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INTRODUÇÃO 
O Roadmap para o Investimento é promovido pela Associação Nacional da Indústria 
Extrativa e Transformadora (ANIET), no âmbito do projeto Ecoeficiência e 
Competitividade, desenvolvido ao abrigo do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – 
Qualificação do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, do 
Portugal 2020. 
 
Num contexto em que boa parte das Pequenas e Médias Empresas (PME) apresentam 
estruturas financeiras frágeis, devido à descapitalização e excesso de endividamento, 
justifica-se a elaboração desde documento no sentido de colmatar carências ao nível de 
informação especializada, das competências e conhecimentos sobre instrumentos 
financeiros e medidas de apoio existentes para as empresas.  
 
Acresce que as mudanças nos mercados têm vindo a alterar as condições da procura, 
da competitividade da oferta à escala global e a desafiar o tecido empresarial a incutir 
novas dinâmicas nos negócios que requerem mais preparação e conhecimentos de 
boas práticas, designadamente, sobre processos de financiamento da atividade. 
 
Com a elaboração do Roadmap para o Investimento procura-se, deste modo, qualificar 
e capacitar os empresários e principais decisores das PME para formular estratégias de 
reestruturação financeira e de investimento essenciais para crescer, designadamente 
nos mercados internacionais, onde se requer adequados suportes financeiros para 
sustentar os negócios. 
 
Procurou-se que a abordagem dos temas fosse a mais sucinta e prática possível, não 
deixando de integrar uma componente de natureza estratégica e sistematizando os 
desafios que se colocam às empresas. 
 
Na mesma linha, tentou-se explicitar os conceitos associados aos produtos financeiros 
mais adequados ao tecido empresarial, fornecendo recomendações para a otimização 
da sua aplicação prática, no sentido de robustecer as estruturas empresariais e 
promover o investimento em diversas áreas fundamentais como a inovação, a 
qualificação da oferta e a internacionalização dos negócios. 
 
Também as medidas de apoio que derivam do programa Portugal 2020 foram 
evidenciadas, sublinhando-se as condições vantajosas de apoio ao investimento que 
permitem criar condições para superar constrangimentos empresariais e promover o 
caminho da excelência para oferta da fileira. 
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1. O PROJETO DE INVESTIMENTO 
A realização de projetos de investimento pelas empresas justifica-se, na maioria dos 
casos, pela necessidade de aumentar a competitividade da oferta pela inovação do 
produto ou pela introdução de novos 
processos que contribuam para a 
melhoria da produtividade e da relação 
qualidade preço.  
 
Um projeto de investimento pressupõe 
opções estratégicas de gestão que 
determinem benefícios económicos, 
isto é, que tenham retorno financeiro e 
criem condições para melhorar a 
sustentabilidade dos negócios no curto 
e médio prazo. 
 
Para prevenir riscos e otimizar os resultados do investimento é necessário realizar 
análises prévias ao nível, por exemplo, dos recursos próprios disponíveis, das 
necessidades de recorrer a capitais alheios e dos impactos do investimento nos 
resultados da empresa. 
 
As análises prévias, ou estudos preparatórios, são fundamentais dado que permitem 
obter visibilidade sobre o que será a empresa com projeto, o nível de risco do 
investimento e os limites para o endividamento adequado às capacidades financeiras. 
 
Por outro lado, efetuar a calendarização do projeto de investimento é essencial porque 
permite distribuir as ações e os recursos ao longo do tempo, realizar avaliações 
periódicas, efetuar ajustamentos necessários e definir alternativas que comportem 
economias sem colocar em causa os objetivos principais. 
 
A elaboração de um projeto de investimento credível não é uma tarefa que deva ser 
encarada de forma superficial. Trata-se de um processo com alguma complexidade, que 
deverá obedecer a uma estrutura específica, devendo ser preparado de forma cuidada 
e, sempre que possível, com o envolvimento dos empresários, técnicos e colaboradores. 
 
Por conseguinte, fará sentido abordar e apresentar a estrutura de um projeto de 
investimento que, apesar de não ter um modelo pré-definido, deverá contemplar alguns 
pontos essenciais aplicáveis a qualquer tipo de empresa. 
 
Sublinhe-se que qualquer projeto investimento que necessite de apoios por parte de 
entidades financeiras deverá integrar um Plano Negócios e Estudo de Viabilidade 
Económico-Financeira, com a caraterização clara do seguinte: 

 O setor onde a empresa está ou estará inserida; 
 As principais variáveis dos negócios; 
 Os objetivos a atingir no curto e médio prazo. 
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Nos pontos seguintes apresentamos algumas orientações e modelos que poderão 
ser utlizados para a elaboração de um bom Plano de Negócios e de um Estudo de 
Viabilidade Económico-Financeira para qualquer tipo de projeto ou empresa. 
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1.1 Plano de Negócios 

O Plano de Negócios é um documento que descreve a natureza do negócio, incluindo 
informações sobre as vendas, a estratégia de marketing, as condições financeiras e 
projeções de custos e de lucro do mesmo, num determinado período temporal. 
 
Adicionalmente, este documento pode também ser considerado um Roadmap para que 
uma empresa possa planear o seu futuro e prevenir surpresas inesperadas. 
 
Na sua elaboração, devem ser respeitadas algumas linhas de orientação gerais em 
termos de forma e conteúdo devendo, cada parte, incluir elementos específicos e 
resposta a questões que poderão surgir, por exemplo, de entidades financeiras 
interessadas em apoiar o crescimento, a internacionalização e ou a inovação do 
negócio. 
 
Não deve ser longo ou excessivamente descritivo, mas sim assertivo, objetivo e 
ajustável, isto é, passível de ser modificado sempre que necessário, em função de 
alterações de estruturação ou de pressupostos. 
 
Todavia, antes de elaborar um Plano de Negócios sugerimos o seguimento dos 
seguintes passos: 
 

1. Pesquisar 

Pesquisar, avaliar e pensar sobre o Plano de Negócios mais tempo de que, de facto, 
se demora a elaborá-lo. Definir uma estratégia, conhecer e analisar o produto/serviço, 
mercado e a sua especialização de forma rigorosa. 

2. Determinar o objetivo do Plano de Negócios 

O objetivo do Plano de Negócios pode ser diferente de acordo com o seu contexto. 
Pode, por um lado, servir apenas como um mapa de orientações do negócio e evitar 
surpresas, por outro pode servir mais para captar investidores, necessitando por isso 
de ser mais objetivo, claro e conciso. 

3. Criar um perfil da empresa 

O perfil da empresa deve ser uma das primeiras partes a elaborar, sendo também 
uma das componentes mais importantes. Deverá incluir a sua história, os 
produtos/serviços, público-alvo, recursos, a forma de resolução de eventuais 
problemas e características de diferenciação. 

4. Documentar todos os aspetos 

De forma a que se possa conhecer mais profundamente o negócio, é essencial 
documentar tudo desde os gastos da empresa, cash flow, licenças e projeções, entre 
outros para se ter uma visão do histórico recente e tendências das principais variáveis. 

