisão, ou no âmbito da realização da audiência prévia.
o

Os elementos e informações em falta ou adicionais solicitados pelo IEFP, quer através da área pessoal dos

Promotores no portal NetEmprego, quer por ofício, no âmbito da análise da candidatura, devem ser apresentados no
prazo de 10 dias úteis, contados desde o dia seguinte à data do pedido na área pessoal ou à data da receção do ofício.
o Decorrido o prazo estabelecido no ponto anterior, o procedimento é retomado, podendo, contudo, a decisão que
vier a ser emitida pelo IEFP ser prejudicada quer pela falta de entrega dos elementos solicitados.
o Após a decisão das candidaturas, as delegações reginais do IEFP procedem à notificação do(s) Promotor(es)
mediante carta registada ou através de Via CTT. A informação sobre a decisão é também disponibilizada na Área
Pessoal do NetEmprego de todos os Promotores do projeto.
o No prazo máximo de 15 dias consecutivos após a data de receção da notificação de aprovação, salvo outro prazo
que venha a ser autorizado pelo IEFP, o(s) Promotor(es) devem observar os seguintes procedimentos:
a)

Aceder ao portal NetEmprego do IEFP, em www.netemprego.gov.pt.

b) Proceder

ao

registo

prévio

da

nova

empresa,

caso

ainda

não

o

tenha

efetuado

(www.netemprego.gov.pt/Registe-se).
c)

Anexar no Portal NetEmprego os seguintes documentos:
Listagem de Documentos
1
2
3
4
5
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Comprovativo da constituição e registado da nova empresa.
Cópia dos documentos de licenciamento e demais requisitos legais exigidos para o exercício
da atividade ou comprovativo de terem iniciado o processo aplicável.
Cópia do documento comprovativo da titularidade das instalações (Ex. contrato de
arrendamento).
Cópia do contrato de trespasse de estabelecimento, quando o projeto incluir este tipo de
Investimento.
Cópia do contrato de franquia, quando o desenvolvimento do projeto seja efetuado através
de franchising.
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6

NIB da conta bancária da nova empresa, devendo no ecrã onde procede à anexação desse
documento digitar o NIB respetivo. No caso de empresários em nome individual, por
questões de transparência, e na eventualidade de o respetivo Promotor ainda não utilizar
uma conta bancária específica para a atividade, deverá abrir conta bancária específica para
o projeto.

7

Confirmação da modalidade do plano de reembolsos do empréstimo sem juros concedido

d) Autorizar os serviços competentes da Segurança Social e da Administração Tributária a comunicar ao IEFP a
informação relevante para efeitos de concessão do apoio requerido, incluindo sobre a situação contributiva.
o Após a receção dos documentos referidos no ponto anterior, as delegações regionais do IEFP emitem o contrato
de concessão de incentivos dos apoios remetendo-o à empresa, através carta registada ou através de Via CTT.
o O contrato de concessão de incentivos deve ser enviado pela empresa aos serviços do IEFP, no prazo de cinco dias
úteis a contar da data da sua receção, devidamente assinado por todos os Promotores do projeto (destinatários
Promotores e outros Promotores) e pela empresa, e as assinaturas reconhecidas por semelhança e na qualidade de
legais representantes.
o No caso da modalidade Investe Artes e Ofícios, após a aprovação do projeto, a Nova Empresa deve completar o
processo de requerimento do estatuto de artesão e de unidade produtiva artesanal junto da respetiva estrutura
técnica, nomeadamente juntando os documentos em falta, de forma a obter o respetivo reconhecimento antes do
pagamento da totalidade dos apoios Investe Artes e Ofícios.

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da Ficha Síntese Investe Jovem e da legislação
em vigor. Para mais informação aconselha-se também a consulta do site do IEFP, item Empreendedorismo:
https://www.iefp.pt/empreendedorismo.

Legislação Base:
•

Portaria n.º 151/2014, de 30 de julho

•

Regulamento Específico, aplicável às Medidas Investe Jovem

•

Decreto-Lei n.º 122/2015, de 30 de junho, Modalidade integrada no Programa de Promoção de Artes e
Ofícios.

•

Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 110/2002, de 16 de abril

•

Portaria n.º 1193/2003, de 13 de outubro

•

Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro (Lei-quadro da política de emprego).
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II. Apoios à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego

Apoios à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego é uma das medidas do Programa
de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, que consiste na atribuição de apoios a projetos de
emprego promovidos por beneficiários das prestações de desemprego, através da antecipação das prestações de
desemprego, desde que os mesmos assegurem o emprego, a tempo inteiro, dos Promotores subsidiados.

Apoios à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego
Principais Características
Beneficiários das prestações de desemprego que apresentem um projeto que origine, pelo
menos, a criação do seu emprego.
Destinatários:
Nota: As prestações de desemprego referidas respeitam apenas ao subsídio de desemprego ou
ao subsídio social de desemprego inicial
Pagamento, total ou parcial, do montante global das prestações de desemprego, deduzido das
Apoios:
importâncias eventualmente já recebidas
• O Promotor deve ter pelo menos 18 anos de idade à data da candidatura.
• O Promotor não pode acumular o exercício da atividade para a qual foi apoiado com outra
atividade normalmente remunerada, durante o período em que é obrigado a manter aquela
atividade.
• O montante das prestações de desemprego pode ser aplicado na aquisição de
estabelecimento por cessão ou na aquisição de capital social de empresa preexistente que
origine, pelo menos, a criação de emprego, a tempo inteiro, do Promotor destinatário.
• No projeto que inclua, no investimento a realizar, a aquisição de capital social, esta tem de
decorrer de aumento de capital social, isto é, o montante das prestações de desemprego só
pode financiar o aumento de capital social, não podendo financiar a aquisição de partes sociais
Condições de atribuição dos existentes.
Apoios:
• O projeto deve apresentar viabilidade económico-financeira.
Notas:
(i) O montante das prestações de desemprego deve ser aplicado, na sua totalidade, no
financiamento do projeto, podendo ser aplicado em operações associadas ao projeto,
designadamente na realização de capital social da empresa a constituir.
(ii) No projeto que inclua, no investimento a realizar, a compra de capital social ou a cessão de
estabelecimento, a empresa cujo capital é adquirido ou a empresa trespassante do
estabelecimento não pode ser detida em 25 % ou mais pelo próprio, por cônjuge, unido de
facto ou familiar do Promotor até ao 2.º grau em linha reta ou colateral. A empresa não pode,
também, ser detida em 25 % ou mais por outra empresa na qual os sujeitos referidos no mesmo
ponto detenham 25 % ou mais do respetivo capital.
• Desde a data da contratualização dos apoios e até à extinção das obrigações associadas à
execução do projeto, a nova empresa deve reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos:
▪ Encontrar-se regularmente constituída e registada.
▪ Dispor de licenciamento e outros requisitos legais para o exercício da atividade ou
Obrigações do Promotor /
apresentar comprovativo de ter iniciado o respetivo processo.
Empresa:
▪ Ter a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social.
▪ Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros
concebidos pelo IEFP,IP
▪ Dispor de contabilidade organizada, desde que legalmente exigido
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Apoios à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego
Principais Características
• A realização do investimento e a criação dos postos de trabalho devem estar concluídas no
prazo de um ano a contar da data do início da atividade.
• O projeto que não beneficie da cumulação com a modalidade de crédito com garantia e
bonificação da taxa de juro, deve manter a atividade da empresa e os postos de trabalho
preenchidos por beneficiários das prestações de desemprego durante, pelo menos, três anos.
• Durante o período em que os destinatários/Promotores são obrigados a manter a atividade
pelo recurso ao montante global das prestações de desemprego, os beneficiários ficam inibidos
de cumular com a atividade apoiada, outra atividade normalmente remunerada (ou seja,
devem exercer a atividade apoiada no âmbito do projeto em regime de exclusividade durante,
pelo menos, três anos).
• A empresa beneficiária deve assegurar todas as condições necessárias ao acompanhamento
e verificação da sua atividade, até às extinções associadas ao projeto, a realizar pelo IEFP, IP ou
por entidade indicada por este.
Notas:
(i) Sem prejuízo da participação criminal por indícios da prática de crime de fraude na obtenção
de subsídio de natureza pública, o incumprimento de qualquer das condições ou obrigações
previstas na lei e sua regulamentação, tem como consequência, em caso de incumprimento
imputável à entidade, a revogação dos benefícios já obtidos e a respetiva devolução.
(ii) Assim, sempre que na execução do projeto de criação do próprio emprego se verificar
incumprimento injustificado das condições que determinaram a sua aprovação ou se apurar ter
havido aplicação, ainda que parcial, das prestações de desemprego para fim diferente daquela
a que se destinam, aplica-se o regime jurídico da restituição das prestações de segurança social
indevidamente pagas, sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional ou penal a que
houver lugar.
• Possibilidade de cumulação com a modalidade de crédito com garantia e bonificação da taxa
Complementaridade
de
de juro (linhas MICROINVEST E INVEST+)
Medidas:
• Apoio técnico à criação e consolidação de projetos (facultativo)
Prazo de Candidatura:
As candidaturas podem ser apresentadas em qualquer altura do ano

Circuito de Decisão das Operações
o A apresentação dos projetos sem recurso ao crédito com garantia e bonificação da taxa de juro deve ser efetuada
no Centro de Emprego da área de implementação do projeto, os quais facultam todas as informações e documentos
necessários à respetiva formalização.
o O formulário de candidatura deve ser acompanhado do requerimento para o pagamento, total ou parcial, do
montante global das prestações de desemprego dirigido ao diretor do Centro Distrital do Instituto da Segurança Social,
I. P., (ISS) da área de residência do requerente.
o Deve ser comunicado ao Centro de Emprego da residência do Promotor a receção da candidatura e os elementos
que dele constem.
o

Os Centros de Emprego devem verificar se as candidaturas estão convenientemente instruídas, nomeadamente

através da listagem de documentação a anexar ao formulário de candidatura, e, se necessário, solicitar ao Promotor
os elementos em falta, podendo utilizar para o efeito o modelo de notificação pessoal.
o Os elementos em falta solicitados pelo Centro de Emprego devem ser apresentados no prazo de 10 dias úteis,
contados desde o dia seguinte à data da receção do respetivo pedido.
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o Os Centros de Emprego devem efetuar visita prévia às instalações do Promotor, de forma a aferir da existência de
condições para o desenvolvimento do projeto.
o Os Centros de Emprego devem remeter as candidaturas (incluindo o relatório de visita prévia) à respetiva
Delegação Regional, no prazo de 8 dias úteis a contar da data de receção da candidatura, para análise e emissão de
parecer.
o O prazo definido no ponto anterior suspende-se sempre que sejam solicitados elementos adicionais, terminando
a suspensão com a cessação do facto que lhe deu origem.
o Compete aos serviços de coordenação das Delegações Regionais da área de implementação do projeto proceder
à análise e emissão de parecer de viabilidade dos projetos, promovidos por beneficiários de prestações de
desemprego.
o No âmbito da instrução e apreciação dos processos compete aos serviços de coordenação das Delegações
Regionais, designadamente, analisar a viabilidade económico-financeira, no prazo máximo de 30 dias úteis contados
a partir da data de apresentação da candidatura.
o Quando haja lugar à solicitação e entrega de elementos instrutórios adicionais do projeto, os serviços de
coordenação das Delegações Regionais notificam o Promotor para o efeito. O prazo inicial suspende-se sempre que
sejam solicitados elementos adicionais ou haja audiência prévia, terminando a suspensão com a cessação do facto
que lhe deu origem.
o Quando não deva realizar-se audiência prévia, os serviços de coordenação das Delegações Regionais remetem o
respetivo parecer para o Centro Distrital do Instituto da Segurança Social, I. P., (ISS) da área de residência do
requerente juntamente com o requerimento para o pagamento, total ou parcial, do montante global das prestações
de desemprego.
o Compete aos serviços de coordenação das Delegações Regionais realizar a audiência prévia, nos termos legais,
nomeadamente quando a proposta de parecer seja desfavorável.
o Quando após a realização da audiência prévia o parecer passar a ser totalmente favorável, os serviços de
coordenação das Delegações Regionais remetem o respetivo parecer para o Centro Distrital do Instituto da Segurança
Social, I. P., (ISS) da área de residência do requerente, juntamente com o requerimento para o pagamento, total ou
parcial, do montante global das prestações de desemprego.
o Quando após a realização da audiência prévia o parecer se mantiver desfavorável, os serviços de coordenação das
Delegações Regionais notificam o Promotor do parecer e dos respetivos meios de impugnação.
o Após o decurso do prazo para a impugnação ou após a decisão sobre a reclamação/recurso hierárquico (a qual
deve ser notificada ao Promotor) os serviços de coordenação das Delegações Regionais remetem o respetivo parecer
para o Centro Distrital do Instituto da Segurança Social, I. P., (ISS) da área de residência do requerente, juntamente
com o requerimento para o pagamento, total ou parcial, do montante global das prestações de desemprego.
o A Segurança Social deve notificar sempre os Promotores da sua decisão, seja favorável ou desfavorável, e dar
conhecimento aos serviços de coordenação das Delegações Regionais.
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Documentação a Anexar ao Processo
Listagem de Documentos
1

Fotocópias de BI, NIF, Cartão do Centro de Emprego e Cartão de Pessoa Coletiva

2

Currículo do Promotor

3
4

Requerimento ao Diretor do CDSS, solicitando a antecipação do montante global das
prestações de desemprego
Documento comprovativo do licenciamento para o exercício da atividade ou requerimento
do mesmo

5

Documento comprovativo da titularidade ou disponibilidade de uso das instalações

6

Faturas pró-forma ou orçamentos relativos ao investimento a realizar

7

Certidões das Finanças e Segurança Social, ou autorização para consulta on-line, Modelo 22
do IRC dos últimos dois anos (emp. existente) e Declaração anual

8

Declaração de não incumprimento no que respeita a apoios do IEFP, I. P

9
10
11

Declaração sob compromisso de honra em como não concorrem a outros apoios para os
mesmos
Declaração s/ compromisso de honra em como garantem o posto de trabalho do Promotor
a tempo inteiro (emp. existente)
Formulário de Candidatura

Nota: A informação constante deste documento não dispensa a consulta da Ficha Síntese Apoios à Criação do Próprio
Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego, do Manual de Procedimentos do PAECPE e da legislação
em vigor. Para mais informação aconselha-se também a consulta do site do IEFP, item Empreendedorismo:
https://www.iefp.pt/empreendedorismo.
Legislação Base:
•

Portaria n.º 985/2009, de 4 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Portaria n.º 58/2011, de 28
de janeiro, Portaria n.º 95/2012, de 4 de abril e Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio (criação do Programa
de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego - PAECPE).

•

Despacho n.º 7131/2011, de 11 de maio (definição do procedimento aplicável ao pagamento por uma só vez
do montante global das prestações de desemprego).
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Vantagens e Desvantagens
Financiamento Público

Vantagens

Desvantagens

AGRIEMPREENDE

✓ Possibilidade de obtenção de incentivos não reembolsáveis (fundo perdido) o que reduz os
custos de financiamento e o endividamento das empresas.
✓ Em alguns SI o valor atribuído assume a forma de empréstimo sem pagamento de juros e
outros encargos;
✓ Existe a possibilidade de conversão de parte do incentivo reembolsável em não reembolsável;
✓ Período de carência de capital durante a implementação do projeto;
✓ Existe o complemento de ações de promoção do projeto;
✓ Existe um acompanhamento contínuo da execução do projeto, o que contribui para uma
gestão mais equilibrada e sustentada.
 Maior período de análise das candidaturas;
 As candidaturas só podem ser apresentadas aquando da abertura dos concursos – períodos
curtos de submissão das candidaturas, e sem datas pré-agendadas;
 Montante do incentivo muitas vezes é insuficientes, existe a necessidade de completar com
financiamento privado;
 Acesso limitados aos programas existentes;
 Maior burocracia durante o processo de implementação do investimento;
 Morosidade dos processos de análise e pagamento;
 Valores limitados em cada aviso de concurso que podem limitar a possibilidade de
financiamento.
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4. FICHAS RESUMO
Apresentamos em seguida as Fichas Resumo de cada um dos Produtos apresentados no capítulo anterior.
Chamamos a atenção para o facto de a leitura destas Fichas não dispensar a consulta da informação constantes no
presente Guião e da Legislação em vigor e respetivos Documentos de Divulgação.

4.1

Crowdfunding
Crowdfunding
O Financiamento Colaborativo (FC) é o tipo de financiamento de entidades, ou das suas atividades e projetos, através

Descrição:

do seu registo em plataformas eletrónicas acessíveis através da Internet, a partir das quais procedem à angariação
de parcelas de investimento provenientes de um ou vários Investidores individuais.
a) FC donativo, pelo qual a entidade financiada recebe um donativo, com ou sem a entrega de uma contrapartida não
pecuniária.
b) FC com recompensa, pelo qual a entidade financiada fica obrigada à prestação do produto ou serviço financiado,
em contrapartida pelo financiamento obtido.

Modalidades:

c) FC de capital, pelo qual a entidade financiada remunera o financiamento obtido através de uma participação no
respetivo capital social, distribuição de dividendos ou partilha de lucros.
d) FC por empréstimo, através do qual a entidade financiada remunera o financiamento obtido através do pagamento
de juros fixados no momento da angariação

Beneficiários:

Qualquer Promotor ou Empresa sobre qualquer forma ou natureza jurídica.
O Empreendedor/Promotor apresenta o projeto numa plataforma web através de vídeos e textos, onde expõe o

Funcionamento:

projeto, dá a conhecer a forma como pretende executá-lo, a verba mínima que precisa para o criar, e o período de
angariação de fundos. Se no prazo determinado conseguir atingir o recurso pretendido, recebe o financiamento para
concretizar o projeto. Se não atingir esse valor, os fundos são devolvidos aos Investidores.