5. Incluir um Plano de Marketing Estratégico 

Um Plano de Negócios deverá conter um plano de marketing que integre a política de 
comunicação aos mercados. Devem ser definidos, o objetivo principal, os secundários 
e as medidas ou estratégias operacionais para os atingir, com orçamentos de 
despesas o mais detalhados possíveis. 
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6. Adaptar de acordo com o público 

Os potenciais leitores do plano vão desde entidades do setor financeiro, a business 
angels, até colaboradores ou futuros parceiros requerendo, cada tipo de leitor 
interesses e atenções diferentes. Portanto, o plano deverá ser simples e rapidamente 
adaptável a todos os públicos. 

7. Demonstrar dedicação e interesse 

Ao partilhar o Plano de Negócios com um investidor, cliente ou membro da equipa, 
deve-se procurar demonstrar toda a dedicação colocada no negócio, as preocupações 
que se tem com o mesmo e aquilo que se aprendeu no caminho percorrido, 
procurando criar empatia com o interlocutor. 

 
Assim, na elaboração do Plano de Negócios, não existindo modelos fixos, é importante 
ter em mente alguns pontos importantes a considerar, sugerindo-se a seguinte estrutura 

(IAPMEI, 2017): 
 

1. Sumário executivo 
É o capítulo mais importante de um plano de negócios e deve sumarizar em não 
mais de 500 palavras toda a apresentação, que será mais detalhada nos 
capítulos seguintes. É a primeira coisa a ser lida pelos interessados (potenciais 
investidores, entidades financeiras, …) e se não for claro pode desencorajar para 
a leitura do plano completo. 
 
No sumário executivo deverá estar contida a mensagem mais poderosa e 
persuasiva de todo o documento, sendo crucial o esforço extra de verificar que 
este se encontra completo e claro. Será de grande utilidade que ele seja revisto 
por alguém que seja neutro e que goze da confiança de quem o elaborou. 
 
O documento deverá ser bem apresentado, bem impresso e ter um formato de 
fácil leitura, utilizando-se apenas os números mais importantes, evitando-se 
erros de gramática e dispensáveis erros de escrita, uma vez que estes tendem 
a ter um efeito negativo desproporcionado.  
 
É essencial, neste capítulo, focar os seguintes pontos:  

- Qual é o nome do negócio e a sua área de atividade?  
- Qual a missão?  
- Qual é o âmbito do negócio e o mercado potencial para os seus 

produtos?  
- Porque constitui uma proposta inovadora e vencedora?  
- Quais os recursos, humanos e financeiros que são necessários?  
- Qual o prazo previsto para começar a apresentar lucros?  
- Quais são os pontos fortes e fracos do projeto?  
- Quais as suas referências e a sua experiência relevante para o projeto 

concreto? 
 

2. Histórico da ideia e/ou promotores 
O histórico da empresa ou a experiência empresarial do promotor devem ser 
apresentados salientando-se: 
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- A experiência dos empresários como contributo para o sucesso do 
projeto e a profundidade dos conhecimentos da área de negócio. 
 

3. Mercado  
Deve ser definido o mercado alvo quando se trata de lançar o novo produto ou 
negócio em termos de: 

- Dimensão potencial; 
- Nível de desenvolvimento; 
- Tipologia de clientes e dos concorrentes; 
- Experiência em casos semelhantes. 

 
4. Nova ideia e posicionamento no mercado 

Deve integrar um resumo dos mais recentes resultados comerciais (para casos 
de expansão), a área do negócio, um organograma e o curriculum dos gestores 
realçando as experiências mais relevantes para o projeto em avaliação e os 
objetivos da empresa. 
 

5. Projeto / produto / ideia 
Secção destinada a abordar os seguintes tópicos: 

- Resumo do projeto e sumário das atividades a serem desenvolvidas; 
- Motivação e objetivos dos intervenientes no processo; 
- Pontos críticos no desenvolvimento do projeto; 
- Produto / Serviço; 
- A Produção. 

 
Nos casos que implicam a existência de um processo produtivo, detalhar as 
componentes essenciais para o arranque e/ou lançamento do projeto, pois 
podem daqui advir compromissos de calendarização do investimento para 
terrenos, espaços e equipamentos, o que pode obrigar a financiamentos 
elevados. 
 
Os custos associados à produção têm de ser claramente refletidos nas projeções 
do Plano de Negócios, de forma a produzir estimativas de meios libertos (cash-
flow, EBITDA) fiáveis que resultam num plano sólido e adequado. 
 
Em anexo ao Plano de Negócios devem ser incluídas descrições técnicas 
relevantes e licenças/patentes, quando aplicável. 
 

6. Estratégia comercial 
Demonstração da estratégia a implementar para apresentação ao mercado. A 
estratégia deverá ser vertida num plano que contemple: 

- A identificação de um leque de potenciais clientes; 
- A criação de segmentos de clientes alvo, de acordo com critérios de 

segmentação a definir caso a caso; 
- A escolha dos canais de distribuição a ser explorados: diretos como 

Vendedores, Canal Telefónico ou Lojas Próprias ou indiretos como 
alianças com parceiros de distribuição, agentes, etc.; 
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- Desenvolvimento dos elementos de Imagem e Comunicação; 
- Estratégia de Vendas  
- Formação das Forças de Vendas; 
- Ações de Marketing 

 
7. Gestão e controlo do negócio 

É fulcral que os gestores saibam ou possam determinar quais os indicadores de 
sucesso em cada um dos setores da empresa e qual a periodicidade adequada 
para recolha de informação sobre: 

- Vendas; 
- Produção; 
- Informação financeira (Conta de exploração, Balancetes, Gestão de 

tesouraria, indicadores económicos, financeiros e de marketing, entre 
outros). 

 
8. Investimento necessário 

Deverá ser indicada a estrutura de financiamento, existindo opções como 
participações no Capital da Empresa (pelos promotores ou entidades terceiras 
como as entidades de Capital de Risco) ou o financiamento com Capital Alheio, 
que pode revestir várias formas de empréstimos a curto e médio-longo prazo. 
 
Deverá especificar-se o capital de base necessário, os investimentos a realizar, 
o período de financiamento previsto, a indicação sobre se o investimento será 
faseado ou realizado de uma única vez e a componente de financiamento 
assegurada pelos promotores (serve também para demonstrar, perante os 
potenciais financiadores, o nível de compromisso assumido). 
 

9. Projeções financeiras / modelo financeiro 
As projeções financeiras básicas – Vendas, Projeções de Cash-flow e 
Rentabilidade – são essenciais para demonstrar a viabilidade e atratividade do 
negócio junto de parceiros, potenciais investidores e entidades financeiras, 
recomendando-se, o apoio de alguém com formação e experiência nesta área. 

 
Caso a empresa não disponha de colaboradores qualificados para o efeito, recomenda-
se que se recorra a consultores especialistas ou a associações empresariais/setoriais 
que, por vezes, dispõem de serviços de apoio adequados. 
 
Atualmente, existem aplicações que podem auxiliar na construção do Plano de Negócios 
quando existe falta de tempo, recursos e orçamento, sugerindo-se algumas delas, 
embora algumas sejam mais direcionadas para Startups: 
 

Business Plan 
& Start Startup 

Aplicação grátis (disponível em play.google.com) que permite a criação de 
planos de negócio individualmente ou em conjunto com sócios, tutoriais, 
ferramentas de reminder e listas e ligação direta com o email. 