Doação
GoFundMe

Recompensa
PPL (PT)

Capital

Empréstimo

Seedrs

Raize (PT)

(UK/PT)
Crowdfunder

Plataformas

IndieGOGO

Crowdcube

Lending
Club

disponíveis:
Patreon

Kickstarter

-

NOVO

BANCO

-

-

-

-

Crowdfunding

Prazo
Candidatura:

de
As campanhas podem ser apresentadas em qualquer altura do ano.
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Crowdfunding - FC com Recompensa
https://ppl.com.pt/
Plataforma:

A PPL é uma plataforma Portuguesa muito userfriendly, de fácil acesso e navegação, através da qual o processo de
Angariação de Fundos é transparente e simples.
FC com recompensa, pelo qual a entidade financiada fica obrigada à prestação do produto ou serviço financiado, em

Modalidades:

contrapartida do financiamento obtido.

Beneficiários:

Qualquer Promotor ou Empresa sobre qualquer forma ou natureza jurídica.
- Qualquer pessoa pode propor um projeto, explicando a ideia e como vão ser utilizados os fundos angariados através
da PPL. O projeto deverá ser estruturado em duas secções importantes:
 Descrição – onde o projeto e a equipa são apresentados. Inclui o montante a angariar, o prazo da Campanha,
um vídeo de apresentação e eventuais imagens e documentos adicionais.
 Recompensas – as contrapartidas propostas pelo Promotor para incentivar a participação dos Apoiantes.
- Após a validação da PPL, a Campanha é publicada e o Promotor divulga-a aos potenciais Apoiantes.

Funcionamento:

- Os Apoiantes contribuem para a Campanha durante um período previamente definido (com um máximo de 60 dias).
- O modelo seguido pela PPL é o "tudo ou nada". A regra "tudo ou nada" induz os Promotores a solicitar, por um lado,
o menor montante possível, para haver maior probabilidade de atingir o objetivo, e, por outro, o suficiente para que
possam executar o projeto. Assim, se o Promotor conseguir angariar o montante desejado na sua totalidade dentro
do prazo estabelecido, o montante é transferido num prazo de 48h. Ficando o Promotor com a obrigação de cumprir
com a distribuição da recompensa pré-estabelecida. Caso seja angariada apenas uma parte dos fundos solicitados,
estes são devolvidos aos Apoiantes e o Promotor nada recebe.

Montante

do

Apoio:
Custos associados:

Limite mínimo de 500€.
A PPL cobra 5% (+IVA) da quantia angariada, unicamente se conseguir angariar a totalidade da quantidade pedida. É
ainda cobrada uma comissão de 2,5% (+IVA) para cobrir as taxas em vigor praticadas pelos parceiros de pagamento.
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Plataforma:
Modalidades:
Beneficiários:

Funcionamento:

Montantes:

Características dos
Empréstimos:

Critérios mínimos
de participação:

Custos associados:

Crowdfunding - FC por Empréstimo
https://www.raize.pt/companies
A RAIZE é uma plataforma online, através da qual é disponibilizada uma bolsa de empréstimos.
FC por Empréstimo através do qual a entidade financiada remunera o financiamento obtido por via do pagamento
de juros fixados no momento da angariação.
Micro e PME com sede fiscal em Portugal.
A Plataforma RAIZE é um mercado online que permite a Empresas (Mutuários) e Investidores (Mutuantes) entrarem
em contacto entre si para efeitos de obtenção/concessão de financiamento, respetivamente. O Promotor começa
por lançar a Campanha na plataforma. Findo o prazo de vigência da Campanha, e caso esta tenha sucesso os fundos
angariados são disponibilizados ao Promotor. A disponibilização do financiamento é efetuada com suporte da
plataforma eletrónica, na qual se encontram identificadas as condições do financiamento (montante, taxa de juro e
plano de reembolso). Aquando das datas de pagamento de Serviço da Divida, automaticamente a RAIZE debita a
conta bancaria da Empresa para o devido efeito.
Limite máximo até 150.000 € e um mínimo de 2.500€
i) Financiamento tesouraria e investimento - Empréstimos amortizáveis mensalmente em períodos entre os 6 e 60
meses.
ii) Adiantamento de faturas - Empréstimos que permitem às empresas antecipar o recebimento das suas faturas junto
de clientes.
iii)Financiamento Startups - Empréstimos para empresas mais jovens, com menos de 2 anos de atividade (mas já a
operar).
Todos os empréstimos são concedidos através de contratos de mútuo que apresentam as seguintes características:
Empréstimos de taxa fixa; Prestações mensais fixas; Maturidade de 6 a 60 meses, findo este período o montante
emprestado tem de ser totalmente reembolsado.
a) Ser uma sociedade comercial devidamente constituída em Portugal;
c) Não ter incumprimentos registados na CRC do Banco de Portugal;
d) Não ser ré em processos judiciais;
e) Ter situação contributiva regularizada (Segurança Social e Administração Tributária);
f) Apresentar sustentabilidade financeira.
Taxas de Juro a partir de 3%, sendo estas definidas consoante o risco da empresa.
Comissão Processamento Novos Empréstimos: até 5% do valor do empréstimo.
Comissão de gestão; até 0,5% do empréstimo (anual).
Comissão de Gestão de atraso de não pagamento de prestações: até 25€.
* Acresce IVA e Imposto do Selo à taxa legal em vigor.
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Crowdfunding - FC de Capital
Plataforma:

Modalidades:

Beneficiários:

https://www.seedrs.com/
A Seedrs é uma plataforma de equity crowdfunding inglesa que tem presença em Portugal.
FC de capital, pelo qual a entidade financiada remunera o financiamento obtido através de uma participação no
respetivo capital social, distribuição de dividendos ou partilha de lucros.
Empresas sobre qualquer forma jurídica e nacionalidade, que se encontram em expansão, e/ou internacionalização
do seu negócio.
Plataforma europeia, que junta Empresas e Investidores particulares, permitindo que indivíduos e instituições
invistam a quantidade que desejarem em diferentes projetos, ficando estes com uma parte do capital da empresa.
Uma vez lançada a Campanha e alcançado a angariação da totalidade dos fundos, os mesmos são transferidos para
a conta do Promotor no seu pais de origem, devendo este proceder ao registo na Conservatória do aumento do
capital com a entrada de um novo sócio, a Seedrs (em representação dos Investidores). A Seedrs permanece como

Funcionamento:

acionista do capital, por um período definido à priori, sendo no momento da sua saída que os Investidores recebem
o retorno do seu investimento. Entretanto, caso o Promotor decida distribuir dividendos, estes passam diretamente
do Promotor para o Investidor.
Ao juntar algumas centenas ou milhares de pequenos Investidores como seus acionistas (indiretos) a empresa passa
a ter acesso a uma rede alargada de contactos com interesses alinhados com a estratégia da empresa e que operam
em áreas que podem ser interessantes para a empresa em causa.

Montantes:

Limite máximo até 5.000.000 € e um mínimo de 50.000€
- No ato da transferência de fundos, o montante a transferir é líquido das Comissões:

Custos associados:

✓

Comissão de Montagem:6% sobre a totalidade dos fundos angariados.

✓

Comissão de Completion: 2.500€.

✓

Comissão de processamento de pagamento:0,5%

*Comissões excluindo IVA.
- A Seedrs só volta a cobrar uma comissão no momento da saída e sobre as mais valias dos Investidores.
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4.2

Business Angels
Business Angels

Quem Investe:

Investidores privados e individuais denominados de “Investidores anjo – Business Angels (BA)”.
Os BA atuam de forma individual ou reúnem-se em Clubes de ‘anjos’. Os BA investem o seu próprio dinheiro,
normalmente, em projetos em fase inicial, de arranque, em troca da participação no capital social. Trata-se de uma

Modalidade:

entrada no capital das empresas, delimitada no tempo, com o objetivo de valorização a médio prazo, tendo em vista a
alienação posterior das participações a outros interessados.

Fundos

Os BA arriscam os seus próprios recursos financeiros em prol de um projeto sobre o qual perspetivam sucesso, mas

Investidos:

sem qualquer garantia sobre o mesmo.
• O BA Participa em projetos com smart money, isto é, para além de aportar capacidade financeira, também contribui

Natureza

da

intervenção:

com a sua experiência e network de negócios.
• O BA providencia Financiamento em troca da participação no capital social.
• Relação de proximidade, de transferência de conhecimento e contacto entre o Empreendedor e o BA.
• O BA tem uma postura de ajudar e não de controlar.
Podem beneficiar deste produto financeiro Empreendedores e PME dos vários setores de atividade, que apresentem
necessidades de capitais próprios para a implementação dos seus projetos de:

Beneficiários:

- criação de empresas inovadoras e de base tecnológica;
- desenvolvimento de processos e produtos inovadores de forma a empresa estar apta a operar em mercados
altamente competitivos e caracterizados pela inovação.

Montantes:
O que atrai os
BA:

De 20.000€ a 250.000€.
• Pequenas empresas, em estágio inicial (tipicamente Startups), que apresentem um potencial de crescimento
acelerado e um modelo de negócio replicável e escalável.
• Uma boa equipa onde o líder se destaque pelas qualidades que possui.
É complicado identificar os Business Angels portugueses uma vez que estes são, muitas vezes, anónimos, contudo,

Onde estão os
BA:

aconselha-se:
- O contacto direto com os Clubes de BA que se encontram identificadas no site da FNABA.
- A consulta do site do IFD, onde constam as Listas das Entidades Veículos que foram consideradas elegíveis para
receberem os fundos ao abrigo das linhas de Coinvestimento.

Links uteis:

IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento - http://www.ifd.pt/pt/
Associação Portuguesa Business Angels - http://www.apba.pt/
Federação Nacional de Associações de Business Angels - http://www.fnaba.org/
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4.3

Capital de Risco
Capital de Risco (CR)

Quem Investe:

Fundos de capital de risco, através de uma sociedade gestora de capital de risco (SCR), ou outras entidades legalmente
habilitadas.
O CR é uma solução de investimento de carácter temporário que contempla a participação no capital social das

Modalidades:

empresas intervencionadas. Nesse pressuposto, a sociedade ou o agente de Capital de Risco torna-se sócio ou acionista
da empresa financiada, reforçando a sua capacidade financeira e as competências de gestão, com o intuito de obter
uma mais-valia.

Fundos

Os investimentos são realizados normalmente pelas Sociedades de Capital de Risco (SCR) responsáveis pela gestão dos

Investidos:

Fundos de Capital de Risco.

Natureza da
intervenção:

• As SCR, oferecem dinheiro em troca do simples controlo da empresa e da rentabilidade.
• As SCR têm uma relação pouco participativa no dia a dia da empresa, normalmente, apenas procuram saber da
rentabilidade do investimento efetuado.
Podem beneficiar deste produto financeiro Empreendedores e PME dos vários setores de atividade, que apresentem
necessidades de capitais próprios para a implementação dos seus projetos de:

Beneficiários

- criação de empresas inovadoras e de base tecnológica;
- transmissão e redimensionamento;
- expansão, modernização, internacionalização e/ou diversificação.

Montantes:

Normalmente a partir dos 250.000€.

O que atrai o

Setores emergentes, altamente competitivos, caracterizados pela inovação (de produtos, serviços, processos de

CR:

produção ou distribuição) e com grande potencial de crescimento e rentabilidade inerentes.
Existem vários operadores a atuar no mercado de capital de risco, sendo que a escolha poderá atender, entre outros
aspetos, à política de investimentos de cada um deles, possíveis objetivos específicos (internacionalização, tecnologias
de informação, ambiente, comércio, turismo, etc.), e ainda a maior ou menor dimensão desejada para o investimento.

Onde estão os
CR:

Como principal fonte de informação sobre as SCR existentes, aconselha-se :
- A consulta do site do Banco de Portugal, onde se encontram listadas as SCR a operar em Portugal.
- A consulta do site do IFD, onde constam as Listas das SCR que foram consideradas elegíveis para receberem os fundos
ao abrigo das linhas de Coinvestimento.
- A consulta do site da Portugal Venture.
IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento - www.ifd.pt
APCRI – Associação Portuguesa de Capital de Risco - www.apcri.pt

Links uteis:

Portugal Ventures - www.portugalventures.pt
PME Investimentos - www.pmeinvestimentos.pt
Banco de Portugal: http://web3.cmvm.pt/sdi/capitalrisco/pesquisa_scr.cfm.
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4.4

Linhas de Apoio ao Desenvolvimento de Negócio 2018

4.4.1 Linha de Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 - Curto Prazo
ADN – Curto Prazo
Beneficiários:
Condições gerais de
acesso:

Objetivo:

Preferencialmente PME, ou outras empresas com um volume de negócios inferior ou igual a € 150 milhões e que
não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada seja superior a € 200 milhões.
i. Apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado;
ii. Não tenham incidentes não regularizados junto da Banca, à data de emissão de contratação;
iii. Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação.
Financiar operações de apoio de curto prazo designadamente conta corrente para tesouraria, financiamento por
livrança, operações sobre o estrangeiro, programas de papel comercial, desconto de papel comercial, factoring e
confirming.

Montante Máximo:

1.500.000€

Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização
de
Capital:
Comissão de garantia,
juros e comissões de
serviços:

Até 3 anos. Operações renováveis trimestral, semestral ou anualmente, até ao máximo de 3 anos.
Não aplicável

Spread Máximo:

3,75% em ambas as modalidades fixa ou variável.

Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Comissão de Garantia:
Adesão
Mutualismo:

ao

Entidade Gestora:

Bancos Protocolados:

Prazo de Candidatura:
Legislação:
Links para consulta:

AGRIEMPREENDE

Prestações constantes, iguais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, e postecipadas.

Integralmente suportados pela empresa.

a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão solicitar
garantias adicionais às empresas.
60% do valor do capital em dívida em cada momento do tempo.
Até ao máximo de 2%, é calculada mensal, trimestral, semestral ou anualmente e antecipadamente.
As empresas deverão adquirir ações da SGM, aderindo deste modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o
valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez
cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, uma vez terminada a garantia.
SPGM - Sociedade de Investimento
Abanca Corporación Bancaria, S.A. (sucursal em Portugal); Banco Atlântico Europa, S.A., Banco Invest SA, Banco
BPI, S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; Banco Santander Totta, S.A.;Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal;
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL ;Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa Geral de
Depósitos, S.A.; EuroBic, S.A.; Novo Banco, S.A.;Novo Banco dos Açores, S.A.
Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos Bancos
Protocolados, estando a linha disponível até maio de 2019, podendo o prazo ser prorrogado por decisão da
Entidade Gestora.
Documento de Divulgação Linha ADN 2018 da SPGM
IAPMEI www.iapmei.pt e SPGM www.spgm.pt
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4.4.2 Linha de Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 - Leasing Imobiliário

Objetivo:

ADN Leasing Imobiliário
Preferencialmente PME, ou outras empresas com um volume de negócios inferior ou igual a € 150 milhões e que
não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada seja superior a € 200 milhões.
i. Apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado;
ii. Não tenham incidentes não regularizados junto da Banca, à data de emissão de contratação;
iii. Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação.
Financiar operações de leasing imobiliário

Montante Máximo:

500.000€

Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização
de
Capital:
Comissão de garantia,
juros e comissões:

Até 12 anos
Até 24 meses
Rendas constantes (de capital ou capital e juros), iguais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, e antecipadas
ou postecipadas (excluindo o valor residual).

Spread Máximo:

3,75% em ambas as modalidades fixa ou variável.

Beneficiários:
Condições gerais de
acesso:

Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Comissão de Garantia:
Adesão
Mutualismo:

ao

Entidade Gestora:

Bancos Protocolados:

Prazo de Candidatura:
Legislação:
Links para consulta:

AGRIEMPREENDE

Integralmente suportados pela empresa.

a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão solicitar garantias
adicionais às empresas.
50% do valor do capital em dívida em cada momento do tempo.
Até ao máximo de 2%, é calculada mensal, trimestral, semestral ou anualmente e antecipadamente.
As empresas deverão adquirir ações da SGM, aderindo deste modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o
valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez
cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, uma vez terminada a garantia.
SPGM - Sociedade de Investimento
Abanca Corporación Bancaria, S.A. (sucursal em Portugal); Banco Atlântico Europa, S.A., Banco Invest SA, Banco
BPI, S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; Banco Santander Totta, S.A.;Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal;
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL ;Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa Geral de
Depósitos, S.A.; EuroBic, S.A.; Novo Banco, S.A.;Novo Banco dos Açores, S.A..
Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano, junto de um dos Bancos
Protocolados, estando a linha disponível até maio de 2019, podendo o prazo ser prorrogado por decisão da
Entidade Gestora.
Documento de Divulgação Linha ADN 2018 da SPGM
IAPMEI www.iapmei.pt e SPGM www.spgm.pt
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4.4.3 Linha de Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 - Leasing Mobiliário

Objetivo:

ADN - Leasing Mobiliário
Preferencialmente PME, ou outras empresas com um volume de negócios inferior ou igual a € 150 milhões e que
não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada seja superior a € 200 milhões.
i. Apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado;
ii. Não tenham incidentes não regularizados junto da Banca, à data de emissão de contratação;
iii. Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação
Financiar operações de leasing mobiliário

Montante Máximo:

250.000€

Beneficiários:
Condições gerais de
acesso:

Prazo das
Operações:
Período de Carência:
Amortização de
Capital:
Comissão de
garantia, juros e
comissões:
Spread Máximo:
Colaterais de
Crédito:
Garantia Mútua:
Comissão de
Garantia:

Até 6 anos
Até 24 meses
Rendas constantes (de capital ou capital e juros), iguais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, e antecipadas
ou postecipadas (excluindo o valor residual).
Integralmente suportados pela empresa.
3,75% em ambas as modalidades fixa ou variável.
a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão solicitar garantias
adicionais às empresas.
65% do valor do capital em dívida em cada momento do tempo.
Até ao máximo de 2%, é calculada mensal, trimestral, semestral ou anualmente e antecipadamente.

Adesão ao
Mutualismo:

As empresas deverão adquirir ações da SGM, aderindo deste modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o
valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez
cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, uma vez terminada a garantia.

Entidade Gestora:

SPGM - Sociedade de Investimento

Bancos
Protocolados:

Prazo de
Candidatura:
Legislação:
Links para consulta:

Abanca Corporación Bancaria, S.A. (sucursal em Portugal); Banco Atlântico Europa, S.A., Banco Invest SA, Banco
BPI, S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; Banco Santander Totta, S.A.;Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal;
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL ;Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa Geral de
Depósitos, S.A.; EuroBic, S.A.; Novo Banco, S.A.;Novo Banco dos Açores, S.A.
Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos Bancos
Protocolados, estando a linha disponível até maio de 2019, podendo o prazo ser prorrogado por decisão da
Entidade Gestora.
Documento de Divulgação Linha ADN 2018 da SPGM
IAPMEI www.iapmei.pt e SPGM www.spgm.pt
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4.4.4 Linha ADN Start UP

Beneficiários:

Condições
acesso:

gerais

de

Objetivo:

ADN Start UP
Microempresas na fase inicial do seu ciclo de vida. Microempresas com 4 ou menos anos de existência. No caso
de a Microempresa ainda não estar criada, a garantia apenas será emitida após constituição formal da empresa
Empresas com um mínimo de 15% de capitais próprios. Todos os beneficiários têm ainda de cumprir
cumulativamente os seguintes requisitos:
i. Não tenham incidentes não regularizados junto da Banca, à data de emissão de contratação;
ii. Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação.
Apoiar a criação de empresas e o desenvolvimento de novos negócios, por empresas de pequena dimensão, na
fase inicial do seu ciclo de vida através de financiamento bancário, com garantia mútua.

Montante Máximo:

50.000€, e em casos excecionais pode elevar-se para 100.000€.

Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização de Capital:
Operações Elegíveis:
Comissão de garantia,
juros e comissões:

Até 8 anos
Até 24 meses
Prestações constantes, iguais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, e postecipadas.
Operações de financiamento bancário.

Spread Máximo:

3,75% taxa variável

Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Comissão de Garantia:
Adesão ao Mutualismo:
Entidade Gestora:

Bancos Protocolados:

Prazo de Candidatura:
Legislação:
Links para consulta:

AGRIEMPREENDE

Integralmente suportados pela empresa.

a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão solicitar
garantias adicionais às empresas.
75% do valor do capital em dívida em cada momento do tempo.
Até ao máximo de 2%, é calculada mensal, trimestral, semestral ou anualmente e antecipadamente.
As empresas deverão ações da SGM, aderindo deste modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da
garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos
os requisitos legais, ao valor nominal, uma vez terminada a garantia.
SPGM - Sociedade de Investimento
Banco Atlântico Europa, S.A.; Banco BPI, S.A.; Banco Comercial Português, S.A. ;Banco Santander Totta, S.A.;
Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL; Caixa Central de Crédito
Agrícola Mútuo, CRL; Caixa Geral de Depósitos, S.A.; EuroBic, S.A. ; Novo Banco, S.A.; Novo Banco dos Açores,
S.A.
Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos Bancos
Protocolados, estando a linha disponível até maio de 2019, podendo o prazo ser prorrogado por decisão da
Entidade Gestora.
Documento de Divulgação Linha ADN 2018_Startup da SPGM
IAPMEI www.iapmei.pt. e SPGM www.spgm.pt.
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4.5

Linha de Crédito Capitalizar 2018

4.5.1 Linha Micro e Pequenas Empresas
Micro e Pequenas Empresas

Beneficiários:

Condições gerais de acesso:

Operações Elegíveis:
Tipo de Operações de Crédito:
Montante Máximo
Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização do capital:

Juros e comissões de serviços:

Colaterais de Crédito:
Garantia Mútua:
Comissão de Garantia:

Adesão ao Mutualismo:

Micro ou Pequena Empresa (MPE) com:
Volume de vendas inferior a 10 milhões €;
Resultados líquidos positivos em dois dos últimos quatro exercícios, ou dois anos de resultados positivos
se a empresa tiver menos de quatro exercícios aprovados.
i. Localização (sede social) em território nacional;
ii. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
iii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento.
Investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos ou ao reforço do fundo de maneio ou dos
capitais permanentes.
Empréstimos bancários, locação financeira imobiliária e locação financeira de equipamentos.
50.000€ (micro empresas) ou de 100.000€ (pequenas empresas).
até 6 anos.
até 12 meses.
Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral ou semestral.
Taxa de juro fixa ou variável de acordo com a tabela disponível no Doc. de Divulgação.
Comissão de estruturação: 0,25% sobre o valor do empréstimo.
Comissão de Reembolso Antecipado: 0,25% sobre o valor reembolsado antecipadamente.
Integralmente suportados pelas empresas beneficiárias
a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias quer no momento da concessão do crédito quer
durante a sua vigência.
70% do capital em dívida em cada momento.
Bonificação de 100%
As empresas deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo deste modo
ao mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser
revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal,
uma vez terminada a garantia.

Entidade Gestora da Linha:

PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A.

Bancos Protocolados:

ABanca Corporación Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal ;Banco Atlântico - Europa, SA ;Banco BIC
Português, SA; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Banco BPI, SA ; Banco Comercial
Português, SA; Banco de Investimento Global, SA; Banco Invest, SA ; Banco Português de Gestão, SA;
Banco Santander Totta, SA Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Leiria, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL; Caixa Económica Montepio Geral, S.A.; Caixa
Geral de Depósitos, SA; Caixa Leasing e Factoring, SA; Novo Banco dos Açores, SA; Novo Banco, SA.

Prazo de Candidatura:

Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos
Bancos Protocolados, estando a linha disponível até agosto de 2019, podendo o prazo ser prorrogado
por decisão da Entidade Gestora.

Legislação:

Documento de Divulgação - Linha de Crédito Capitalizar 2018.

Links para consulta:

IAPMEI www.iapmei.pt, PME Investimentos www.pmeinvestimentos.pt e SPGM www.spgm.pt
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4.5.2 Linha Indústria 4.0 – Apoio à Digitalização
Indústria 4.0
Beneficiários:

Condições
acesso:

gerais

de

Operações Elegíveis:
Tipo de Operações de
Crédito:
Montante Máximo
Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização do capital:

Juros e comissões de
serviços:

Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Comissão de Garantia:

Adesão ao Mutualismo:
Entidade
Linha:

Gestora

da

Pequenas e Médias Empresas (PME) ou outras empresas com um volume de negócios inferior ou igual a € 150
milhões e que não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada seja superior a € 200 milhões, que
desenvolvam, produzam ou adquiram soluções tecnológicas no âmbito da Indústria 4.0.
i. Localização (sede social) em território nacional;
ii. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
iii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento.
Fundo de maneio ou investimento no desenvolvimento ou na aquisição de soluções tecnológicas no âmbito da
Indústria 4.0, acrescida de fundo de maneio de até 20% do valor do investimento em capital fixo.
Empréstimos bancários de curto e médio prazo e locação financeira de equipamentos.
1.500.000 € (PME Líder) e 1.000.000 € (Outras)
até 4 anos
até 12 meses
Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral ou semestral.
Taxa de juro fixa ou variável de acordo com a tabela disponível no Doc. de Divulgação.
Comissão de estruturação: 0,50% sobre o valor do empréstimo.
Comissão de Reembolso Antecipado: 0,25% sobre o valor reembolsado antecipadamente.
Integralmente suportados pelas empresas beneficiárias
a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão solicitar
garantias adicionais às empresas.
65% do capital em dívida a cada momento.
Bonificação de 50%.
As empresas deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo deste modo ao
mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas
à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, uma vez terminada
a garantia.
PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A.

Bancos Protocolados:

ABanca Corporación Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal ;Banco Atlântico - Europa, SA ;Banco BIC Português,
SA; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Banco BPI, SA ; Banco Comercial Português, SA; Banco de
Investimento Global, SA; Banco Invest, SA ; Banco Português de Gestão, SA; Banco Santander Totta, SA
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo da Chamusca, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Mafra, CRL; Caixa Económica Montepio Geral, S.A.; Caixa Geral de Depósitos, SA; Caixa Leasing e Factoring, SA;
Novo Banco dos Açores, SA; Novo Banco, SA

Prazo de Candidatura:

Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos Bancos
Protocolados, estando a linha disponível até agosto de 2019, podendo o prazo ser prorrogado por decisão da
Entidade Gestora.

Legislação:

Documento de Divulgação - Linha de Crédito Capitalizar 2018.

Links para consulta:

IAPMEI www.iapmei.pt, PME Investimentos www.pmeinvestimentos.pt e SPGM www.spgm.pt
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4.5.3 Linha Fundo de Maneio
Fundo de Maneio
Beneficiários :

Condições gerais de
acesso:
Operações Elegíveis:
Tipo de Operações de
Crédito:
Montante Máximo
Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização do capital:

Juros e comissões de
serviços:

Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Bonificação Comissão de
Garantia:

Pequenas e Médias Empresas (PME) ou outras empresas com um volume de negócios inferior ou igual
a € 150 milhões e que não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada seja superior a €
200 milhões.
i. Localização (sede social) em território nacional;
ii. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
iii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento.
Necessidades de fundo de maneio.
Empréstimos bancários de curto e médio prazo.
1.500.000 € (PME Líder) e 1.000.000 € (Outras)
até 4 anos
até 6 meses
Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral ou semestral.
Taxa de juro fixa ou variável de acordo com a tabela disponível no Doc. de Divulgação.
Comissão de estruturação: 0,50% sobre o valor do empréstimo.
Comissão de Reembolso Antecipado: 0,25% sobre o valor reembolsado antecipadamente.
Integralmente suportados pelas empresas beneficiárias
a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e
decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão
solicitar garantias adicionais às empresas.
50% do capital em dívida a cada momento.
Bonificação de 50%

Adesão ao Mutualismo:

As empresas deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo deste
modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir
a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor
nominal, uma vez terminada a garantia.

Entidade Gestora da Linha:

PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A.

Bancos Protocolados:

ABanca Corporación Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal ;Banco Atlântico - Europa, SA ;Banco BIC
Português, SA; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Banco BPI, SA ; Banco Comercial
Português, SA; Banco de Investimento Global, SA; Banco Invest, SA ; Banco Português de Gestão, SA;
Banco Santander Totta, SA Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Leiria, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL; Caixa Económica Montepio Geral, S.A.;
Caixa Geral de Depósitos, SA; Caixa Leasing e Factoring, SA; Novo Banco dos Açores, SA; Novo Banco,
SA.

Prazo de Candidatura:

Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos
Bancos Protocolados, estando a linha disponível até agosto de 2019, podendo o prazo ser prorrogado
por decisão da Entidade Gestora.

Legislação:

Documento de Divulgação - Linha de Crédito Capitalizar 2018.

Links para consulta:

IAPMEI www.iapmei.pt, PME Investimentos www.pmeinvestimentos.pt e SPGM www.spgm.pt
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4.5.4 Linha Plafond de Tesouraria
Plafond de Tesouraria
Pequenas e Médias Empresas (PME) ou outras empresas com um volume de negócios inferior ou igual
a € 150 milhões e que não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada seja superior a €
200 milhões.
i. Localização (sede social) em território nacional;
ii. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
iii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento.
Necessidades de tesouraria
Operações em regime de revolving
1.500.000 € (PME Líder) e 1.000.000 € (Outras)
1, 2 ou 3 anos
n.a
Utilização continuada até ao prazo e limite contratado, com liquidação e reutilização gerida pelo
banco.
Taxa de juro fixa ou variável de acordo com a tabela disponível no Doc. de Divulgação.
Comissão de estruturação: 0,50% sobre o valor do empréstimo.
Comissão de Reembolso Antecipado: 0,25% sobre o valor reembolsado antecipadamente.
Integralmente suportados pelas empresas beneficiárias
a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e
decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão
solicitar garantias adicionais às empresas.
50% do capital em dívida a cada momento.

Beneficiários :

Condições gerais de acesso:

Operações Elegíveis:
Tipo de Operações de Crédito:
Montante Máximo
Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização de Capital:

Juros e comissões de serviços:

Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Bonificação
Comissão
Garantia:

de

Bonificação de 50%

Adesão ao Mutualismo:

As empresas deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo deste
modo ao mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir
a ser revendidas à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor
nominal, uma vez terminada a garantia.

Entidade Gestora da Linha:

PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A.

Bancos Protocolados:

ABanca Corporación Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal ;Banco Atlântico - Europa, SA ;Banco BIC
Português, SA; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Banco BPI, SA ; Banco Comercial
Português, SA; Banco de Investimento Global, SA; Banco Invest, SA ; Banco Português de Gestão, SA;
Banco Santander Totta, SA Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Leiria, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL; Caixa Económica Montepio Geral, S.A.;
Caixa Geral de Depósitos, SA; Caixa Leasing e Factoring, SA; Novo Banco dos Açores, SA; Novo Banco,
SA

Prazo de Candidatura:
Legislação:
Links para consulta:

AGRIEMPREENDE

Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos
Bancos Protocolados, estando a linha disponível até agosto de 2019, podendo o prazo ser prorrogado
por decisão da Entidade Gestora.
Documento de Divulgação - Linha de Crédito Capitalizar 2018.
IAPMEI www.iapmei.pt, PME Investimentos www.pmeinvestimentos.pt e SPGM www.spgm.pt
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4.5.5 Linha Investimento Projetos 2020
Investimento Projetos 2020
Beneficiários :

Condições
acesso:

gerais

de

Operações Elegíveis:
Prazo para realização do
investimento:
Tipo de Operações de
Crédito:
Montante Máximo
Prazo das Operações:
Período de Carência:
Amortização de Capital:
Juros e comissões de
serviços:

Colaterais de Crédito:

Garantia Mútua:
Comissão de Garantia:

Adesão ao Mutualismo:

Entidade
Linha:

Gestora

da

Pequenas e Médias Empresas (PME) ou outras empresas com um volume de negócios inferior ou igual a € 150
milhões e que não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada seja superior a € 200 milhões.
i. Localização (sede social) em território nacional;
ii. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
iii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento.
Investimentos elegíveis no âmbito de projetos aprovados e contratados no âmbito do Programa Portugal 2020
Até 18 meses após a data da contratação.
Empréstimos bancários, locação financeira imobiliária e locação financeira de equipamentos
2.000.000€ (PME Líder) e 1.500.000€ (Outros)
até 10 anos
até 36 meses
Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral ou semestral.
Taxa de juro fixa ou variável de acordo com a tabela disponível no Doc. de Divulgação.
Comissão de estruturação: 0,50% sobre o valor do empréstimo.
Comissão de Reembolso Antecipado: 0,25% sobre o valor reembolsado antecipadamente.
Integralmente suportados pelas empresas beneficiárias.
a) Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pelas SGM – Garantia Mútua.
b) O Banco e a SGM poderão exigir outras garantias, no âmbito do respetivo processo de análise e decisão.
c) Na vigência do contrato da operação bancária ou da garantia mútua, o Banco e a SGM poderão solicitar
garantias adicionais às empresas.
70% do capital em dívida a cada momento.
Bonificação de 100%
As empresas deverão adquirir, até à data de prestação da mesma, ações da SGM, aderindo deste modo ao
mutualismo, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar. Estas ações poderão vir a ser revendidas
à SGM, ou a quem esta indique, uma vez cumpridos os requisitos legais, ao valor nominal, uma vez terminada
a garantia.
PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A.

Bancos Protocolados:

ABanca Corporación Bancaria, S.A. - Sucursal em Portugal ;Banco Atlântico - Europa, SA ;Banco BIC Português,
SA; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA ;Banco BPI, SA ; Banco Comercial Português, SA; Banco de
Investimento Global, SA; Banco Invest, SA ; Banco Português de Gestão, SA; Banco Santander Totta, SA;
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo da Chamusca, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Mafra, CRL; Caixa Económica Montepio Geral, S.A.; Caixa Geral de Depósitos, SA; Caixa Leasing e Factoring, SA;
Novo Banco dos Açores, SA; Novo Banco, SA

Prazo de Candidatura:

Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos Bancos
Protocolados, estando a linha disponível até agosto de 2019, podendo o prazo ser prorrogado por decisão da
Entidade Gestora.

Legislação:

Documento de Divulgação - Linha de Crédito Capitalizar 2018.