Business Plan 
for Startups 

Ferramenta que oferece exemplos e templates de planos de negócio, 
orçamentos e dezenas de artigos de leitura rápida, tendo um custo de 
1,99€ e estando disponível em play.google.com. 
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Business Plan 
Premier 

Aplicação que não só auxilia na escrita e organização do plano com 
enorme detalhe (com direito a análise de concorrência e análise SWOT), 
como também permite apresentar e partilhar a sua última versão com 
investidores. No final, o Plano de Negócios é exportado como um 
documento de texto que pode ser editado, impresso, enviado por e-mail ou 
fazer upload numa cloud. Está disponível apenas na loja Apple. 

Enloop 

Além das funcionalidades básicas de gerar PDF, trabalhar com rácios e 
tabelas, permitir convites e partilhas e fazer previsões financeiras, uma das 
características distintivas desta aplicação é possuir uma ferramenta que, a 
partir dos dados inseridos, gera textos básicos, gráficos e balanços para 
cada secção do plano que podem, posteriormente, ser totalmente editados. 
Tem um custo de 8€/mês com pagamento anual e está disponível em 
enloop.com. 
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1.2 Estudo de Viabilidade Económico-Financeira 

O Estudo de Viabilidade Económico-Financeira é a parte final do Plano de Negócios1, 
no qual é justificada a viabilidade do mesmo através de indicadores económicos e 
financeiros.  
 
O estudo é fundamental na medida em que reflete como se irá colocar tudo em prática, 
e concretiza-se numa previsão de receitas e resultados que deverá proporcionar 
atratividade para potenciais investidores ou entidades financeiras dispostas a apoiar o 
projeto.  
 
Por isso, a ausência de planeamento financeiro do negócio/investimento de forma 
rigorosa traduz-se, muitas vezes, no insucesso de um negócio ou na derrapagem do 
investimento previsto. A criação de uma boa estrutura financeira é essencial para o 
sucesso de um projeto.  
 
Outro benefício desse tipo de estudos é ter visibilidade das projeções em resultados e 
avaliar o potencial de retorno do investimento e, portanto, decidir se os pressupostos 
são realistas e se o projeto tem ou não viabilidade. 
 
Para realizar um adequado planeamento financeiro é necessário: 

 Identificar os detalhes do novo negócio; 
 Estabelecer metas; 
 Avaliar os recursos necessários em cada caso e o nível de risco face às 

estimativas. 
 
Para chegar a resultados deverão seguir-se as seguintes etapas: 
 

1. Definir o investimento inicial necessário 
Analisar com rigor o investimento inicial necessário e verificar todas as despesas 
para implantação do negócio/concretização do investimento (por ex.: custos com 
instalação, equipamentos, contratação de mão-de-obra, etc.). 
 
Isto permitirá ter indicação sobre a calendarização do investimento, se será 
faseado ou realizado de uma única vez. 

 
2. Projetar receitas 

O prazo para a previsão das receitas de acordo com a expectativa da evolução 
do mercado, de retorno e do nível de investimento. 
 
É importante conseguir fazer aproximações em termos de recetividade do 
público-alvo, baseadas em dados históricos ou comparativos de mercado. 
 
Outra situação importante é estimar a taxa de crescimento do negócio ao longo 
do tempo, visto que a receita não começa nem se mantém no mesmo nível ao 

                                                
1 Pontos 8 e 9 da estrutura de Plano de Negócios sugerida no ponto anterior 
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longo no projeto. Definir o ano cruzeiro para a evolução das vendas do projeto 
ajuda a perceber o comportamento das principais variáveis (custos) do negócio. 

 
3. Projetar custos e investimentos 

Da mesma forma que se projetam as receitas ao longo do tempo, também os 
investimentos necessários e custos operacionais devem ser tidos em conta, 
incluindo: 

- Custos Fixos: aqueles que são recorrentes e previsíveis como alugueres, 
salários, energia, entre outros; 

- Custos Variáveis: aqueles que variam de acordo com a produção e as 
vendas como comissões, taxas, etc; 

 
É fundamental, nesta etapa, prever valores o mais realistas possíveis, 
recorrendo a consultas a fornecedores ou fazendo pesquisas on-line. 

 
4. Cálculo e análise de indicadores 

Nas etapas anteriores, podem-se encontrar alguns problemas no modelo de 
negócio e, se necessário, ajustar as premissas financeiras e as projeções. 
 
No entanto, os resultados do Estudo de Viabilidade Económico-Financeira são 
os indicadores finais, nomeadamente: 

- Valor Atual Líquido (VAL): é o valor de um projeto, calculado a partir dos 
fluxos de caixa futuros. Trata-se, no fundo, de uma avaliação de todos os 
cash flows envolvidos no projeto, positivos e negativos, ou seja, estima 
todo o dinheiro que se gasta e se recebe com um projeto. 
 
Dado que os fluxos de caixa ocorrem em momentos distintos no tempo, 
não se pode simplesmente adicionar, pois o dinheiro tem valores 
diferentes em função do tempo, nomeadamente pelo efeito da inflação. 
É necessário, portanto, atualizar de todos os cash flows futuros para o 
momento presente. 
 
Adicionando o valor presente de todos os cash flows futuros, chegaremos 
ao Valor Atual Líquido. Se for positivo o projeto é rentável; se for negativo, 
o projeto não demonstra ser capaz de gerar recursos suficientes. 

 
- Taxa Interna de Rentabilidade (TIR): indica a taxa de rentabilidade do 

investimento utilizando os mesmos cash flows acumulados do VAL. A 
diferença é que enquanto o VAL oferece um indicador absoluto e em 
moeda, a TIR oferece uma visão de rentabilidade percentual que pode 
ser mais facilmente comparada a outros investimentos. 
 
Quando os projetos de investimento são analisados, é definido o valor da 
TIR que viabiliza o projeto. Diversas entidades utilizam valores que 
rondam os 15%, pois consideram que este número inclui o custo médio 
ponderado dos capitais investidos, acrescido de uma taxa de retorno 
adicional para suportar o risco do projeto. Ao fazerem o estudo de 
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avaliação de projetos, estas entidades só avançam se a TIR for pelo 
menos de 15%. 

 
- Payback (retorno de capital): indica o momento no qual o projeto já gerou 

a mesma quantidade de dinheiro que gastou no início. Por outras 
palavras, é o período (mês ou ano) no qual o cash flow acumulado 
passou para positivo.  
 
Deste modo, saber-se-á o tempo necessário para recuperar o dinheiro 
investido. O cálculo pode ser feito descontando ou não o custo de capital. 
Normalmente, opta-se por não descontar, pois o cálculo é mais simples 
e a variação é pouca em projetos menores. 

 
Em síntese, realce-se que tanto o Plano de Negócios, como o Estudo de Viabilidade 
Económico-Financeira, devem ser complementados com documentos a constar nos 
anexos, designadamente: 

 Plano de Negócios: mapa de localização ilustrado da empresa, caso a mesma 
seja estratégica para o sucesso do negócio, um layout do espaço comercial, o 
curriculum vitae do promotor, documentos de identificação pessoal, fotografias 
ilustrativas do produto a ser comercializado (por ex.: protótipo), descrições 
técnicas, licenças e patentes, entre outros elementos que sejam relevantes para 
sustentar o investimento; 

 Estudo de Viabilidade Económico-Financeira: faturas pró-forma, propostas de 
orçamento e outro tipo de pesquisas para recolha de informação financeira, 
realizadas pelo promotor e que comprovam o volume de investimento projetado. 
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2. SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA O INVESTIMENTO 
Quando se pretende financiar uma atividade ou uma empresa já existente, o 
empreendedor ou empresário pode fazê-lo através de capitais próprios, de capitais 
alheios ou com recurso a ambos por forma a distribuir o esforço financeiro.  
 
Se a opção for pelos capitais próprios não existe contrapartida fixa de remuneração, 
podendo ou não ser remunerado em função da rendibilidade gerada pela empresa. O 
recurso a capitais alheios, pelo contrário, pressupõe uma remuneração mínima fixada, 
possuindo, em regra, um esquema de reembolso do empréstimo previamente definido 
e acordado entre a empresa e a entidade financeira. 
 
As soluções de financiamento pelo recurso a capitais alheios (usualmente denominadas 
por empréstimos) podem ser divididas, quanto ao seu prazo de realização: 

1. Curto prazo; 
2. Médio e longo prazo. 

 
Enquanto no curto prazo se verifica a existência de vasta oferta de operações que os 
empresários e gestores das Pequenas e Médias Empresas (PME) reconhecem e 
utilizam comumente (Conta Corrente Caucionada, Crédito Documentário, Descoberto 
Contratado, Desconto Comercial, Livrança, Factoring, Hot Money, entre outros), no que 
concerne às operações de médio e longo prazo o cenário é significativamente diferente. 
 
Neste âmbito, existem diversos instrumentos financeiros, de diferentes tipologias e 
finalidades, cujo acesso não é muito conhecido e que carecem de divulgação junto do 
tecido empresarial, sendo, por isso e pela sua utilidade para apoiar as decisões de 
investimento na inovação do produto e processos, na modernização tecnológica, 
internacionalização e qualificação empresarial, os que abordaremos mais 
aprofundadamente nos pontos seguintes.  
 
Contudo, antes de abordar as diferentes soluções de financiamento disponíveis, 
vejamos alguns conhecimentos que as empresas deverão possuir e alguns dos critérios 
que são tidos em conta pelas instituições financeiras na hora de avaliar e decidir em que 
condições estão disponíveis para financiar ou não as empresas com operações de 
médio e longo prazo. 
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• A regra de ouro para uma empresa conseguir convencer o seu
banco a conceder-lhe um financiamento passa pelo facto da
empresa não ter histórico de créditos em incumprimento, nem
dívidas ao fisco ou à segurança social.

1
INCUMPRIMENTO

• As empresas são classificadas de acordo com um rating de risco que
tem em conta um conjunto de variáveis financeiras como a
autonomia financeira da empresa, a rentabilidade dos capitais
próprios ou os meios libertos face à dívida, etc. Para uma empresa
conseguir financiamento deverá ter um score aceitável nesta
avaliação interna do banco.

2
SCORE DE RISCO

• No processo de avaliação das empresas também são tidos em
conta fatores qualitativos e até subjetivos. Por exemplo, é analisada a
forma como a empresa gere, se tem uma gestão profissionalizada ou
uma gestão familiar com garantia de sucessão e, para projetos de
investimento, a capacidade de inovação ou a sua criatividade.

3
GESTÃO DA EMPRESA

• Existem setores que apresentam um nível de risco mais elevado
para o banco do que uma firma que opera noutra área de atividade
(por exemplo, as empresas do setor da construção). Embora não
sendo um fator de exclusão – porque em todos os setores há boas e
más empresas – este é um fator que entra nos parâmetros de
avaliação.

4
SETOR DE ATIVIDADE

• Embora o contexto atual perspetive um aumento do consumo
interno, as empresas cuja faturação depende totalmente da procura
doméstica apresentam um nível de risco mais elevado para o banco.
No caso das empresas exportadoras, quando a faturação no
mercado interno é afetada, a quebra pode ser compensada pelo
crescimento da procura externa.

5
DEPENDÊNCIA DO MERCADO 

INTERNO

• Tal como os clientes particulares, também as empresas têm de
apresentar garantias ao banco. Para o financiamento de um projeto
de investimento o normal é haver uma comparticipação dos capitais
próprios na ordem dos 25% a 30%.

6
GARANTIAS

• Para uma empresa conseguir ter acesso a crédito, por vezes, não
basta ser uma empresa saudável, podendo existir alguns fatores de
risco que também são analisados pelos bancos. Por exemplo,
empresas que apresentam crescimento dos lucros todos os anos, mas
cuja faturação está dependente das encomendas de um único cliente,
são consideradas de maior risco.

7
BASE CLIENTES
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2.1 Empréstimos a prazo fixo (Médio e Longo Prazo) 

Os Empréstimos a Prazo Fixo assentam num contrato celebrado entre a instituição 
bancária e a empresa, em que a primeira concede um empréstimo ao(s) proponente(s) 
nas condições e pelo prazo definidos (normalmente médio ou longo prazo) no contrato, 
ficando este(s) responsável(eis) pelo reembolso do capital e dos respetivos juros 
acrescidos dos impostos e encargos inerentes.  
 
Geralmente, são utilizados para financiamento de projetos de inovação, expansão, 
modernização tecnológica da atividade das empresas sendo, por vezes, cofinanciados 
por fundos comunitários, podendo a componente não apoiada ser coberta por esta 
solução de crédito.  
 
A movimentação dos valores é realizada através da conta de depósito à ordem 
associada à conta empréstimo, constituída mediante o contratado, sendo possíveis 
diversas formas de utilização: 

 Sem plano de utilização – o valor do empréstimo é utilizado de uma só vez; 
 Com plano de utilizações com periodicidade fixa pré-definida – o valor do 

empréstimo é utilizado através da libertação de várias tranches, mediante prazo 
definido e periodicidade de utilização; 

 Com plano de utilizações a efetuar por solicitação da empresa mediante 
avaliação – o valor do empréstimo é utilizado através de tranches 
(eventualmente em função da evolução de um determinado investimento), 
mediante definição pela empresa do dia de utilização e do respetivo montante. 

 
O plano de reembolso/amortização do empréstimo deverá ser estabelecido tendo em 
conta a possibilidade da empresa poder disponibilizar os fundos suficientes de forma 
faseada no tempo. Para facilitar este processo, é usual definir um período de carência 
para o início da amortização do empréstimo.  
 
Nos casos de cofinanciamento (financiar parte do investimento apoiado por fundos 
comunitários) a concessão de empréstimo depende do cumprimento das condições de 
aprovação da candidatura associada ao projeto, que por sua vez prevê o cumprimento 
de critérios de mérito económico-financeiro e de pertinência do investimento face aos 
objetivos do(s) programa(s) de apoio. 
 
Neste âmbito, os empréstimos revestem-se sob forma de linhas de crédito para apoiar 
o investimento, com planos de amortização adequados aos fluxos financeiros do projeto 
e com a possibilidade de disponibilização dos fundos faseadamente. 
 
Neste tipo de apoios, cada caso é um caso, por isso as empresas devem recolher 
informação junto de várias entidades bancárias para comparar as condições praticadas 
para a conceção de empréstimos de apoio ao projeto, em concreto, e avaliar a mais 
vantajosa tendo em conta os juros, comissões, outros encargos a liquidar e as garantias 
a prestar. 
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2.2 Leasing 

O Leasing é um instrumento de financiamento muito utilizado ao qual as empresas 
podem recorrer quando não pretendem disponibilizar grandes quantidades de capital 
para ter acesso a determinado bem.  
 