Links para consulta:

IAPMEI www.iapmei.pt, PME Investimentos www.pmeinvestimentos.pt e SPGM www.spgm.pt
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4.6

Linha de Crédito Capitalizar Mais

Beneficiários:
Condições gerais de
acesso:

Operações Elegíveis:

Tipo de Operações
de Crédito:
Montante Máximo:
Prazo
das
Operações:
Período de Carência:
Amortização
de
Capital:

Linha de Crédito Capitalizar Mais
Empresas certificadas por declaração eletrónica do IAPMEI como PME, com, pelo menos, um exercício de contas
aprovado.
i. Localização (sede social) em território nacional;
ii. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
iii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento.
a. Reforço da capacitação empresarial para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços.
b. Investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos e ainda ao aumento de fundo de maneio limitado,
com um máximo de 30% do investimento associado ao projeto ou €500.000;
c. Empresas com candidaturas aprovadas no âmbito do programa Portugal 2020 podem financiar despesas não
elegíveis, incluindo fundo de maneio, desde que não seja ultrapassado 1/6 do volume de negócios previsional no
primeiro ano após a conclusão do projeto e limitado a um máximo de €500.000. Neste âmbito, as empresas podem
apresentar candidaturas até dois anos após a conclusão do projeto de investimento alvo de candidatura ao
programa Portugal 2020
d. Aquisição de imóveis afetos à atividade empresarial. O montante máximo destinado à aquisição de imóveis, não
pode exceder 50% do montante total de financiamento. No caso particular de terrenos, o montante máximo está
limitado a 10% do total de despesa elegível para a operação.
Empréstimos de médio e longo prazo e locação financeira de equipamentos destinados ao financiamento de
investimentos
O valor da garantia, a prestar pela SGM, não pode exceder os €4.000.000 por empresa.
Até 12 anos.
Até 3 anos.
Prestações constantes, iguais e postecipadas, de periodicidade trimestral.

Juros e comissões:

Taxa de juro fixa ou variável de acordo com a tabela disponível no Doc. de Divulgação
Comissão de estruturação: 0.25% sobre o montante emprestado.
Integralmente suportados pelos beneficiários.

Colaterais
Crédito:

a. Garantia autónoma à primeira solicitação, emitida pela SGM.
b. Poderão ser exigidas outras garantias, no decorrer da análise e decisão de crédito.
c. No decorrer do financiamento poderá ser solicitado garantias adicionais.

de

Garantia Mútua:
Comissão
de
Garantia:
Adesão
ao
Mutualismo:
Entidade Gestora:
Bancos
Protocolados:
Prazo
Candidatura:

de

80% do capital em dívida em cada momento do tempo.
A comissão de garantia aplicável pela SGM a é 100% bonificada.
As empresas deverão adquirir ações da SGM, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar.
IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento, SA
ABANCA Corporación Bancaria, S.A., Sucursal em Portugal; Banco EuroBic ;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Portugal), S.A.; Banco BPI, S.A. ;Banco Comercial Português, S.A.; Banco INVEST, S.A.; Banco L. J. Carregosa, S.A.;
Banco Santander Totta, S.A.; Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal; Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL;
Caixa Económica Montepio Geral; Caixa Geral de Depósitos, S.A.; Novo Banco, S.A.; Novo Banco dos Açores, S.A.
Os pedidos de financiamento podem ser apresentados em qualquer altura do ano junto de um dos Bancos
Protocolados, estando a linha disponível até ao final de 2020.

Legislação:

Documento de Divulgação - Linha de Crédito Capitalizar Mais.

Links para consulta:

IAPMEI www.iapmei.pt, e do IFD www.ifd.pt.
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4.7

Linhas de crédito bonificadas e garantidas – IEFP

4.7.1 Microinvest
MICROINVEST

Beneficiários:

Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego (IEFP):
Inscritos nos centros de emprego e formação profissional, numa das seguintes condições:
- Desempregados inscritos há 9 meses ou menos, em situação de desemprego involuntário ou inscritos há mais de
9 meses, independentemente do motivo da inscrição.
- Jovens à procura do 1.º emprego com idade entre os 18 e os 35 anos, inclusive, com o mínimo do ensino
secundário completo ou nível 3 de qualificação ou a frequentar um processo de qualificação conducente à
obtenção desse nível de ensino ou qualificação, e que não tenha tido contrato de trabalho sem termo.
- Nunca tenham exercido atividade profissional por conta de outrem ou por conta própria.
- Trabalhadores independentes cujo rendimento médio mensal, no último ano de atividade, seja inferior à
retribuição mínima mensal garantida.
Ou
Programa Nacional de Microcrédito (CASES):
- Pessoas com perfil empreendedor que tenham especiais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e estejam
em risco de exclusão social e que apresentem projetos viáveis para criar postos de trabalho.
- Microentidades e as cooperativas até 10 trabalhadores que apresentem projetos viáveis com criação líquida de
postos de trabalho, em especial na área da economia social.

Investimento Total:

<=20.000 €

Financiamento Total:

<=20.000 €

Desembolso:

50% com a assinatura do contrato e duas tranches de 25%, cada, mediante apresentação de documentos de
despesa comprovativos da aplicação dos valores anteriormente utilizados.

Prazo do desembolso:

Prazo máximo de 6 meses após a assinatura do contrato, prorrogável mediante deferimento de pedido
apresentado pelo beneficiário.

Prazo do reembolso:

84 Meses (24 de carência+60 de amortizações - mensais e constantes)

Taxa de juro:
Juros a cargo
beneficiário:

do

Bonificação da taxa de
juro:
Garantia mútua:
Comissão de garantia:

Prazo de Candidatura:
Instituição
Aderentes:

Bancarias

Legislação:

Links para consulta:

AGRIEMPREENDE

Euribor 30 dias + Spread 2,5 %.
Euribor 30 dias+0,25%, com uma taxa mínima de 1,5% e máxima de 3,5%, que são liquidados mensal e
postecipadamente.
No 1º ano é total (juros a cargo do IEFP);
Nos 2º e 3º anos é igual à diferença entre a Taxa de Juro (Euribor 30 dias + Spread 2,5 %) e o Juro a cargo do
beneficiário.
100%, até ao limite da garantia emitida para o Banco.
0,75%, ao ano, calculada sobre o valor da garantia utilizada no período. Integralmente bonificada, sendo esse
valor liquidado semestral e postecipadamente.
As candidaturas podem ser apresentadas em qualquer altura do ano, diretamente pelo Beneficiário, numa das
instituições de crédito aderentes e complementarmente no Centro de Emprego (IEFP) ou na CASES (em função da
tipologia do Beneficiário) .
Caixa Geral de Depósitos; Millennium BCP; Novo Banco; BPI – Banco Português de Investimento; Banco Santander
Totta; Caixa Central de Crédito Agrícola; Caixa Económica Montepio Geral; EuroBIC.
•Portaria n.º 985/2009, de 4 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Portaria n.º 58/2011, de 28 de
janeiro, Portaria n.º 95/2012, de 4 de abril e Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio.
•Manual de Procedimentos do PAECPE; Ficha Síntese Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do
Próprio Emprego; Ficha Síntese Apoios à Criação de Empresas; Ficha Síntese Programa Nacional de Microcrédito.
IEFP - www.iefp.pt/empreendedorismo
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4.7.2 Invest +
INVEST +
Inscritos nos centros de emprego ou centros de emprego e formação profissional, numa das seguintes condições:
- Desempregados inscritos há 9 meses ou menos, em situação de desemprego involuntário ou inscritos há mais de 9
meses, independentemente do motivo da inscrição.
- Jovens à procura do 1.º emprego com idade entre os 18 e os 35 anos, inclusive, com o mínimo do ensino secundário
completam ou nível 3 de qualificação ou a frequentar um processo de qualificação conducente à obtenção desse nível
de ensino ou qualificação, e que não tenha tido contrato de trabalho sem termo.
- Nunca tenham exercido atividade profissional por conta de outrem ou por conta própria.
- Trabalhadores independentes cujo rendimento médio mensal, no último ano de atividade, seja inferior à retribuição
mínima mensal garantida.

Beneficiários:

Montante
de
investimento total:

>20.000€ e <= 200.000€

Montante
financiamento:

<= 100.000€ e <= 95% do investimento total e <= 50.000€ por posto de trabalho criado a tempo completo.

de

Desembolso:
Prazo
desembolso:

do

30% com a assinatura do contrato e duas tranches de 35%, cada, mediante apresentação de documentos de despesa
comprovativos da aplicação dos valores anteriormente utilizados.
Prazo máximo de 6 meses após a assinatura do contrato, prorrogável mediante deferimento de pedido apresentado
pelo beneficiário

Prazo
do
reembolso:
Taxa de juro:
Juros a cargo do
beneficiário:

84 Meses (24 de carência+60 de amortizações - mensais e constantes), sem prejuízo da possibilidade de amortização
antecipada, total ou parcial, sem custos.
Euribor 30 dias + Spread 2,5 %
Euribor 30 dias+0,25%, com uma taxa mínima de 1,5% e máxima de 3,5%, que são liquidados mensal e
postecipadamente

Bonificação da taxa
de juro:

No 1º ano é total (juros a cargo do IEFP);
Nos 2º e 3º anos é igual à diferença entre a Taxa de Juro (Euribor 30 dias + Spread 2,5 %) e o Juro a cargo do beneficiário.

Garantia mútua:

75% do valor do capital em dívida, em cada momento do tempo, em cada processo.

Adesão
mutualismo:

ao

Comissão
garantia:

de

Bonificação
comissão
garantia:

da
de

Prazo
Candidatura:

de

As empresas devem adquirir ações da SGM, no montante de 2% sobre o valor da garantia a prestar, as quais podem
ser revendidas à SGM, pelo valor nominal, quando terminada a garantia.

2,5% ao ano, calculada sobre o valor da garantia viva em cada momento do tempo e cobrada antecipadamente para
todo o período de vigência da garantia. A comissão de garantia é calculada, inicialmente, sobre o valor da garantia
emitida, sendo recalculada e ajustada ao valor da garantia efetivamente viva em cada momento do tempo, após
decurso do período de desembolso estabelecido supra (encargos suportados pelo IEFP).

Integral (com IS), sendo esse valor liquidado em uma única prestação e antecipadamente.
As candidaturas podem ser apresentadas em qualquer altura do ano, diretamente pelo Beneficiário, numa das
instituições de crédito aderentes e complementarmente no Centro de Emprego (IEFP).

Legislação:

Portaria n.º 985/2009, de 4 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Portaria n.º 58/2011, de 28 de
janeiro, Portaria n.º 95/2012, de 4 de abril e Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio.
Manual de Procedimentos do PAECPE; Ficha Síntese Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio
Emprego; Ficha Síntese Apoios à Criação de Empresas; Ficha Síntese Programa Nacional de Microcrédito.

Links para consulta:

IEFP - www.iefp.pt/empreendedorismo
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4.8

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2017 – 2018
Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2017 – 2018

Beneficiários:

Condições gerais de acesso:

Condições de acesso dos
projetos:

Valor Máximo por Projeto:
Estrutura
Financiamento:
Prazo da Operação:

de

Taxa de Juros:

Prémio de Desempenho:

Garantias:
Bancos Protocolados:

Fundo de Capital de Risco –
FRC Turismo Crescimento:

Prazo de Candidatura:
Legislação:
Links para consulta:

AGRIEMPREENDE

Todas as empresas turísticas de qualquer dimensão, natureza e sob qualquer forma jurídica, que se incluam
nas atividades económicas descritas Protocolo de Colaboração
- Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente encontraremse devidamente licenciadas e devidamente regularizadas em matéria de registo no Registo Nacional do
Turismo;
- Possuírem uma situação económico-financeira equilibrada e a situação regularizada perante a
Administração Fiscal, a Segurança Social e o Turismo de Portugal.
- Que se encontrem autorizados pelas entidades competentes, ou, nos casos em que careçam de projetos
de arquitetura, encontrarem-se estes devidamente aprovados;
- Que se encontrem devidamente asseguradas as respetivas fontes de financiamento do projeto, incluindo
o adequado financiamento do investimento elegível por, pelo menos, 25% de capitais próprios.
- Que obedeçam às regras do Fundo de Capital de Risco - FCR Turismo Crescimento.
O montante de financiamento não pode exceder 75% do investimento elegível.
A participação do Turismo de Portugal tem o limite de 2 milhões euros.
PME: 60% Turismo de Portugal // 40% Instituição de Crédito
Proj. Especiais: 75% - Turismo de Portugal // 25% - Instituição de Crédito
Máximo de 15 anos, incluindo um período máximo de carência de 4 anos.
Parcela Turismo de Portugal: Não vence juros.
Parcela Instituições de Crédito: A que resultar da análise de risco efetuada pelas Instituições de Crédito .
Para projetos no interior do país, parte da componente do financiamento atribuído pelo Turismo de
Portugal pode ser convertido em INCENTIVO NÃO REEMBOLSÁVEL, se as seguintes metas forem alcançadas
(reportadas as contas do terceiro ano completo de exploração):
1) Pelo menos 90% do Valor de Negócios e do Valor Acrescentado Bruto previsto na candidatura forem
atingidos, sendo que cada um concorre para 50% desse objetivo.
2) Concretizar-se na criação da totalidade dos postos de trabalho previstos.
Percentagem do financiamento atribuído pelo Turismo de Portugal que pode ser convertido em INCENTIVO
NÃO REEMBOLSÁVEL:
Micro / Pequenas Empresas: até 20%
Médias Empresas: Até 10%
Cabe ao Banco assegurar, a constituição de garantias que satisfaçam a totalidade do empréstimo.
Millennium BCP; Novo Banco; Novo Banco dos Açores; Banco Português de Gestão; Banco BPI; Banco
Santander Totta; Crédito Agrícola; Caixa Económica ; Montepio Geral; Caixa Geral de Depósitos; Abanca;
Banco BIC Português; Banco Popular
Caso pretenda, pode o Banco, a pedido da empresa, requerer igualmente enquadramento da operação no
presente FCR, no entanto apenas será possível:
1) Desde que a operação se encontre aprovada pelo Banco até 50% do investimento total.
2) Desde que o reforço do Capital Social pelos acionistas, corresponda a um mínimo de 15% do valor total
do investimento ou a 25% do investimento elegível, consoante o de maior valor.
O financiamento via FCR, materializa-se através da entrada no Capital Social da Empresa, que em troca da
sua participação pode aportar o projeto o valor equivalente a 35% do total do investimento com um mínimo
de 100.000€ e um máximo de 700.000€.
Instrumento financeiro disponível até 31 de dezembro de 2018 junto dos Bancos Protocolados.
Protocolo de Colaboração Linha de Apoio à Qualificação da Oferta
Turismo de Portugal: http://business.turismodeportugal.pt/
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4.9

Linhas de Crédito Bancário Convencionais

4.9.1 Crédito em Conta Corrente
Beneficiários:
Finalidade:

Condições
acesso:

gerais

Modalidade:

Montante:

Custos:

Prazo:
Prazo de Candidatura:

AGRIEMPREENDE

de

Crédito Conta Corrente
Qualquer empresa de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
Financiamento de necessidades de tesouraria pontuais, mas sistemáticas (de curto prazo e de montante
irregular).
i. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
ii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento.
iii. Situação económico-financeira regularizada.
Crédito formalizado através de um contrato de abertura de crédito, mediante o qual o Cliente fica autorizado
a utilizar a linha de crédito até ao limite contratado, dentro do prazo e condições negociadas, sem plano fixo
de utilização ou reembolso. Sempre que o Cliente amortizar, o plafond da linha fica disponível para novas
utilizações até à maturidade da linha.
Em função das necessidades dos Beneficiário e analise creditícia da empresa
A definir casuisticamente por cada Instituição Financeira.
Taxa de Juro = Spread/Margem financeira + Indexante, definidos em função da qualidade creditícia do
Beneficiário.
Comissões previstas no preçário de cada Instituição Bancária.
Análise casuística, habitualmente até um ano.
A contratação da linha de crédito está sujeita à aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às
condições definidas em função do perfil de risco para cada operação.
Instrumento financeiro disponível junto das Instituições Financeiras a operar em Portugal
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4.9.2 Factoring
Beneficiários:
Finalidade:

Condições gerais
de acesso:

Enquadramento:

Modalidades:

Montante:

Custos:

Prazo:
Prazo
Candidatura:

de

Factoring
Qualquer empresa de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
O Factoring é uma solução financeira de curto prazo para apoio à tesouraria e gestão de cobranças, através da qual a
empresa cede ao Banco créditos de curto prazo sobre Clientes, nacionais e/ou estrangeiros (devedores), resultantes
da venda de produtos ou da prestação de serviços.
i. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
ii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do financiamento;
iii. Situação económico-financeira regularizada.
É formalizado através de um contrato de cessão de créditos, mediante o qual o Banco pode disponibilizar os seguintes
serviços (consoante o contratado com o Aderente):
- Serviço de cobrança de crédito e respetiva gestão especializada;
- Pagamento antecipado (Adiantamento) dos créditos tomados ao Aderente;
- Cobertura do risco dos créditos por incumprimento dos Devedores.
O pagamento antecipado (Adiantamento) está sujeito ao limite de crédito contratado e outras condições negociadas
- Factoring com recurso: o risco da operação é assumido pela empresa (aderente), ou seja, o Banco não assume o risco
de insolvência dos Clientes da empresa (devedores). O Banco tem o direito de regresso sobre os adiantamentos
efetuados à aderente em caso de insucesso das cobranças aos seus Clientes.
- Factoring sem recurso: quando o Banco assume uma parte ou a totalidade do risco de insolvência do devedor. Em
caso de não pagamento do devedor, o Banco assume o pagamento das faturas ao Aderente, desde que cumpridos
todos os requisitos contratuais
Em função das necessidades dos Beneficiário e analise creditícia da empresa.
A definir casuisticamente por cada Instituição Financeira.
Taxa de Juro = Spread/Margem financeira + Indexante, definidos em função da qualidade creditícia do Beneficiário, no
caso de ocorrer Adiantamento de fundos.
Comissões previstas no preçário de cada Instituição Bancárias.
Normalmente, até um ano (entre a data de emissão da fatura e o seu vencimento).
Instrumento financeiro disponível junto das Instituições Financeiras a operar em Portugal
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4.9.3 Confirming