Geralmente, utiliza-se para financiar a aquisição equipamentos como mobiliário de 
escritório, equipamento informático, equipamentos de produção, viaturas, etc. (leasing 
mobiliário) e/ou de instalações para utilização na atividade empresarial (leasing 
imobiliário). 
 

 
Figura 1 - Esquema de funcionamento do Leasing 

 
Resumidamente, esta operação realiza-se da seguinte forma: 

 A entidade financeira constituiu-se proprietária do equipamento (Locadora) e 
autoriza o cliente (Locatário) a dispor do equipamento em troca de pagamentos 
periódicos (renda), que incluem capital e juros, por um prazo estabelecido no 
contrato; 

 Findo o prazo de vigência do contrato, o Locatário pode adquirir o equipamento 
objeto do contrato (exerce a opção de compra), mediante o pagamento de uma 
quantia pré-acordada (valor residual). 

 
Em termos gerais, as rendas são liquidadas mensal ou trimestralmente, podendo 
assumir as seguintes modalidades quanto à sua periodicidade:  

 Rendas variáveis: 
- Progressivas – mais reduzidas no período inicial do contrato, 

aumentando progressivamente até ao seu final. Indicadas para as 
empresas que não conseguem disponibilidades imediatas resultando, no 
entanto, num encargo total superior; 

- Degressivas – têm um valor inicial superior e decrescem para o final do 
contrato; 

- Sazonais – particularmente atrativas para empresas cuja atividade se 
concentra em determinados períodos do ano. 

Seleção do equipamento / fornecedor 

Receção do equipamento 
FORNECEDOR 

CLIENTE 

ENTIDADE 
FINANCEIRA 

Contratualização do Leasing 

Aquisição do equipamento 

Serviços de manutenção 

Pagamento de rendas 
e do valor residual 
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 Rendas constantes – quando o valor da renda paga se mantém ao longo do 
contrato. As rendas podem ser pagas no fim do período a que reportam 
(postecipadas) ou no seu início (antecipadas). 
 

Por vezes as empresas recorrem a este tipo de operações de empréstimo para suportar 
despesas de investimento sobretudo na aquisição de novos equipamentos, por se 
verificar que as condições são mais favoráveis que as dos empréstimos bancários. 
 
Contudo, convém ter em conta que quando se trata de projetos apoiados por fundos 
comunitários, o plano de amortização do leasing deverá corresponder ao prazo que for 
definido na candidatura a fim de poder otimizar os incentivos aprovados para o 
investimento. Caso contrário, os incentivos só serão pagos à empresa sobre o valor das 
rendas liquidadas à entidade do leasing, até à data da conclusão do plano de 
investimento aprovado em sede de candidatura.  
 
As vantagens e desvantagens desta solução de financiamento são resumidamente as 
seguintes: 
 
 

 
 
 

 

Rapidez e simplicidade da operação. 
 

Financiamento global (até 100% do preço 
de aquisição). 
 

Alívio da tesouraria do Locatário. 
 

Competitivo, relativamente a outras formas 
de financiamento pois, normalmente 
apresenta taxas de juro efetivas (TAEG) 
inferiores às do crédito bancário. 
 

Não reduz o plafond de crédito do 
Locatário. 
 

Permite ultrapassar certas dificuldades de 
concessão de crédito bancário às PME. 
 

Possibilita o estabelecimento de planos de 
pagamento adaptados às necessidades do 
locatário, mediante desenhos ou esquemas 
operativos “feitos à medida” (flexibilidade). 
 

Normalmente apresenta taxas de juro 
efetivas (TAEG) inferiores às do crédito 
bancário. 
 

Evita a prestação de garantias reais, não 
acarretando os custos a estas relativos. 
 

 

Não fornece direito de propriedade do 
bem, durante o período contratual, ao 
locatário financeiro, limitando a 
possibilidade de dele dispor antes do prazo. 
 

Despesas associadas à celebração do 
contrato de leasing são elevadas 
(comissões, imposto de selo, valor 
referente ao seguro do bem locado, etc.). 
 

No leasing de bens imóveis não se aplica o 
regime de crédito bonificado, daí que, em 
se visando o uso particular do bem locado, 
esteja direcionada principalmente para 
uma classe etária mais jovem, com 
rendimentos um pouco acima da média. 
 

Os efeitos fiscais do leasing são em tudo 
idênticos aos efeitos do financiamento 
bancário, por força do princípio 
contabilístico da prevalência da substância 
sobre a forma, de acordo com o qual as 
operações devem ser contabilizadas 
atendendo à sua substância e realidade 
financeira e não apenas à sua forma legal. 

  

 
Realce-se que, dado que não possuem quaisquer referências ou garantias sobre o seu 
potencial, as empresas em início de atividade têm mais dificuldades em aceder a 
operações de leasing imobiliário. Este tipo de financiamento, cobre até 100% do valor 
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de aquisição, incluindo o IMT2, as despesas de escritura e as eventuais obras de 
adaptação. 
 
Por outro lado, no leasing mobiliário é, geralmente, simples substituir o atual contrato 
por outro, permitindo a substituição regular de equipamento obsoleto. 
 
Há que sublinhar o seguinte: 
 

 

 Os contratos firmados não são denunciáveis (exceto em condições muito especiais a negociar com 
a Locadora) e os bens adquiridos através de uma operação de leasing, não constituem propriedade 
do locatário antes do final do contrato (com a opção de compra); 

 

 Na aquisição de bens através de leasing e que constem de projetos de investimento apoiados por 
fundos comunitários, o reembolso dos incentivos às empresas é feito no período de vigência do 
projeto (24 meses) e somente pelos montantes das amortizações liquidados; 
 

 Geralmente o locador exige a subscrição de um seguro, com direitos ressalvados a seu favor, pelo 
que no final do contrato, e na confirmação da opção de compra, deverá o locatário obter junto do 
locador declaração que confirme que deixa de ter interesse no bem. 

 

 
Lease-back 
Quando as empresas, dispondo de bens próprios (edifícios, equipamentos, etc.) 
necessitam de maior liquidez para sustentar o crescimento do negócio ou para fazer 
face a eventuais necessidades de fundo de maneio podem recorrer a este tipo de 
Leasing como solução, desde que as condições sejam vantajosas comparativamente a 
outras alternativas.  
 
Também aqui cada caso é um caso, mas há que ter sempre em conta os pressupostos 
e condições praticados pela financeira (locadora) para adquirir temporariamente à 
empresa (locatária), por exemplo, um bem tangível (edifícios, maquinismo, etc.) por um 
determinado montante de empréstimo, com o objetivo de lhe ser amortizado em 
condições a acordar que podem ser, por exemplo, mediante pagamento de prestações 
mensais (aluguer) que integram o valor da amortização, juros e encargos previamente 
acordados. No final do contrato ocorrerá a devolução à empresa dos bens comprados 
pela locadora. Este tipo de operação denomina-se Lease-back e não é muito utilizada 
pelas PME.  
 
 
  

                                                
2 Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis 
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2.3 Papel comercial 

O Papel Comercial é um título de dívida de curto prazo. Através deste instrumento as 
empresas colocam dívida junto dos investidores que aceitam ficar com os títulos em 
carteira, mediante o pagamento de uma taxa de juro remuneratória, geralmente mais 
elevada do que as obtidas nas aplicações tradicionais. 
 
A característica principal do Papel Comercial é ser um instrumento financeiro de curto 
prazo (até 12 meses), tendo como vantagens para as empresas: 

 Permite a diversificação das fontes de financiamento, diminuindo a dependência 
do crédito bancário; 

 Permite a emissão de dívida à medida das necessidades financeiras; 
 Os juros e mais-valias decorrentes da aplicação, por não residentes, em Papel 

Comercial, beneficiam de isenção de IRS e IRC (dependente do preenchimento 
de determinados requisitos, previstos na legislação fiscal); 

 Abrange um maior leque de investidores (bancos, fundos, seguradoras, 
sociedades gestoras de ativos, entre outros), podendo ainda ser objeto de 
admissão à negociação em mercado de valores mobiliários; 

 Maior visibilidade junto do mercado, se o recurso ao mercado para a colocação 
de papel comercial for frequente. 

 
Existem, contudo, alguns requisitos a cumprir pelas entidades que pretendam emitir 
Papel Comercial (não aplicáveis para emissões cujo valor nominal unitário seja igual ou 
superior a € 50.000): 

 Capital próprio ou património líquido não inferior a € 5 milhões;  
 Obter notação de risco do programa de emissão ou notação de risco de curto 

prazo do emitente, atribuída por sociedade de notação de risco registada na 
CMVM;  

 Obter, a favor dos detentores, garantia autónoma, à primeira solicitação, que 
assegure o cumprimento das obrigações decorrentes da emissão. 

 
Para recorrer a este instrumento as empresas devem contactar o seu banco, que por 
sua vez iniciará um processo de análise, tendo em vista a eventual estruturação e 
montagem de um programa de emissões de papel comercial para a empresa. 
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2.4 Linhas de crédito 

2.4.1 Linha de Crédito Capitalizar 

A Linha de Crédito Capitalizar foi lançada no início de 2017 e tem uma 
dotação de 1.600 milhões de euros, distribuídos por um conjunto de 
instrumentos financeiros dirigidos maioritariamente a PME, que visam: 

 Apoiar investimentos de longo prazo; 
 Criar condições mais vantajosas de financiamento para Micro e Pequenas 

Empresas; 
 Alavancar a oferta de soluções de financiamento para investimentos em projetos 

com fundos comunitários; 
 Ampliar a oferta de operações de Fundo de Maneio; 
 Alargar o acesso a plafonds de crédito a todas as empresas. 

 
Esta linha estabelece montantes de financiamento entre 25 mil e 2 milhões de euros por 
empresa, prazos que variam entre 3 e 10 anos e taxas de juro bastante competitivas 
 
Está disponível nos balcões dos bancos aderentes e encontra-se estruturada em linhas 
de crédito específicas: 
 

Linha Micro e 
Pequenas Empresas 

 Objetivo:  
Potenciar o acesso a financiamento para investimentos em 
ativos e reforço de capitais para Micro e Pequenas Empresas. 

Linha Fundo de 
Maneio 

 Objetivo: 
Financiar necessidades de fundo de maneio das empresas com 
financiamentos de médio prazo, em alternativa ao crédito de 
curto prazo. 

Linha Plafond de 
Tesouraria 

 Objetivo:  
Alargar a oferta de crédito em sistema de revolving, conferindo 
uma maior flexibilidade à gestão corrente de tesouraria. 

Linha Investimento 
Geral 

 Objetivo: 
Financiar investimentos em ativos com elevado prazo de 
recuperação. 

Linha Investimento 
Projetos 2020 

 Objetivo: 
Alargar a oferta de crédito bancário para financiamento de 
projetos aprovados no âmbito do Portugal 2020, com enfoque em 
despesas elegíveis e outros segmentos de mercado em que a 
Linha de Crédito e Garantias IFD 2016-2020 possa vir a revelar-
se insuficiente. 

 
No quadro seguinte detalham-se as características de cada uma das Linhas Específicas, 
incluindo os plafonds disponíveis, potenciais beneficiários e operações elegíveis. 
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Fonte: (PME Investimentos, 2017) 

 
O processo de candidatura desenrola-se da seguinte forma: 
 

 
 
As atividades enquadráveis e as instituições de crédito protocoladas podem ser 
consultadas em http://www.pmeinvestimentos.pt/linhas-de-credito/linha-capitalizar/.  
 
 

A empresa consulta um ou mais Bancos protocolados para iniciar o processo de candidatura que,
por sua vez, analisam a operação, tendo em consideração a sua política de risco de crédito em
vigor.
Em caso de recusa da operação, bastará dar conhecimento da sua decisão ao cliente.

Em caso de aprovação, o banco enviará a proposta às Sociedades de Garantia Mútua
(SGM) para obtenção de uma garantia, entre 50% a 70% do valor do financiamento, em
função da Linha específica a que se está a candidatar.
A operação é analisada pela SGM de acordo com a sua política de risco de crédito em vigor.

Após a aprovação da Garantia Mútua, o banco submete a candidatura à PME Investimentos
(entidade gestora da linha), para efeitos de enquadramento e do registo dos auxílios
minimis.

Obtida a confirmação de enquadramento, por parte da PME Investimentos o banco, em articulação
com as SGM, trata da contratação da operação e disponibiliza os fundos à empresa.

1 

2 

3 

4 
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2.4.2 Linha de Crédito com Garantia Mútua IFD 2016-2020 

A Linha de Crédito com Garantia Mútua IFD 2016-2020 visa 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 produto, apresentando uma dotação de 1.000 
milhões de euros. Destina-se a PME com, pelo menos, um exercício de contas aprovado 
e que estabeleça um compromisso de manter o volume de emprego observado à data 
de contratação do empréstimo durante a vigência do contrato de financiamento3. 
 
No caso das Empresas com apoios atribuídos ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
651/2014, de 16 de junho (RGIC – Regime Geral de Isenção por Categorias), devem 
ainda inserir-se numa das seguintes situações: 

 Não operou em nenhum mercado; 
 Operou em qualquer mercado durante menos de sete anos desde a sua primeira 

venda comercial; 
 Requer um investimento inicial de financiamento de risco que, baseado num 

plano de atividades elaborado com vista a entrar num novo mercado do produto 
ou num novo mercado geográfico, seja superior a 50 % do seu volume de 
negócios médio anual nos cinco anos anteriores. 

 
São elegíveis as operações de: 

 Reforço da capacitação empresarial para o desenvolvimento de novos produtos 
e serviços, ou ainda com inovações ao nível de processos, produtos, 
organização ou marketing; 

 Investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos e ainda o 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 euros; 

 Empresas com candidaturas aprovadas no âmbito do programa Portugal 2020, 
que pretendam financiar despesas não elegíveis nos termos mencionados no 
artigo 7.º e 52.º da Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, 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 
euros. 