Beneficiários:

Finalidade:

Condições gerais
de acesso:

Enquadramento:
Montante:

Custos:

Prazo:
Prazo
Candidatura:

de

Confirming
Qualquer empresa de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
O Confirming é um serviço de gestão de pagamentos, através do qual o Beneficiário transmite ao Banco as ordens de
pagamento a prazo aos seus fornecedores. A partir desse momento, o Banco gere todo o processo, comunicando aos
fornecedores a informação relativa aos pagamentos de que são beneficiários. Caso pretendam, os fornecedores
podem solicitar a antecipação desses pagamentos, até ao limite de crédito contratado, dentro do prazo e condições
negociadas.
i. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
ii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do financiamento;
iii. Situação económico-financeira regularizada.
É assinado um contrato, de acordo com o qual as ordens de pagamento transmitidas são irrevogáveis, não podendo
ser anuladas ou alteradas caso o Banco tenha procedido à antecipação do pagamento ao fornecedor. O Banco assume
a sua intenção de propor a antecipação dos pagamentos aos fornecedores até ao limite aprovado.
Em função das necessidades dos Beneficiário e analise creditícia da empresa.
A definir casuisticamente por cada Instituição Financeira.
Taxa de Juro = Spread/Margem financeira + Indexante, definidos em função da qualidade creditícia do Beneficiário, no
cenário de antecipação de fundos.
Comissões previstas no preçário de cada Instituição Bancárias.
Contrato com prazo máximo até 1 ano (renovável).
Prazo máximo de vencimento das ordens de pagamento, até 1 ano (entre a data de envio da ordem de pagamento da
fatura e o seu vencimento).
Instrumento financeiro disponível junto das Instituições Financeiras a operar em Portugal

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER | 137

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

4.9.4 Leasing

Beneficiários:
Finalidade:
Modalidades:
Condições gerais de
acesso:

Enquadramento:
Montante:
Custos:
Prazo:
Prazo de Candidatura:

AGRIEMPREENDE

Leasing
Particulares ou qualquer empresa de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
O Leasing é uma operação de financiamento que consiste na cedência de utilização de um determinado bem por
parte de uma Locadora (Banco) a um Cliente (locatário), durante um período, mediante o recebimento de uma
renda, dispondo da opção de compra do bem no final do contrato pelo valor residual que haja sido estabelecido.
Existe o leasing automóvel, o leasing imobiliário, que se subdivide em habitação e comercial, e o leasing mobiliário.
i. Sem incidentes não regularizados junto da banca à data de emissão da contratação;
ii. Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social à data da contratação do
financiamento;
iii. Situação económico-financeira regularizada.
É assinado um contrato, de acordo com o qual as ordens de pagamento transmitidas são irrevogáveis, não podendo
ser anuladas ou alteradas caso o Banco tenha procedido à antecipação do pagamento ao fornecedor. O Banco
assume a sua intenção de propor a antecipação dos pagamentos aos fornecedores até ao limite aprovado.
Em função das necessidades dos Beneficiário e analise creditícia da empresa.
A definir casuisticamente por cada Instituição Financeira.
Taxa de Juro = Spread/Margem financeira + Indexante, definidos em função da qualidade creditícia do Beneficiário.
Comissões previstas no preçário de cada Instituição Bancárias.
Em condições standard de 12 a 60 meses.
Instrumento financeiro disponível junto das Instituições Financeiras a operar em Portugal.
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4.10

Portugal 2020

4.10.1 StartUp Voucher

Promotores
Elegíveis:

Prazo do Apoio:

Projetos Elegíveis:

Tipologias
Apoio:

de

Outras Condições:

Prazo
Candidatura:
Legislação:

de

StartUp Voucher
Jovem empreendedor que deverá reunir as seguintes condições:
a) Ter uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos;
b) Ter nacionalidade portuguesa ou residir em Portugal;
c) Não se encontrar a beneficiar de uma bolsa para os mesmos fins e não possuir outra fonte de rendimento;
d) Não possuir uma empresa já constituída.
Tem a duração mínima de 4 meses e máxima de 12 meses.
Projetos de criação e desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica e conhecimento intensivo ou incluídas
em atividades das indústrias culturais e criativas, designadamente:
a) Projetos de empreendedorismo qualificado que contribuam para a alteração do perfil produtivo da economia com
a criação de empresas dotadas por recursos humanos qualificados, que desenvolvam atividades em setores com fortes
dinâmicas de crescimento e/ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento, ou que valorizem a
aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços;
b) Projetos de empreendedorismo criativo que incluam as atividades das indústrias culturais e criativas, que fazem da
utilização da criatividade, do conhecimento cultural e da propriedade intelectual, os recursos para produzir bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis com significado social e cultural como sejam as artes performativas e
visuais, o património cultural, o artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software educacional
e de entretenimento e outro software e serviços de informática, os novos media, a arquitetura, o design, a moda e a
publicidade.
a) Bolsa do Startup Voucher — valor mensal atribuído para o desenvolvimento do projeto empresarial;
b) Mentoria — acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos Promotores;
c) Acompanhamento do projeto — por parte de entidade acreditada;
d) Prémio de avaliação intermédia — atribuição de prémios aos projetos que obtenham avaliação intercalar positiva
em função do cumprimento dos objetivos de cada fase;
e) Prémio de concretização — atribuição de um prémio à concretização do projeto empresarial através da criação de
empresa com a constituição de sociedade comercial.
1 — Cada Promotor pode submeter apenas uma candidatura\projeto ao StartUp Voucher em cada fase.
3 — Os projetos apoiados pelo StartUp Voucher não podem ser objeto de quaisquer outros apoios da mesma natureza
ou para os mesmos fins.
4 — Não são aceites candidaturas cujos projetos ou Promotores tenham tido outros apoios da mesma natureza ou
para os mesmos fins nos últimos 12 meses.
5 — As candidaturas\projetos devem ser apresentadas por equipas, que devem ter no mínimo 2 Promotores e no
máximo 5, com idades superiores a 18 anos.
6 — As candidaturas\projetos devem ser, sempre que possível, apresentadas por equipas em que ambos os géneros
estejam representados.
7 — As equipas de Promotores beneficiários, constituídas em igualdade de género ou exclusivamente por elementos
do género feminino são valorizadas na avaliação.
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de candidatura. A
submissão de candidaturas é efetuada exclusivamente através da plataforma digital disponível para o efeito, no site
do IAPMEI www.iapmei.pt, dentro dos prazos estabelecidos para cada concurso.
Regulamento StartUp Voucher.
Aviso de Concurso - 2018-01 - StartUp Voucher - Projetos Empreendedores.
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4.10.2 SI Empreendedorismo qualificado e criativo
Beneficiários:

Elegibilidade do
Beneficiário:

Tipologia de
Projetos:

Taxas de
financiamento das
despesas elegíveis:

Tipologia de
despesas elegíveis:

Reembolso:

SI Empreendedorismo
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, criadas há menos de dois anos.
a) Apresentar uma situação económico -financeira equilibrada;
b) Ter concluído os projetos anteriormente aprovados neste SI para o mesmo estabelecimento da empresa exceto no
caso de projetos do regime contratual de investimento ou quando o cumprimento desta condição esteja excecionado
no aviso para apresentação de candidaturas;
c) Não ter encerrado a mesma atividade, ou uma atividade semelhante, no Espaço Económico Europeu nos dois anos
que antecedem a data de candidatura ou que, à data de candidatura, tenha planos concretos para encerrar essa
atividade no prazo máximo de dois anos após a conclusão do projeto a apoiar;
d) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos;
e) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
f) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à operação;
g) Terem a situação regularizada com os FEEI.
Projetos individuais de Empreendedorismo Qualificado e Criativo, que se traduzam na criação de um novo
estabelecimento nas seguintes tipologias:
- A criação de empresas que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo as
integradas em indústrias criativas e culturais, e ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento;
- A criação de empresas que valorizem a aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços.
Incentivo Reembolsável com uma taxa base máxima de 30%, a qual pode ser acrescida das majorações, não podendo
a taxa global ultrapassar 75%. Majorações:
- 10%: Médias Empresas
- 10%: Pequenas Empresas com projetos >= 5 M€
- 20%: Pequenas Empresas com projetos < 5 M€
- 10%: Projetos que demonstrem atuações ou impactos em matéria de uso eficiente de recursos, eficiência
energética, mobilidade sustentável e redução de emissões de gases com efeitos de estufa.
- 10%: Projetos localizados em territórios de baixa densidade.
-10%: Projetos de Empreendedorismo Qualificado e Criativo.
- 10%: Projetos de Empreendedorismo Feminino ou Jovem.
Aquisição de máquinas e equipamentos, equipamentos informáticos, software, ativos incorpóreos constituídos como
a transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e internacionais, licenças, «saber
-fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente.
Outras despesas de investimento, até ao limite de 35 % no caso dos projetos do empreendedorismo, do total das
despesas elegíveis do projeto: TOC/ROC para validação da despesa dos pedidos de pagamento, até ao limite de 5.000
euros; Serviços de engenharia relacionados com a implementação do projeto; Estudos, diagnósticos, auditorias,
planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia, associados ao projeto de investimento; Aquisição de
serviços de execução de cadastro predial do prédio ou prédios em que incide a operação ou projeto, incluindo aluguer
de equipamento.
Os projetos dos setores do turismo e da indústria, podem ainda incluir, como despesas elegíveis, a construção de
edifícios, obras de remodelação e outras construções, desde que adquiridos a terceiros não relacionados com o
adquirente, sujeitos a limitações a definir em cada um dos AAC. Os projetos do setor do turismo, podem ainda incluir,
como despesas elegíveis material circulante que constitua a própria atividade turística a desenvolver, desde que
diretamente relacionadas com o exercício da atividade.
O prazo do reembolso é de 8 anos com período de carência de 2 anos e por um período de reembolso de 6 anos. Para
criação de novos estabelecimentos hoteleiros e conjuntos turísticos, o plano total de reembolso é de 10 anos
constituídos por um período de carência de 3 anos e por um período de reembolso de 7 anos. Pode ser concedida
uma isenção de reembolso correspondente a uma parcela do incentivo reembolsável até ao limite máximo de 60%,
em função da superação das metas estabelecidas em candidatura nos seguintes indicadores: Valor Acrescentado
Bruto (VAB); Criação de Emprego Qualificado (CEQ) e Volume de Negócios (VN).

AGRIEMPREENDE

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER| 140

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

Prazos de
Candidatura:

Legislação:

SI Empreendedorismo
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de candidatura. A
apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020 disponível no site
www.portugal2020.pt.
Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro.
AAC em vigor em cada momento.
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4.10.3 Vale Incubação
Beneficiários:
Forma e limites dos
apoios:
Taxas de
financiamento das
despesas elegíveis:

Tipologia de despesas
elegíveis:

Condições Especificas
de Acesso:

Prazo de Candidatura:

Legislação:

AGRIEMPREENDE

Vale Incubação
Micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica
Os apoios revestem a forma de incentivo não reembolsável, limitando-se o incentivo a 7.500€ por projeto, com
exceção dos projetos afetos ao Programa Operacional Regional de Lisboa, onde o incentivo a conceder está
limitado a 5.000€ por projeto.
Os incentivos a conceder são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa
máxima de 75%.
Relativamente aos projetos afetos ao Programa Operacional Regional de Lisboa, os incentivos a conceder são
calculados através da aplicação de uma taxa de 40% às despesas consideradas elegíveis.
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de aquisição de serviços de incubação* na área do
empreendedorismo imprescindíveis ao arranque das empresas.
* Serviços de incubação:
a) Serviços de Gestão; b) Serviços de Marketing; c) Serviços de Assessoria Jurídica; d) Desenvolvimento de
produtos e serviços; e) Serviços de Financiamento.
a) Corresponder a uma empresa criada há menos de um ano;
b) Apresentar em anexo à candidatura o business modelo canvas conforme documento;
c) Demonstrar que o modelo de negócio traduz uma atividade inovadora e de valor acrescentado;
d) Identificar consulta a pelo menos duas entidades acreditadas no âmbito da incubação para este domínio de
intervenção (“Vale Incubação”), devendo a empresa deter à data da candidatura uma declaração de interesse de
uma das incubadoras abordadas.
e) Não ter outras candidaturas aprovadas ou em fase de decisão nas tipologias de investimento
“Empreendedorismo Qualificado e Criativo” e “Inovação Produtiva PME”, incluindo candidaturas anteriormente
aprovadas ou concluídas no Vale Empreendedorismo (Aviso n.º 13/SI/2015) e Vale Incubação (Aviso n.º 20/SI/2016
e 20/SI/2017);
f) Comprometer-se até à data do termo de aceitação à contratualização do serviço com a entidade acreditada
selecionada;
g) Ter iniciado a incubação física na entidade acreditada selecionada, após a data da candidatura, situação a
comprovar através de declaração daquela a submeter pelo beneficiário juntamente com o termo de aceitação,
sem prejuízo de apoio anterior prestado pela incubadora, na fase de ideia de negócio prévia à constituição da
empresa ou através de incubação virtual;
h) Comprometer-se a executar o plano de incubação no prazo máximo de 12 meses a partir da data de assinatura
do Termo de Aceitação;
i) Comprometer-se a apresentar até à apresentação do 1º pedido de pagamento de incentivo, um plano de
incubação a desenvolver com a incubadora através do seu gestor operacional, correspondendo este a uma
concretização, calendarização e quantificação de uma intervenção integrada nas 5 áreas de serviço.
j) Comprometer-se a apresentar com a conclusão do serviço contratado, um relatório que identifique a versão
final do business modelo canvas e dos progressos alcançados com a incubação, que demonstre a incubação física
da Startup abrangida no projeto, e que contenha informação avaliando o serviço prestado pela entidade
acreditada.
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de candidatura.
A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020 disponível no site
www.portugal2020.pt.
Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro.
AAC em vigor em cada momento.
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4.10.4 SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego

Beneficiários:

Projetos a Apoiar:

Elegibilidade
Beneficiário:

do

Elegibilidade
projetos:

dos

Despesas Elegíveis:

AGRIEMPREENDE

SI2E
Micro e Pequenas Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica inseridas em todas as
atividades económicas.
- Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas empresas
criadas há menos de cinco anos;
- Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos.
a) Estarem legalmente constituídos;
b) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos;
c) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
d) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à operação;
e) Terem a situação regularizada com os FEEI (incluindo que os sócios ou cônjuges ou familiares 1º graus não
tenham incumprimento se deterem mais de 50% do capital);
f) Não terem apresentado a mesma candidatura a outro sistema de incentivo (se ainda estiver em análise o
ter sido aprovada);
g) Não terem salários em atraso;
h) Serem micro ou pequenas empresas certificadas eletronicamente pelo IAPMEI.
a) Conduzirem à criação líquida de emprego;
b) Apresentarem um investimento com um custo elegível que observe as seguintes condições: i) Até 100
mil euros, nas Intervenções GAL; e ii) Superior a 100 mil e até 235 mil euros, nas Intervenções CIM/AM;
g) O período de investimento deve ter uma duração máxima de 18 meses;
h) Demonstrarem que se encontram asseguradas as fontes de financiamento;
i) Demonstrarem a viabilidade económico-financeira.
I. Componente FEDER, são elegíveis as seguintes despesas:
a) Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte equipamentos
informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento;
c) Software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa;
d) Custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções;
e) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição
inicial de aplicações em regimes de «software as a servisse», criação e publicação inicial de novos conteúdos
eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca;
f) Serviços de arquitetura e engenharia relacionados com a implementação do projeto;
g) Material circulante, sujeito a limitações em matéria de proporção do investimento total;
h) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura;
i) Obras de remodelação ou adaptação, desde que contratadas a terceiros não relacionados com o
adquirente beneficiário dos apoios;
j) Participação em feiras e exposição no estrangeiro:
i) Custos com o arrendamento de espaço, incluindo os serviços prestados pelas entidades organizadoras
das feiras, nomeadamente os relativos aos consumos de água, eletricidade, comunicações, inserções em
catálogo de feira e os serviços de tradução/intérprete;
ii) Custos com a construção do stand, incluindo os serviços associados à conceção, construção e
montagem de espaços de exposição, nomeadamente aluguer de equipamentos e mobiliário, transporte e
manuseamento de mostruários, materiais e outros suportes promocionais;
iii) Custos de funcionamento do stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos
representantes das empresas e outras despesas de representação, bem como a contratação de
tradutores/intérpretes externos à organização das feiras.
II. Componente FSE, são elegíveis as despesas com remunerações de postos de trabalho criados, nas
seguintes situações:
a) Criação do próprio emprego;
b) Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há mais de 6 meses no Instituto do Emprego
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), incluindo desempregados de longa e muito longa duração;
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SI2E
c) Criação de postos de trabalho para jovens até 30 anos à procura do primeiro emprego, inscritos no IEFP,
I. P., como desempregados há pelo menos 2 meses.
Subvenção não reembolsável (fundo perdido)
I. Componente FEDER, é atribuído com os seguintes limites:
a) Taxa base: 40 % para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade ou 30 % para os
investimentos localizados nos restantes territórios;
b) Majorações até um máximo de 20 pontos percentuais a definir em sede de aviso de abertura de
candidaturas em função dos seguintes fatores:
i) Projetos de criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas
empresas criadas há menos de cinco anos;