 
Configuram-se como não elegíveis as operações de: 

 Reestruturação financeira e/ou de consolidação de crédito vivo; 
 Liquidação ou substituição de forma direta ou indireta, ainda que em condições 

diversas, financiamentos anteriormente acordados com o banco; 
 Aquisição de terrenos, imóveis, bens em estado de uso, veículos que não 

assumam o caráter de “meio de produção” e veículos de transporte rodoviário 
de mercadorias adquiridas por transportadores rodoviários de mercadorias por 
conta de terceiros; 

                                                
3 Para além destes requisitos, as empresas e respetivos projetos deverão cumprir determinadas condições 
de acesso, a confirmar junto do banco com o qual se pretende contratualizar a linha de crédito. 
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 Investimentos materialmente concluídos ou totalmente executados na data da 
contratação do financiamento. 

 
A configuração do financiamento pode ser observada na tabela seguinte: 
 

Tipo  
Empréstimos de médio e longo prazo e locação financeira de 
equipamentos 

Montante Máximo Até 4.250.000 € por empresa 

Prazo Até 6 anos, sendo o prazo a negociar entre a empresa e o banco 

Carência Carência de Capital até 2 anos 

Utilização Até 12 meses, com o máximo de 3 utilizações 

Taxa de juro 

Indexante: Euribor 12 meses 

Spread máximo definido de acordo com a classificação da 
empresa: 
 

Escalão da Empresa  
Spread – Limites Máximos   

 PME Líder  Não PME Líder   

 Escalão A 1,86% 2,01%  

 Escalão B 2,45% 2,60%  

 Escalão C 3,25% 3,40%  

Amortização de 
Capital e pagamento 
de juros 

Trimestral e postecipadamente 

Garantias 
Garantia mútua até 70% do capital em dívida 

Outras garantias em função da análise de risco do banco 

Bonificações Bonificação integral da comissão de garantia mútua 

 
São aderentes os seguintes bancos: 

 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 Popular Portugal, 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. 
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2.4.3 Linha para Apoio à Revitalização Empresarial 

A Linha para Apoio à Revitalização Empresarial visa promover o acesso ao crédito a 
empresas que tendo visto aprovados processos de revitalização, sobre a forma de 
SIREVE4 ou PER5, ou um processo de reestruturação com mediação do Mediador de 
Crédito, necessitem de financiar o fundo de maneio e o investimento associado a novos 
ciclos de expansão e crescimento. 
 
A dotação desta linha é de 50 milhões de euros, estando dividida em duas linhas 
específicas: 

 Linha Específica “Curto Prazo” no valor de 30 milhões de euros. 
Operações destinadas exclusivamente ao financiamento das necessidades de 
tesouraria, com um prazo máximo de 1 ano. 

 Linha Específica “Médio Prazo” no valor de 20 milhões de euros; 
Operações com um prazo máximo de 4 anos e 6 meses de carência destinadas 
a investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos (a realizar no 
prazo de 12 meses após a data da contratação), ou ao reforço do fundo de 
maneio ou dos capitais permanentes; 
 
Excecionalmente, até 30% da operação poderá ser utilizada para liquidar dívidas 
contraídas junto do sistema financeiro nos 3 meses anteriores à data da sua 
contratação destinadas, exclusivamente, à regularização de dívidas em atraso à 
Administração Fiscal e Segurança Social. 

 
Não são elegíveis operações de: 

 Reestruturação financeira e/ou consolidação de crédito vivo; 
 Liquidação ou substituição de forma direta ou indireta, ainda que em condições 

diversas, de financiamentos anteriormente acordados com o Banco, exceto os 
destinados à liquidação de operações de crédito contraídas junto do sistema 
financeiro, para regularização de dividas à Administração Fiscal à Segurança 
Social, até um total máximo de 30% da operação de crédito a contratar no âmbito 
da Linha; 

 Aquisição de ativos financeiros, exceto para a compra de empresas que 
complementem a atividade, terrenos, imóveis, bens em estado de uso, viaturas 
ligeiras que não assumam o caráter de “meio de produção” e veículos de 
transporte rodoviário de mercadorias adquiridas por transportes rodoviários de 
mercadorias por conta de terceiros; com exceção das empresas beneficiárias 
que desenvolvam atividades enquadradas no setor primário; 

 Financiamento de atividades relacionadas com a exportação para países 
terceiros e Estados- Membro, nomeadamente a criação e funcionamento de 
redes de distribuição. 

 
Para aceder a esta linha, as empresas deverão cumprir as seguintes condições gerais 
de acesso: 

 Terem processo de reestruturação no âmbito do Processo Especial de 

                                                
4 SIREVE – Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial 
5 PER – Processo Especial de Revitalização 
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Revitalização (PER), SIREVE ou com mediação do Mediador de Crédito em 
negociação ou concluído; 

 Preferencialmente Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela 
Declaração Eletrónica do IAPMEI; 

 Localização em território nacional; 
 Desenvolvimento de atividades enquadradas na lista de CAE elegíveis (vide 

Documento de divulgação); 
 No caso de grandes empresas, a empresa deve, pelo menos, estar numa 

situação comparável à situação B-, em termos de avaliação de crédito; 
 Capitais próprios positivos no último exercício aprovado; 

 
À data da emissão da contratação, acrescem as seguintes condições: 

 Ausência de dívidas perante o FINOVA6; 
 Inexistência de incidentes não regularizados junto da banca. 

 
Por fim, à data da contratação do financiamento, as empresas devem ter: 

 Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social; 
 Formalizado processo de reestruturação no âmbito do PER, SIREVE ou com 

mediação do Mediador de Crédito e iniciado o plano de serviço da dívida há pelo 
menos 3 meses; 

 Situação financeira estável. 
 
As operações são consubstanciadas em empréstimos de curto e médio prazo, locação 
financeira imobiliária e locação financeira de equipamentos, sendo aplicada uma 
comissão de 1,875%, pela SGM, a cada uma das operações que é integralmente 
bonificada pelo FINOVA. Os benefícios associados às bonificações e garantia 
autonomia, são atribuídos ao abrigo do regime comunitário de auxílios de minimis. 
 
As principais características desta linha resumem-se na tabela seguinte: 
 

 Curto prazo Médio prazo 

Montante de financiamento 
por empresa 

750.000 € de financiamento com o limite de 25% do volume 
de negócios do exercício anterior 

Prazo das operações Até 1 ano Até 4 anos 

Período de carência Não aplicável Até 6 meses 

Garantia mútua Até 75% do capital 

Prazo de utilização 

Utilização continuada até ao 
prazo e limite contratado 

com liquidação e reutilização 
gerida pelo banco 

Até 6 meses, com o máximo 
de 3 utilizações 

Juros a cargo do 
beneficiário 

Euribor a 6 meses acrescida de spread de 4,45% 

Comissão de garantia Bonificação integral da comissão de garantia 

Fonte: Adaptado de (Norgarante, 2017) 

  
                                                
6 FINOVA – Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação 
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2.5 Capital de Risco 

O Capital de Risco (CR) é uma forma de financiamento da atividade empresarial, através 
de capitais próprios, com um horizonte de médio e longo prazo (geralmente 3 a 7 anos), 
vocacionado para o apoio a empresas sem acesso ao mercado de capitais. Pressupõe 
a entrada de um sócio, geralmente minoritário, que acompanha ativamente o negócio, 
pois está empenhado no sucesso da empresa.  
 
É particularmente útil nas seguintes fases: 

 Criação de empresas; 
 Expansão da atividade; 
 Management By Out (MBO)7 e Management By In (MBI)8; 
 Reorientação estratégica. 