Taxas de Financiamento:

Prazo de Candidatura:

Legislação:

AGRIEMPREENDE

ii) Projetos enquadrados em prioridades especialmente relevantes para os territórios em causa.
II. Componente FSE é atribuído através da comparticipação total das remunerações de postos de trabalho
criados e tem como limite mensal o valor correspondente ao Indexante de Apoio Social (IAS), observando
os seguintes períodos máximos por tipo de contrato e majorações:
a) Período base: 9 meses, para contratos de trabalho sem termo ou criação do próprio emprego, ou de 3
meses, para contratos de trabalho a termo com uma duração mínima de 12 meses;
b) Majorações de 3 meses, para as Intervenções GAL, e 2,5 meses com um máximo de 6 meses, para as
restantes situações, por cada uma das seguintes situações:
i) Projetos localizados em territórios de baixa densidade;
ii) Projetos de criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas
empresas criadas há menos de cinco anos;
iii) Para trabalhadores do género subrepresentado ou para trabalhadores qualificados;
Para os postos de trabalho criados com termo, é atribuída uma majoração no caso de conversão do contrato
de trabalho a termo certo em contrato de trabalho sem termo, que corresponde ao valor equivalente a duas
vezes a retribuição base mensal nele prevista até ao limite de cinco vezes o valor do IAS.
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura. A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020
disponível no site www.portugal2020.pt.
Portaria n.º 105/ 2017, 10 março
Portaria n.º 97A/2015 de 30 março
Despacho n.º 10548-B2017 de 23-11-2017
AAC em vigor em cada momento.
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4.10.5 S.I. Inovação Produtiva
Natureza Beneficiários:

Elegibilidade do
Beneficiário:

Tipologia de Projetos:

Forma e limites dos
apoios:

Taxas de financiamento
das despesas elegíveis:

Tipologia de despesas
elegíveis:

AGRIEMPREENDE

SI Inovação PME
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
a) Apresentar uma situação económico -financeira equilibrada;
b) Ter concluído os projetos aprovados ao abrigo deste SI para o mesmo estabelecimento da empresa
exceto no caso de projetos do regime contratual de investimento ou quando o cumprimento desta
condição esteja excecionado no aviso para apresentação de candidaturas;
c) Não ter encerrado a mesma atividade, ou uma atividade semelhante, no Espaço Económico
Europeu nos dois anos que antecedem a data de candidatura ou que, à data de candidatura, tenha
planos concretos para encerrar essa atividade no prazo máximo de dois anos após a conclusão do
projeto a apoiar;
d) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos ;
e) Terem os licenciamentos adequado à atividade ;
f) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à
operação;
g) Terem a situação regularizada com os FEEI.
a) Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual através da
transferência e aplicação de conhecimento;
b) Adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico, de logística
e distribuição, bem como métodos organizacionais ou de marketing.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo reembolsável. O prazo do reembolso é de 8
anos com período de carência de 2 anos e por um período de reembolso de 6 anos. Para criação de
novos estabelecimentos hoteleiros e conjuntos turísticos, o plano total de reembolso é de 10 anos
constituídos por um período de carência de 3 anos e por um período de reembolso de 7 anos. Os
reembolsos são efetuados, por princípio, uma periodicidade semestral, em montantes iguais e
sucessivos Pode ser concedida uma isenção de reembolso correspondente a uma parcela do
incentivo reembolsável até ao limite máximo de 60%, em função da superação das metas
estabelecidas em candidatura nos seguintes indicadores: Valor Acrescentado Bruto (VAB); Criação
de Emprego Qualificado (CEQ); e Volume de Negócios (VN).
Os incentivos a conceder, são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de
uma taxa base máxima de 30%, a qual pode ser acrescida das majorações, não podendo a taxa global
ultrapassar 75%.Majorações:
- 10%: Médias Empresas
- 10%: Pequenas Empresas com projetos >= 5 M€
- 20%: Pequenas Empresas com projetos < 5 M€
- 10%: Projetos que demonstrem atuações ou impactos em matéria de uso eficiente de recursos,
eficiência energética, mobilidade sustentável e redução de emissões de gases com efeitos de
estufa.
- 10%: Projetos localizados em territórios de baixa densidade.
a) Ativos corpóreos constituídos por:
i) Custos de aquisição de máquinas e equipamentos, custos diretamente atribuíveis para os colocar
na localização e condições necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar;
ii) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu
funcionamento;
b) Ativos incorpóreos constituídos por:
i) Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e
internacionais;
ii) Licenças, «saber -fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente;
iii) Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim;
c) Outras despesas de investimento, até ao limite de 20 %, do total das despesas elegíveis do projeto:
i) Despesas com a intervenção de técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de contas, na
validação da despesa dos pedidos de pagamento, até ao limite de 5.000 euros;
ii) Serviços de engenharia relacionados com a implementação do projeto;
iii) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de
engenharia, associados ao projeto de investimento;
iii) Custos do pessoal, relativos a formandos, e custos indiretos gerais, relativamente ao número
total de horas em que os formandos participam na formação.
d) Aquisição de serviços de execução de cadastro predial do prédio ou prédios em que incide a
operação ou projeto, incluindo aluguer de equipamento;

ANIMAFORUM

E

INOVCLUSTER | 145

GUIÃO SOBRE FORMAS DE FINANCIAMENTO A STARTUP

Condições Especificas
de Acesso:

Prazo de Candidatura
Legislação:

AGRIEMPREENDE

SI Inovação PME
e) Os projetos dos setores do turismo e da indústria, podem ainda incluir, como despesas elegíveis,
a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, desde que adquiridos a
terceiros não relacionados com o adquirente, sujeitos a limitações a definir em cada um dos AAC;
f) Os projetos do setor do turismo, podem ainda incluir, como despesas elegíveis material circulante
que constitua a própria atividade turística a desenvolver, desde que diretamente relacionadas com
o exercício da atividade.
O projeto pode ter início logo após a realização do Registo do Pedido de Auxílio. Trata-se de um
mecanismo de pré-registo do projeto, que permite ao Promotor iniciar o seu projeto antes mesmo
da abertura da fase das candidaturas.
a) Apresentar uma despesa elegível total, aferida com base nos dados apresentados na candidatura,
igual ou inferior a 3 milhões euros;
b) Apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto de 75 mil euros;
c) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a
correspondente Certificação Eletrónica;
d) O investimento deve ser sustentado por uma análise estratégica que identifique as áreas de
competitividade críticas para o negócio, diagnostique a situação da empresa nessas áreas críticas e
fundamente as opções de investimento apresentadas e defina qual a ação da empresa para o
mercado interno e externo;
e) De forma a assegurar a capacidade de financiamento do projeto e a capitalização da empresa, para
além da comprovação do financiamento bancário (quando aplicável), é exigida a comprovação da
realização mínima de 25% dos capitais próprios do projeto (capital social, incorporação de
suprimentos e prestações suplementares de capital), até à data do primeiro pagamento.
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.
Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da
Competitividade e Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro.
AAC em vigor em cada momento.
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4.10.6 SI Qualificação
Beneficiários:

Elegibilidade do
Beneficiário:

Tipologia de
Projetos:

Taxas de
financiamento das
despesas elegíveis:

Tipologia de
despesas elegíveis:

Forma e limites
dos apoios:
Prazos de
Candidatura:

Legislação:

SI Qualificação
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que se proponham desenvolver projetos de Investimento.
a) Apresentar uma situação económico -financeira equilibrada;
b) Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma tipologia de projetos, exceto para a
modalidade de candidatura projetos conjuntos;
c) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos ;
d) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
e) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à operação;
f) Terem a situação regularizada com os FEEI.
Projetos individuais de qualificação das estratégias de PME, nos seguintes domínios imateriais de competitividade:
a) Inovação organizacional e gestão
b) Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC)
c) Criação de marcas e design
d) Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processo
e) Proteção de propriedade industrial
f) Qualidade
g) Transferência de conhecimento — aquisição de serviços de consultoria e assistência técnica, nos domínios da
transferência de conhecimentos e certificação de sistemas de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação;
h) Distribuição e logística — introdução de sistemas de informação aplicados a novos métodos de distribuição e
logística;
i) Ecoinovação
O incentivo a conceder, aos projetos, é calculado através da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa máxima de
45 %, com exceção dos incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa cuja taxa máxima é de 40%.
a) Aquisições para aplicação de novos métodos organizacionais:
i) Equipamentos na medida em que forem utilizados no projeto;
ii) Software relacionado com o desenvolvimento do projeto.
b) Custo com a contratação de um máximo de dois novos quadros técnicos por projeto, com nível de qualificação
igual ou superior a 6, com limite de 1850€ de salário base mensal e por um período máximo de 24 meses.
c) Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas, na validação da despesa
dos pedidos de pagamento até ao limite de 5.000 euros por projeto.
d) Custos com a entidade certificadora e com a realização de testes e ensaios em laboratórios acreditados;
e) Custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções;
f) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial
de aplicações em regimes de «software as a service», criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos,
bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca;
g) Obtenção, validação e defesa de patentes e outros custos de registo de propriedade industrial..
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, tendo como limite máximo de incentivo
500.000€.
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de candidatura. A
apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020 disponível no site
www.portugal2020.pt.
Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro.
AAC em vigor em cada momento.
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4.10.7 SI Internacionalização
Beneficiários:

Elegibilidade do
Beneficiário:

Tipologia de
Projetos:

Taxas de
financiamento das
despesas elegíveis:

Tipologia de
despesas elegíveis:

Forma e limites
dos apoios:
Prazos de
Candidatura:
Legislação:

SI Internacionalização
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que se proponham desenvolver projetos de Investimento.
a) Apresentar uma situação económico -financeira equilibrada;
b) Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo da mesma tipologia de projetos, exceto para a
modalidade de candidatura projetos conjuntos;
c) Possuírem a situação regularizada em matéria de contribuições e impostos ;
d) Terem os licenciamentos adequado à atividade;
e) Possuírem ou assegurarem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos adequados à operação;
f) Terem a situação regularizada com os FEEI.
Projetos de promoção da internacionalização que visem:
a) O conhecimento de mercados externos;
b) A presença na web, através da economia digital, incluindo designadamente o lançamento de catálogos virtuais de
bens e serviços;
c) O desenvolvimento e promoção internacional de marcas;
d) A prospeção e presença em mercados internacionais;
e) O marketing internacional;
f) A introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas;
g) As certificações específicas para os mercados externos.
O incentivo a conceder, aos projetos, é calculado através da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa máxima de
45 %, com exceção dos incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa cuja taxa máxima é de 40%.
a) Participação em feiras e exposições no exterior:
i) Custos com o arrendamento de espaço, incluindo os serviços prestados pelas entidades organizadoras das feiras,
nomeadamente os relativos aos consumos de água, eletricidade, comunicações, inserções em catálogo de feira e os
serviços de tradução/intérpretes;
ii) Custos com a construção do stand, incluindo os serviços associados à conceção, construção e montagem de
espaços de exposição, nomeadamente aluguer de equipamentos e mobiliário, transporte e manuseamento de
mostruários, materiais e outros suportes promocionais;
iii) Custos de funcionamento do stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos representantes das
empresas e outras despesas de representação, bem como a contratação de tradutores/intérpretes externos à
organização das feiras.
b) Serviços de consultoria especializados, prestados por consultores externos, relacionados com:
i) Prospeção e captação de novos clientes, incluindo missões de importadores para conhecimento da oferta do
beneficiário;
ii) Ações de promoção realizadas em mercados externos, designadamente assessoria de imprensa, relações
públicas, consultoria de mercado e assistência técnica à preparação de eventos;
iii)Campanhas de marketing nos mercados externos, que compreende a contratação de serviços nas áreas de
mailing e telemarketing, publicidade e meios de comunicação especializados;
iv)Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas, na validação da despesa
dos pedidos de pagamento até ao limite de 5.000 euros por projeto;
v)Assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias.
c) Custo com a contratação de 2 RH Qualificados com competências especificas na área da internacionalização, com
limite de 1 850€ de salário base mensal e por um período máximo de 24 meses.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, tendo como limite máximo de incentivo
500.000€.
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de candidatura. A
apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020 disponível no site
www.portugal2020.pt.
Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro. AAC em vigor em cada momento.
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4.10.8 Vale Internacionalização
Natureza Beneficiários:
Forma e limites dos
apoios:
Taxas de financiamento
das despesas elegíveis:

Tipologia de despesas
elegíveis:

Condições Especificas
de Acesso:

Prazo de Candidatura:
Legislação:

AGRIEMPREENDE

Vale Internacionalização
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
Os apoios revestem a forma de incentivo não reembolsável, limitando-se o incentivo a 10.000€ por
projeto (5.000€ para a componente de diagnóstico de oportunidades e 5.000€ para a componente
de assistência técnica para implementação das recomendações a curto prazo).
Os incentivos a conceder são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de
uma taxa máxima de 75%. Relativamente aos projetos afetos ao Programa Operacional Regional de
Lisboa, os incentivos a conceder são calculados através da aplicação de uma taxa de 40% .
São suscetíveis de apoio, durante um período de 12 meses, os projetos individuais que visem a
aquisição de serviços de consultoria na área da promoção de diagnósticos de oportunidades de
internacionalização, bem como na assistência técnica para a implementação de recomendações de
curto prazo. Enquadram-se nestas ações os seguintes serviços:
a) Na componente de diagnósticos de oportunidades são suscetíveis de apoio os serviços
relacionados com:
I. Identificação de binómios produtos | serviços versus mercados que representem oportunidades
de internacionalização;
II. Necessidades de ajustamentos de produtos | serviços e de modelos de negócio (incluindo circuitos
de distribuição);
III. Diagnóstico de oportunidades de evolução da empresa na cadeia de valor;
IV. Necessidade de ajustamentos de estratégias de comunicação digital.
b) Na componente de assistência técnica para implementação de recomendações de curto prazo,
identificadas no âmbito do diagnóstico efetuado, são suscetíveis de apoio os serviços relacionados
com as seguintes ações previstas:
I. Visitas de prospeção e de captação de novos clientes em mercados externos;
II. Visitas de prospeção a feiras internacionais;
III. Convites a / missões de importadores para conhecimento da oferta.
Na componente de assistência técnica para implementação de recomendações de curto prazo, as
entidades acreditadas podem recorrer a serviços especializados de terceiros necessários à execução
das ações de prospeção e captação de novos clientes, não sendo tal entendido como subcontratação
dos serviços a prestar no âmbito dos Vales Oportunidades de Internacionalização.
a) Corresponder a uma empresa com pelo menos 3 postos de trabalho, existente à data da
candidatura, e demonstrar ter capacidade instalada para desenvolver atividade internacional.
b) Efetuar consulta a pelo menos duas entidades acreditadas para este domínio de intervenção
devendo a seleção da entidade encontrar-se concluída até à data da assinatura do Termo de
Aceitação. A aquisição de serviços deverá preencher cumulativamente as seguintes condições:
i. Serem exclusivamente imputáveis ao estabelecimento do beneficiário onde se desenvolve o
projeto;
ii. Resultarem de aquisições em condições de mercado a terceiros não relacionados com o
adquirente;
iii. Resultarem de aquisições a entidades acreditadas para a prestação do serviço em causa, não
sendo admitida a subcontratação de outras entidades.
c) Não ter outras candidaturas aprovadas ou em fase de decisão na tipologia de investimento
“Internacionalização das PME” , incluindo candidaturas anteriormente aprovadas ou concluídas.
d) Não ter iniciado o seu processo de internacionalização ou, tendo já iniciado, não registar atividade
exportadora nos últimos 12 meses anteriores à data da candidatura.
e) Comprometer-se a apresentar informação, avaliando o serviço prestado pela respetiva entidade
acreditada.
Em função da publicação dos respetivos AAC que estabelecem a data de início e fim dos períodos de
candidatura.
Portaria n.º 217/2018 procede à sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da
Competitividade e Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro.
AAC em vigor em cada momento.
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4.11

Linhas IEFP

4.11.1 Invest Jovem

Destinatários:

Em que consiste:

Objetivos:

Requisitos do Projeto:

Condições de atribuição
dos apoios:

Elegibilidade
Investimentos:

dos

AGRIEMPREENDE

Investe. Jovem
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos, inscritos como desempregados no IEFP, e
que possuam uma ideia de negócio viável e formação adequada para o desenvolvimento do negócio.
Ao abrigo da modalidade Investe Artes e Ofícios, são ainda destinatários: a) Os desempregados inscritos no
IEFP sem restrição de idade; e os b) Os ex-estagiários do eixo Formação Artes e Ofícios que, no final da
formação em contexto de trabalho, tenham obtido aproveitamento.
Programa destinado a promover a criação de empresas por jovens desempregados, através das seguintes
modalidades de apoio:
- Apoio financeiro ao investimento
- Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores
- Apoio técnico na área do empreendedorismo para reforço de competências e para a estruturação e
consolidação do projeto
- Incentivar o empreendedorismo
- Promover a criação de emprego e o crescimento económico
Os projetos de criação de empresas devem respeitar, nomeadamente, os seguintes requisitos:
a) apresentar um investimento entre 2,5 e 100 x IAS[1]
b) apresentar viabilidade técnico-financeira
c) não incluir, no investimento a realizar, a compra de capital social de empresa existente
Notas:
(i) A realização do investimento e a criação dos postos de trabalho dos promotores associados ao projeto
devem estar concluídas no prazo de 6 meses a contar da data da disponibilização inicial do apoio financeiro.
(ii) Durante esse período o projeto de criação de empresas não pode envolver a criação de mais de 10 postos
de trabalho, incluindo os dos promotores.
(iii) Os projetos devem manter a atividade da empresa e, necessariamente, assegurar a criação do respetivo
posto de trabalho a tempo inteiro dos destinatários promotores, durante um período nunca inferior a 3 anos.
(iv) Podem participar no capital social outras pessoas desde que 51% do capital social seja detido pelos
destinatários promotores.
(v) Os Promotores de projetos apresentados ao abrigo da modalidade Investe Artes e Ofícios devem, no final
do período de seis meses estabelecido para a realização do investimento, deter o reconhecimento do
estatuto de artesão e de unidade produtiva artesanal, nos termos da legislação em vigor.
- As novas empresas não podem ter iniciado a atividade à data da entrega do pedido de financiamento.
- Desde a data da contratualização dos apoios e até à extinção das obrigações associadas à execução do
projeto, as novas empresas devem reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Encontrarem-se regularmente constituídas e registadas.
b) Disporem de licenciamento e demais requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou
apresentarem comprovativo de terem iniciado o processo aplicável.
c) Terem a situação contributiva regularizada perante a administração tributária e a segurança social.
d) Não se encontrarem em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo
IEFP.
e) Terem a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito dos Fundos Estruturais.
f) Disporem de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei, quando aplicável.
g) Não ter situações respeitantes a salários em atraso.
i) Despesas em capital fixo corpóreo e incorpóreo e fundo de maneio.
ii) No projeto que inclua, no investimento a realizar, trespasse de estabelecimento, a empresa cedente do
estabelecimento não pode ser detida em 25 % ou mais pelos Promotores, isolada ou conjuntamente, ou por
cônjuge, unido de facto ou familiar do Promotor até ao 2.º grau em linha reta ou colateral. A empresa não
pode, também, ser detida em 25 % ou mais por outra empresa na qual os sujeitos referidos no mesmo ponto
detenham 25 % ou mais do respetivo capital.
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Investe. Jovem
iii) Despesas ligadas à constituição de fundo de maneio para funcionamento do projeto, podendo o mesmo
ser financiado pelos Apoios ao Investimento, até 50% do investimento elegível, e tendo como limite o valor
de 5 vezes o IAS, independentemente da dimensão do fundo de maneio.
Consideram-se elegíveis as despesas de investimento efetuadas a partir da data de constituição da nova
empresa.
No projeto de criação de empresas não são consideradas elegíveis, nomeadamente, as despesas: a) Com
aquisição de imóveis e b) Construção de edifícios.
Apoios ao investimento:
- Apoio financeiro até 75% do investimento total elegível
- Este apoio só pode financiar o fundo de maneio indexado ao projeto até 50% do investimento elegível, no
limite de 5 x IAS
- Os promotores devem assegurar, pelo menos, 10% do investimento total elegível, em capitais Próprios
- O apoio financeiro é atribuído sob a forma de empréstimo sem juros, amortizável no prazo de 60 meses,
nas seguintes condições:
Investimento Total
Aprovado

≥ 2,5 x IAS e ≤ 10 x IAS

Apoios a Conceder:

> 10 e ≤ 50 vezes o IAS

> 50 x IAS e < 100 x IAS

Prazos
- Período de carência de 6 meses, a contar da data
contratualização do apoio.
- Reembolso nos 18 meses imediatamente subsequentes
término do período de carência.
- Período de carência de 12 meses, a contar da data
contratualização do apoio.
- Reembolso nos 36 meses imediatamente subsequentes
término do período de carência
- Período de carência de 12 meses, a contar da data
contratualização do apoio.
- Reembolso nos 48 meses imediatamente subsequentes
término do período de carência.

da
ao
da
ao
da
ao

O reembolso do apoio concedido é efetuado através de prestações mensais, constantes e sucessivas, salvo
amortização antecipada do empréstimo.
Apoios à criação do próprio emprego dos promotores:
Apoio financeiro sob a forma de subsídio não reembolsável, até ao montante de 6 x IAS por destinatário
promotor que crie o seu posto de trabalho a tempo inteiro, até ao limite de quatro postos de trabalho objeto
de apoio.
Apoio técnico:
a) Para desenvolvimento de competências na área do empreendedorismo e na estruturação do projeto.
b) Para a criação e consolidação de projetos – apoio assegurado pela Rede de Entidades Prestadoras de Apoio
Técnico (EPAT), credenciadas pelo IEFP.
Prazo de Candidatura:

As candidaturas podem ser apresentadas em qualquer altura do ano. As candidaturas aos apoios financeiros
devem ser apresentadas nos junto do IEFP em www.iefp.pt e www.netemprego.gov.pt.

Legislação:

Portaria n.º 151/2014, de 30 de julho
Regulamento Específico, aplicável às Medidas Investe Jovem.

[1]

Valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais): 428,90€
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4.11.2 Apoios à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego

Destinatários:
Apoios:

Condições
atribuição
Apoios:

de
dos

Apoios à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego
Beneficiários das prestações de desemprego que apresentem um projeto que origine, pelo menos, a criação do
seu emprego.
Pagamento, total ou parcial, do montante global das prestações de desemprego.
• O Promotor deve ter pelo menos 18 anos de idade à data da candidatura.
• O Promotor não pode acumular o exercício da atividade para a qual foi apoiado com outra atividade
normalmente remunerada.
• O montante das prestações de desemprego pode ser aplicado na aquisição de estabelecimento por cessão ou
na aquisição de capital social de empresa preexistente que origine, pelo menos, a criação de emprego, a tempo
inteiro, do Promotor destinatário.
• No projeto que inclua, no investimento a realizar, a aquisição de capital social, esta tem de decorrer de aumento
de capital social, isto é, o montante das prestações de desemprego só pode financiar o aumento de capital social,
não podendo financiar a aquisição de partes sociais existentes*.
• O projeto deve apresentar viabilidade económico-financeira.
*A empresa cujo capital é adquirido ou a empresa trespassante do estabelecimento não pode ser detida em 25 % ou mais pelo
próprio, por cônjuge, unido de facto ou familiar do Promotor até ao 2.º gr au em linha reta ou colateral. A empresa não pode,
também, ser detida em 25 % ou mais por outra empresa na qual os sujeitos referidos no mesmo ponto detenham 25 % ou mais
do respetivo capital.

Obrigações
Promotor
Empresa:

do
/

Complementaridade
de Medidas:
Prazo
Candidatura:

Legislação:

de

• Desde a data da contratualização dos apoios e até à extinção das obrigações associadas à execução do projeto,
a nova empresa deve reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos:
▪ Encontrar-se regularmente constituída e registada.
▪ Dispor de licenciamento e outros requisitos legais para o exercício da atividade ou apresentar comprovativo
de ter iniciado o respetivo processo.
▪ Ter a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social.
▪ Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concebidos pelo IEFP,IP
▪ Dispor de contabilidade organizada, desde que legalmente exigido
• A realização do investimento e a criação dos postos de trabalho devem estar concluídas no prazo de um ano a
contar da data do início da atividade.
• O projeto que não beneficie da cumulação com a modalidade de crédito com garantia e bonificação da taxa de
juro, deve manter a atividade da empresa e os postos de trabalho preenchidos por beneficiários das prestações
de desemprego durante, pelo menos, três anos.
• Durante o período em que os destinatários/Promotores são obrigados a manter a atividade pelo recurso ao
montante global das prestações de desemprego, os beneficiários ficam inibidos de cumular com a atividade
apoiada, outra atividade normalmente remunerada (ou seja, devem exercer a atividade apoiada no âmbito do
projeto em regime de exclusividade durante, pelo menos, três anos).
• A empresa beneficiária deve assegurar todas as condições necessárias ao acompanhamento e verificação da sua
atividade, até às extinções associadas ao projeto, a realizar pelo IEFP, IP ou por entidade indicada por este.
• Possibilidade de cumulação com a modalidade de crédito com garantia e bonificação da taxa de juro (linhas
MICROINVEST E INVEST+)
• Apoio técnico à criação e consolidação de projetos (facultativo)
As candidaturas podem ser apresentadas em qualquer altura do ano. O projeto deve ser apresentado no serviço
de emprego da área de implementação do projeto, acompanhado do requerimento, para
o pagamento antecipado das prestações de desemprego.
Portaria n.º 985/2009, de 4 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Portaria n.º 58/2011, de 28 de
janeiro, Portaria n.º 95/2012, de 4 de abril e Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio.
Despacho n.º 7131/2011, de 11 de maio.
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5. GLOSSÁRIO22
Eis um curto glossário dos principais termos mais utilizados no meio Empreendedor:

A
_________________________________________________________________________
Aceleradora
A aceleradora apoia as Startups na transição do arranque para o amadurecimento, através de programas que dão
orientação, podendo ficar com uma participação no capital da Startup, ajudando-a a crescer. Apoia normalmente
empresas no 'early-stage', ou seja, quando aquelas se preparam para levantar financiamento de capital de risco. Os
programas de aceleração são normalmente mais prolongados que os de incubação.
A aicep Portugal Global, E.P.E.,
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, é uma entidade pública de natureza empresarial
vocacionada para o desenvolvimento de um ambiente de negócios competitivo que contribua para a globalização da
economia portuguesa. Resultado da fusão, em 2007, entre a API (Agência Portuguesa para o Investimento) e do ICEP
(Instituto do Comércio Externo de Portugal), a AICEP tem como principais atribuições promover a internacionalização
das empresas portuguesas e apoiar a sua atividade exportadora, captar investimento estruturante e promover a
imagem de Portugal com iniciativas criadoras de valor para o nosso país.
ANI – Agência Nacional de Inovação, S.A.
O Governo, através dos Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior decidiu reposicionar
estrategicamente a AdI, rebatizando-a, e lançando a “ANI – Agência Nacional de Inovação, S.A.“. A ANI assume-se
como plataforma que dá corpo ao crescente alinhamento das políticas de I&D, Inovação e Empreendedorismo de base
tecnológica, nas áreas da Ciência e da Economia, tendo por principal atribuição a promoção da valorização do
conhecimento, nomeadamente, através de uma maior e melhor colaboração e articulação entre empresas e o Sistema
Científico e Tecnológico Nacional.
Apoiantes (Crowdfunding)
Investidores particulares ou empresas que pretendem participar numa Campanha efetuando contribuições que se
revertam em recompensas.
Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais (Portugal 2020)
Temáticos
COMPETE 2020 - Competitividade e Internacionalização
POISE - Inclusão Social e Emprego
POCH - Capital Humano

22

https://www.dn.pt/lusa/interior/web-summit-glossario-dos-termos-essenciais-ao-empreendedor-8878958.html
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POSEUR - Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos
Regionais
NORTE 2020 - Programa Operacional Regional do Norte
CENTRO 2020 - Programa Operacional Regional do Centro
LISBOA 2020 - Programa Operacional Regional de Lisboa
ALENTEJO 2020 - Programa Operacional Regional do Alentejo
CRESC ALGARVE 2020 - Programa Operacional Regional do Algarve
AÇORES 2020 - Programa Operacional Regional dos Açores
MADEIRA 14-20 - Programa Operacional Regional da Madeira
Desenvolvimento Rural
PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente
PRORURAL+ - Programa de Desenvolvimento Rural da R.A. Açores
PDR MADEIRA - Programa de Desenvolvimento Rural da R.A. Madeira 2014-2020
Assistência Técnica
POAT - Programa Operacional de Assistência Técnica

B
_________________________________________________________________________
Bootstrap
É um processo de autofinanciamento, em que o Empreendedor cria o seu projeto, apenas com recursos próprios e
sem Investidores.
Break-Even Point (Ponto de Equilíbrio)
É o momento a partir do qual o investimento passa a ser compensado, ou seja, quando a empresa começa a apresentar
resultados de exploração positivos e os custos são iguais às suas receitas.
Business Plan
É um plano onde se descreve o modelo de negócio, contendo uma análise dos recursos e dos objetivos da empresa,
as medidas adequadas e as etapas-chave para a evolução do mercado.
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Business Angel (Investidor Anjo)
São Investidores privados e individuais, financeiramente independentes, que decidem investir o seu próprio dinheiro,
principalmente, em empresas em fase de arranque, acompanhando e dando apoio estratégico aos Empreendedores.
São normalmente empresários, Empreendedores ou executivos que já tiveram uma carreira de sucesso e para quem
uma possível perda total de seus investimentos enquanto 'Business Angel' não vai afetar significativamente a situação
económica dos seus ativos.

C
_________________________________________________________________________
Campanha (Crowdfunding)
Uma campanha corresponde a um espaço em que o Promotor explica o projeto que pretende financiar ao público.
Terá de fazer os possíveis para convencer os seus apoiantes que a sua ideia é a melhor. A apresentação tem de ser
clara, interessante e credível de modo a ganhar apoio e conseguir o financiamento. É muito importante incluir um
vídeo para ajudar a convencer os seus Investidores.
Capital de Risco (Venture Capital)
É o termo usado para todas as classes de Investidores de risco. Os mais comuns são fundos que investem nas empresas
com forte potencial de crescimento e em que o retorno esperado é semelhante ao risco que os Investidores estão
decididos a correr. Além do contributo em capital, as sociedades de capital de risco ajudam na gestão e consultadoria.
Trata-se de um investimento direcionado para a criação e desenvolvimento de PME com elevado potencial, mas que
precisam de fundo para arrancarem ou reestruturaremos seus negócios.
Core Business
Ponto forte de uma empresa que deve ser trabalhado estrategicamente. É o núcleo do negócio.
Coworking
É um espaço de trabalho partilhado por diversas empresas ou Empreendedores independentes, que permite a troca
de ideias, experiências e conhecimentos e a partilha dos recursos e incentiva o desenvolvimento da dimensão social
num ambiente mais informal.
Covenants
Condições contratuais não pecuniárias, referem-se a acordos ou cláusulas expressas num contrato de crédito,
sobretudo em empréstimos a empresas, segundo os quais estas se comprometem a realizar, ou a se absterem de
realizar, certas ações, fazendo por conseguinte, parte do conjunto de condições para a concessão de um empréstimo.
Crowdfunding
Obtenção de capital através de financiamento coletivo, em que pequenas contribuições de um número grande de
pessoas, os chamados Apoiantes, financia uma empresa ou um produto, normalmente através da internet. Existem
plataformas 'online' especializadas.
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Crowdsourcing
É um meio para conseguir serviços ou ajuda de forma colaborativa para a criação de serviços, conteúdos ou soluções,
a solução de problemas, o desenvolvimento de novas tecnologias e a geração de fluxo de informação. Normalmente,
as contribuições surgem de um grande grupo de pessoas, normalmente espalhadas pela internet.

D
_________________________________________________________________________
Due Diligence
Processo de validação dos pressupostos que estiveram na base da decisão de investir, com vista a minimizar o risco
associado.

E
_________________________________________________________________________
Early Stage
As empresas em 'early stage' (fase inicial) são as que têm até os três anos de existência.
Early Stage Financing
Trata-se do financiamento da fase inicial do ciclo de vida de uma empresa, quando esta geralmente ainda não tem os
clientes nem os produtos disponíveis.
ECPAT
As Entidades integradas na Rede de Entidades Certificadas para Prestar Apoio Técnico (ECPAT) no âmbito do Programa
Nacional de Microcrédito, são entidades credenciadas pela CASES para prestar apoio técnico a Promotores de projetos
de criação do próprio emprego ou empresa, no âmbito de medidas e Programa Nacional de Microcrédito.
Empreendedor
É uma pessoa que cria um negócio e assume os potenciais riscos e os ganhos. Para ser um empreendedor não basta
apenas ter uma boa ideia e querer transformá-la numa empresa, o empreendedor além de criatividade precisa aceitar
os riscos, confiar na própria capacidade de tomar decisões, ter iniciativa e persistência.
EPAT
As Entidades Prestadoras de Apoio Técnico (EPAT) são entidades credenciadas pelo IEFP para prestar apoio técnico a
Promotores de projetos de criação do próprio emprego ou empresa, no âmbito de medidas e programas de apoio ao
empreendedorismo executadas pelo IEFP.
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As EPAT apoiam os empreendedores em aspetos críticos, nomeadamente na estruturação do projeto, na mitigação
de riscos do negócio, na angariação de fontes de financiamento e na sustentabilidade, desenvolvimento e
consolidação dos projetos.
Modalidades de apoio:




Apoio técnico prévio à aprovação do projeto de criação do próprio emprego ou empresa, contemplando o
desenvolvimento de competências em empreendedorismo e apoio específico à criação e estruturação do
projeto, incluindo elaboração de planos de investimento e de negócio
Apoio técnico à consolidação do projeto, nos dois primeiros anos de atividade da empresa, contemplando
acompanhamento da execução do projeto aprovado e consultoria em aspetos relacionados com a gestão e
operacionalização da atividade

Euribor
É um dos principais Indexantes (taxa de referência) do mercado monetário da zona euro. Indica a taxa média dos
empréstimos interbancários da zona euro, sem garantia.
Exit (saída)
Ocorre quando um sócio, Investidor ou Empreendedor entrega a sua participação na empresa em troca de uma
quantia, deixando a sociedade.

F
_________________________________________________________________________
Financial Close
Fecho Financeiro de uma operação de crédito que corresponde à data de assinatura do pacote contratual que
formaliza a concessão do crédito.
Founder e Co-founder
São os criadores da empresa. Além do fundador do projeto, os seus sócios também podem ser chamados de Cofounder.
Fundos de Capital de Risco
Os Fundos de Capital de Risco (FCR) são patrimónios autónomos, sem personalidade jurídica, mas dotados de
personalidade judiciária, pertencentes ao conjunto dos titulares das respetivas unidades de participação, os Limited
Partners. Os FCR não respondem, em caso algum, pelas dívidas dos participantes, das entidades que assegurem as
funções de gestão, depósito e comercialização, ou de outros FCR. Cada FCR é administrado por uma entidade gestora.
A gestão pode ser exercida por uma Sociedade de Capital de Risco (SCR), por sociedades de desenvolvimento regional
e por entidades legalmente habilitadas a gerir fundos de investimento mobiliário fechados. Podem igualmente exercer
a administração dos FCR, na qualidade de sociedades gestoras, os bancos comerciais ou equiparados e os bancos de
investimento.
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Para consultar os Fundos de Capital de Risco disponíveis em
http://web3.cmvm.pt/sdi/capitalrisco/pesquisa_nome_fcr.cfm

Portugal

deve

aceder

ao

site:

Fundo de Investimento
Um fundo de investimento é uma forma de aplicação financeira, formada pela união de vários investidores que se
juntam para a realização de um investimento financeiro, visando um determinado objetivo ou retorno esperado. A
administração e a gestão do fundo são realizadas por especialistas contratados para construção da carteira de ativos
onde os fundos vão ser investidos, visando o maior lucro possível com o menor nível de risco.
Dependendo do tipo de fundo, as carteiras geralmente podem ser mais diversificadas ou menos diversificadas,
podendo conter ativos de diversos tipos tais como ações, títulos de renda fixa , títulos cambiais, derivativos ou
commodities negociadas em bolsas de mercadorias e futuros, títulos públicos, entre outros.

I
_________________________________________________________________________
IAPMEI
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP e Turismo de Portugal, I.P., é um organismo público de apoio
às micro, pequenas e médias empresas dos sectores industrial, comercial, de serviços e construção. Tem como missão
promover a competitividade e o crescimento empresarial, assegurar o apoio à conceção, execução e avaliação de
políticas dirigidas à atividade industrial, visando o reforço da inovação, do Empreendedorismo e do investimento
empresarial nas empresas que exerçam a sua atividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia,
designadamente das empresas de pequena e média dimensão, com exceção do setor do turismo e das competências
de acompanhamento neste âmbito atribuídas à Direção-Geral das Atividades Económicas.
IEFP
O IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. é o serviço público de emprego nacional. Tem
por missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas
ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional.
Incubadora
São instituições ou iniciativas que dão às Startups a oportunidade de desenvolverem as suas ideias de negócio,
apoiando-as na prática em termos de infraestrutura e aconselhamento, por um determinado período, sobretudo nas
primeiras etapas da sua vida. Como explica a Portugal Ventures, "é uma analogia com os nascimentos de bebés: os
que nascem frágeis ficam dentro da incubadora até terem condições para seguir a vida fora delas”. A oportunidade
de residir dentro das incubadoras (ou aceleradores de empresa) é limitada no tempo.
Indexante
O indexante é uma taxa de referência, geralmente utilizada para estabelecer o custo de um empréstimo ou
remuneração de uma aplicação financeira, de forma a que esse empréstimo ou aplicação reflitam as condições
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presentes no mercado monetário, no momento em que são contratados ou que são reindexadas as prestações. Um
dos indexantes mais utilizado na Europa, é a Euribor.

L
_________________________________________________________________________
Limited Partner
Também conhecido como parceiro silencioso, um Limited Partner, é um parceiro de negócios cuja responsabilidade é
limitada ao valor de seu investimento/participação/contribuição no Fundo.
Love Capital
Capital levantado por Familiares e Amigos para o arranque e ou desenvolvimento da empresa.

M
_________________________________________________________________________
Maturidade
Maturidade corresponde ao prazo de concessão do empréstimo, findo o qual todas as obrigações financeiras devem
de estar satisfeitas (pagamento de jutos+ comissões +reembolso da divida)
Meetup
Quando vários profissionais, desde Empreendedores, presidentes de empresas, programadores e Investidores, se
juntam num encontro informal para a troca de ideias. Muitas vezes, as pessoas conversam de pé para facilitar a
circulação e o 'networking'.
Mentor
Ter um bom mentor pode ser decisivo para o sucesso. O mentor é um conselheiro empresarial, normalmente são
figuras muito conhecidas, com um papel muito importante no processo de validação, início ou desenvolvimento de
uma Startup. Apoia os Empreendedores no desenvolvimento de ideias e do modelo de negócio.
Microempresas
Empresas que têm menos de 10 funcionários e um volume de negócios menor ou igual a 2 milhões de euros.
Mutuante
Aquele que concede o empréstimo.
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Mutuário
Aquele que recebe, por empréstimo, recursos financeiros, ficando responsável pelo reembolso do empréstimo ao
Mutuante.

Mútuo
Contrato de Mútuo, celebrado entre o Mutuante e o Mutuário, é um conceito do âmbito jurídico que indica uma
situação onde existe o empréstimo de uma coisa fungível, ou seja, que pode ser consumida com o uso. Um dos
principais exemplos é o empréstimo de dinheiro, sendo o Contrato de Mútuo aquele que define os termos e as
condições do empréstimo do dinheiro, nomeadamente, montante, taxa de juro, comissões, plano de reembolso do
capital, maturidade do empréstimo, datas de pagamento do serviço da divida, covenants, entre outras condições.

N
_________________________________________________________________________
Networking
Terminologia internacional para Rede de Contactos. É uma boa forma de aumentar a qualidade dos relacionamentos,
para benefício mútuo no meio profissional. O objetivo de qualquer Empreendedor é aumentar a sua rede para dar a
conhecer o seu projeto.

O
_________________________________________________________________________
Organismos Intermédios - Principais (Portugal 2020)
AICEP - Incentivos às Empresas
IAPMEI - Incentivos às Empresas
Turismo de Portugal - Incentivos às Empresas
Agência Nacional de Inovação - Incentivos às Empresas
AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. - Modernização da Administração Pública
Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica - Ciência e Conhecimento
Fundação para a Ciência e a Tecnologia - Ciência e Conhecimento
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P
_________________________________________________________________________
Período de carência
Período durante o qual não ocorrem reembolsos do capital, havendo lugar unicamente ao pagamento dos juros. É
utilizado como forma de garantir prestações do serviço da divida mais reduzidas no período inicial da vida do
empréstimo.
Pitch
É uma breve apresentação de uma empresa ou da sua ideia de negócio. Em apenas 3 a 5 minutos, é apresentada uma
ideia de negócio com objetivo de conquistar o interesse da outra parte, um potencial Investidor ou parceiro, pelo seu
negócio. É considerada uma ferramenta essencial para os Empreendedores conseguirem investimento.
PME
PME vem referida na recomendação da Comissão Europeia e para a qual depende o número de efetivos (RH com
contrato trabalho) e limiares financeiros. A categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por
empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou
cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros, ou seja, basta que não cumpra uma destas condições para
perder o seu estatuto de PME.


A microempresa tem menos de 10 funcionários e um volume de negócios inferior ou igual a 2 milhões de
euros



Pequena empresa é aquela que tem menos de 50 trabalhadores efetivos e um volume de negócios anual ou
balanço total anual menor ou igual a 10 milhões de euros; e



Média empresa é aquela que tem menos de 250 trabalhadores efetivos e um volume de negócios anual
menor ou igual a 50 milhões de euros ou balanço total anual menor ou igual a 43 milhões de euros.

Promotor (Crowdfunding)
Empreendedor em nome individual ou um Empresa que têm um projeto, para a concretização do qual necessitam
angariar financiamento através de uma plataforma online de financiamento

R
_________________________________________________________________________
Recompensa (Crowdfunding)
São contrapartidas que incentivam os apoiantes a contribuir para o seu projeto e que funcionam como forma de
agradecimento. Dependendo da quantia apoiada, o apoiante irá receber algo em troca, normalmente um produto ou
serviço relacionado com o projeto. Quanto mais criativas, generosas e aliciantes as recompensas, maior a
probabilidade de sucesso na angariação de apoios.
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Retorno sobre o Investimento - ROI
É o dinheiro que um Investidor recebe de volta como percentagem do valor investido.
Rondas de Investimento
No mundo das startups, as atenções estão centradas na ronda de investimento. É uma corrida de milhões, à escala
global. Com mais ou menos capital angariado – e com um ou mais investidores – as rondas de investimento são
oportunidades fundamentais para que as empresas consigam financiar os seus negócios.
Uma ronda de investimento permite que uma empresa reúna investimentos de um ou mais investidores num mesmo
momento. Com o amadurecimento do mercado, exigências dos investidores e valorização das ‘startups’, o
levantamento de capital através de rondas de investimento ganhou um léxico próprio e modelos de funcionamento
de grande especificidade.
Na ausência de capitais próprios, e perante dificuldades de garantia para obtenção de empréstimo bancário, a solução
de muito Empreendedores é recorrer ao apoio de Investidores, através de rondas de investimento.
Tudo começa na ronda inicial pre-semente/semente (‘ pre-seed/seed round’), que representa o primeiro capital
externo a entrar numa Startup. Nesta ronda as startups procuram captar financiamento quando o negócio está na
sua fase inicial, isto é, quanto têm uma primeira versão do plano financeiro e os primeiros esboços do produto.
Atingindo a primeira meta de investimento, as rondas passam a ser identificadas por letras, de A a D+, nomeadamente:
- Série A - as rondas de investimento desta serie são uteis para otimizar o produto e a base de clientes. O negócio já
gera receitas mais ainda não é rentável. O capital serve para adaptar o produto a novos mercados, assim como ajuda
a definir um modelo de negócio mais eficaz.
- Série B – o lançamento desta ronda de captação de investimento acontece quando a empresa está perto de atingir
rentabilidade, mas precisa de capital para satisfazer necessidades de recrutamento ou desenvolvimento. Nesta fase,
o investimento obtido serve para o negócio escalar, contratar mais funcionários, expandir o produto para outros
mercados, e talvez comprar outras empresas.
- Série C e D+ - conhecidas como rondas de 'late stage' já que acontecem geralmente quando a empresa já tem o
modelo de negócio bem desenvolvido, gera receitas significativas e tem como objetivo a expansão em grande escala.

S
_________________________________________________________________________
Seed Capital (Capital Semente)
É o capital que se capta quando o negócio está na sua fase inicial (primeira versão do plano financeiro e os primeiros
esboços do produto), para dar os primeiros passos no mercado e antes de chegar à fase de 'early stage'.
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Seed Stage
Trata-se da fase anterior ao arranque formal de uma empresa e onde se concebe e desenvolve um conceito inicial de
produto ou serviço.
Serviço da Dívida
Designa-se por serviço da dívida a totalidade dos pagamentos de juros e capital relativos a empréstimos, que uma
entidade se comprometeu a efetuar durante um determinado período.
Smart Money
Conceito que designa o financiamento proveniente dos Businesses Angels.
Stage
A fase de desenvolvimento em que se está uma empresa. Normalmente, classificam-se como 'early stage' (fase inicial),
'mid-stage' (fase média) e 'late stage' (fase avançada).
StartUp
É uma empresa em início de atividade com projetos que podem ser altamente escaláveis, ou seja, com um negócio
que pode crescer muito rapidamente. Hoje, este termo está cada vez mais associado às empresas de base tecnológica,
ou seja, que criam uma tecnologia para negócios. Uma das características das Startups é o facto de envolver algum
risco e incerteza no negócio.
Sociedades de Capital de Risco
As Sociedades de Capital de Risco (SCR) têm como objeto principal o apoio e promoção do investimento e da inovação
tecnológica em projetos empresariais ou empresas já existentes, através da participação temporária no respetivo
capital social. Como objeto acessório, e desde que tais serviços sejam prestados a empresas participadas ou empresas
com as quais desenvolvem um projeto com vista à entrada de Capital de Risco no seu capital social. Atualmente, as
SCR estão sujeitas, unicamente, à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Para consultar as Sociedades de Capital de Risco disponíveis em Portugal deve aceder ao seguinte site:
http://web3.cmvm.pt/sdi/capitalrisco/pesquisa_scr.cfm.

Sociedades de Garantia Mútua
Em Portugal existem atualmente 4 Sociedades de Garantia Mútua: Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante.
SPGM – Sociedade de Investimento, S. A., que é a entidade holding do Sistema Português de Garantia Mútua. Desde
a sua constituição e o final de 2002 atuou como sociedade garante, tendo acumulado ao longo desses anos uma
carteira significativa de empresas beneficiárias das suas garantias. A partir de 1999, a SPGM passou a gerir o Fundo de
Contragarantia Mútuo, mecanismo essencial para que o sistema de Garantia Mútua atue, uma vez que é este Fundo
que cobre uma parte muito elevada das responsabilidades suportadas pelas SGM quando emitem as garantias pedidas
pelas empresas. Mais tarde, foram criadas, por iniciativa da própria SPGM, as primeiras sociedades de Garantia Mútua,
entidades que têm uma implantação geográfica no território português (Norgarante, cobrindo o Norte do País, a
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Garval o Centro e a Lisgarante o Sul, encontrando-se as ilhas dos Açores e da Madeira igualmente apoiadas), ou que
desempenham um apoio específico a um setor de atividade económica, como é o caso da Agrogarante, sociedade que
concentra a sua atividade no setor agroflorestal. A Norgarante e a Lisgarante foram constituídas por cisão da SPGM
no final de 2002, tendo herdado a carteira de clientes da SPGM. A Garval foi constituída aproximadamente no mesmo
período, embora com o apoio relevante dos empresários da região centro de Portugal, particularmente de Santarém
e de Leiria. Quanto à Agrogarante, a sua constituição em 2006 veio permitir alargar a atividade do Sistema Português
de Garantia Mútua ao setor agroflorestal.
Ao fim de todos estes anos, as SGM, enquanto braço comercial do sistema de Garantia Mútua, contam com uma rede
de agências distribuídas pelo território português, incluindo, além das cidades onde se localizam as suas sedes Porto,
Lisboa, Santarém e Coimbra, também Braga, Vila Real, Aveiro, Viseu, Albufeira, Leiria, Funchal e Ponta Delgada, onde
as empresas podem contar com equipas dedicadas e próximas para as acompanhar no seu processo de pesquisa de
soluções de financiamento para os seus negócios.
Spread
O Spread é um valor percentual que os bancos aplicam à taxa de referência e que pode ser considerado como a
margem de lucro do banco.
O Spread que cliente suporta irá depender do risco da operação. Assim, a avaliação de risco tem de ser rigorosa e
enquadrada com os valores de mercado. Logo, existirá uma relação imediata entre o risco da operação (e garantias
oferecidas) e o retorno que o banco irá exigir. Assim, podemos considerar alguns determinantes do Spread:






Natureza da Operação/Finalidade do Crédito;
Características do cliente, como sendo o contrato de trabalho ou rendimentos;
Características da operação, como sendo a relação entre o valor solicitado e a garantia oferecida;
Outras variáveis comerciais, como descontos comerciais (o popular cross-selling) ou relação comercial do
cliente com o seu banco;
Capacidade negocial do cliente ou do intermediário financeiro, sendo possível negociar o spread.

T
_________________________________________________________________________
Taxa Anual Nominal Bruta (TANB)
A TANB, abreviatura de Taxa Anual Nominal Bruta, não é mais do que a taxa que remunera as aplicações financeiras.
Os bancos recorrem a esta taxa para remunerar um depósito a prazo. Todos os depósitos a prazo dão origem a um
vencimento anual que é calculado segundo a TANB. Esta taxa acaba por ser uma taxa de juro ainda bruta.
Taxa Anual Nominal Líquida
Trata-se da TANB com a dedução do IRS respetivo.
Taxa de Juro
A taxa de juro pode ser definida como o custo, medido em percentagem, decorrente do empréstimo de determinado
montante capital. O empréstimo de dinheiro acarreta um custo, pois o credor perde a oportunidade de usar os fundos
para, por exemplo, reinvestimento. Trata-se da remuneração que o Banco aufere por estar a emprestar dinheiro a
terceiros. A taxa de juro é composta pela margem financeira (spread) mais o indexante.
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Taxa de Juro Fixa vs Taxa de Juro Variável
A Taxa de juro fixa não varia ao longo de toda a duração do empréstimo, enquanto que a taxa de juro variável muda
o seu valor de acordo com o Indexante (taxas de referência) utilizado.
Taxa de Juro Real
É Taxa de juro Nominal acertada pela Taxa de Inflação.
Turismo de Portugal
O Instituto do Turismo de Portugal, I. P., abreviadamente designado por Turismo de Portugal, I. P., é um instituto
público integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional. É a entidade
responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística, que agrega numa única entidade
todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a oferta à procura. Com uma relação
privilegiada com as outras entidades públicas e os agentes económicos no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal
está empenhado em reforçar o turismo como um dos principais motores de crescimento da economia portuguesa. O
Instituto do Turismo de Portugal visa assim, entre outros, qualificar e desenvolver as infraestruturas turísticas em
Portugal, desenvolver a formação de recursos humanos, apoiar investimentos no sector turístico ou coordenar a
promoção interna e externa de Portugal enquanto país de turismo.

U
_________________________________________________________________________
Unicórnios
São as Startups com um valor de mercado superior a mil milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros).
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