 
O CR destaca-se de outras formas de financiamento, sobretudo pela análise concreta 
dos projetos apresentados, do seu potencial de crescimento e da relação com o risco. 
O mercado de capital de risco é também conhecido como capital de investimento, capital 
de desenvolvimento, venture capital ou private equity. O CR não se traduz em 
endividamento para as empresas e só está ao alcance de negócios que apresentem 
potencial de crescimento ou um elevado retorno de investimento esperado.  
 
Existem vários operadores a atuar no mercado de CR, sendo que a escolha deverá ter 
em conta, entre outros aspetos, a política de investimentos de cada um deles, âmbito 
de atuação (internacionalização, tecnologias de informação, ambiente, comércio, 
turismo, etc.), e ainda a maior ou menor dimensão desejada para o investimento. 
 
Os operadores de CR podem assumir a figura jurídica de Sociedade de Capital de Risco 
(SCR) ou dos agora reconhecidos Investidores de Capital de Risco, ou igualmente e 
para além dos Fundos de Capital de Risco (FCR), ter a forma de Sociedades de 
Investimento ou Sociedades Gestoras de Participações Sociais, que desenvolvem 
atividade de investimento de risco. Existem também operadores informais como os 
Business Angels (BA). 
  
Assim, a par das SCR e dos BA, existem ainda os instrumentos de investimento coletivo, 
os FCR. 
 
As SCR visam 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. Por outro lado, os BA normalmente fazem os seus investimentos 
em nome individual, preferencialmente em projetos nas fases Pré-seed (ideia), Seed 

                                                
7 Modalidade de investimento que tem como objetivo apoiar a tomada do controlo da empresa pela 
Administração ou por sócios minoritários. Esta tipologia de operação tanto pode consistir na aquisição de 
subsidiárias de grandes grupos empresariais pelos seus gestores, como na aquisição do controlo de 
empresas ou grupos familiares sem perspetiva de sucessão para a Gestão. 
8 Financiamento de suporte à tomada de controlo da Administração de uma empresa por uma 
equipa de gestores externa. É menos comum que o Management By Out pois nem sempre as equipas de 
gestores externos reúnem condições, competências técnicas e conhecimento adequado do setor em que 
as empresas se inserem, que transmitam confiança aos investidores. 
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(avaliação e desenvolvimento do conceito ou projeto) ou Early Stage (instalação do 
negócio, prévia à comercialização do produto/serviço). 
 
Os FCR são uma modalidade de fundos de investimento mobiliário. O seu património 
deverá ser composto por quotas de capital, ações e obrigações, não cotadas em 
mercado de bolsas. São fundos fechados, devendo o capital a investir ser 
obrigatoriamente fixado no momento da sua constituição. 
 
A entrada de um operador de CR é formalizada através de um Contrato ou Acordo 
Parassocial, que determina: 

 As formas de relacionamento entre a SCR e a empresa participada; 
 O período, previsto na lei, durante o qual aquela permanecerá no capital; 
 A mais valia que a SCR deseja obter aquando da sua saída. 

 
No entanto, para obter o apoio de um operador de CR o empreendedor/empresário 
deverá preparar e apresentar-lhe, para análise e aprovação, um rigoroso e detalhado 
Plano de Negócios, que compreenda: 

 Viabilidade económica do negócio face às condições do mercado; 
 Reestruturação financeira, que pode implicar o acordo entre as entidades 

credoras, com vista à promoção da entrada de capital da SCR e criação de 
melhores condições de gestão na empresa. 

 
Caracterizando-se como um investimento temporário, a remuneração do operador de 
CR está dependente das mais-valias realizadas, importando saber quais os 
mecanismos de desinvestimento – da sua saída, que pode assumir diversas formas: 

 Venda da participação aos seus antigos titulares, tanto de forma espontânea 
como pré-negociada logo no momento do investimento; 

 Venda da participação a terceiros, quer a investidores tradicionais quer a outros 
investidores de CR; 

 Venda em mercado de bolsa. 
 
Face ao endividamento tradicional, o recurso ao CR apresenta as seguintes vantagens: 
 

 Capital de Risco Endividamento 

Prazo 
Médio e longo prazo. Prazo de acordo com as 

necessidades de financiamento. 

Posição face ao 
risco 

Financiamento com o objetivo de 
crescimento e valorização do 
negócio. Análise do risco feita à 
cabeça. Perspetiva de altos lucros 
futuros. 

Salvaguarda do risco. Análise da 
situação patrimonial e financeira da 
empresa determina a concessão 
de crédito ou não, assim como os 
termos e condições do 
empréstimo, inclusive as 
salvaguardas a exigir. 
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 Capital de Risco Endividamento 

Relação com a 
empresa 
intervencionada 

O operador de CR é um parceiro de 
negócio, que partilha os riscos e 
que contribui para a sua gestão e 
valorização. Apoia a gestão e a 
inovação, sustentando as ações 
que possam contribuir para a sua 
valorização. 

Objetivo principal é o cumprimento 
dos planos de pagamento e o 
reembolso do empréstimo. 

Posição credora 

O operador de CR é sócio/acionista 
nos mesmos termos dos outros 
sócios/acionistas. Não existem 
garantias especiais. 

As garantias conferem aos 
financiadores uma posição 
privilegiada. 

Contrapartidas 
financeiras 

Pagamento de dividendos e 
amortização de capital 
dependentes dos resultados das 
empresas intervencionadas. 

Planos pré-definidos de reembolso 
e pagamento de juros. 

Grau na 
intervenção na 
gestão 

Colaboração total, intervenção na 
gestão. 

Análise do risco de solvabilidade e 
exigência de garantias 
patrimoniais. Não há intervenção 
direta na gestão. 

Rentabilidade do 
investimento 

A rentabilidade do investimento em 
CR depende dos resultados do 
negócio. 

O retorno depende do 
cumprimento do plano de 
pagamento e da continuidade da 
situação patrimonial, apresentada 
como garantia. 

Fonte: (Portuguese Entrepeneurs, 2017) 

 
Todavia, esta forma de financiamento também apresenta desvantagens: 

 Exigência, por vezes, de taxas de retorno muito elevadas e do controlo 
patrimonial do negócio, retirando ao empreendedor qualquer margem para gerir 
o seu projeto; 

 Poderá ser requerida a integração de pelo menos um membro escolhido pelo 
operador de CR nas equipas de gestão, podendo originar alguns problemas 
internos por incompatibilidade de objetivos ou perspetivas distintas de gestão do 
negócio; 

 Possibilidade de veto, se o operador de CR não estiver de acordo, das decisões 
estratégicas do empreendedor (ao nível da internacionalização das operações, 
parcerias estratégicas operacionais, comerciais ou técnicas, alavancagem de 
operações, ou outra decisão que impacte nos objetivos estratégicos e 
financeiros do projeto); 

 O operador de CR, por norma, respeita as informações confidenciais de negócio, 
todavia, geralmente recusa assinar acordos de não divulgação devido às 
implicações legais, o que pode colocar em risco alguns projetos; 

 Normalmente não são libertados todos os fundos necessários à cabeça, é feito 
de acordo com um plano de expansão e com os estágios de desenvolvimento 
do projeto, cabendo ao empreendedor avaliar se essa é a melhor forma de 
financiar o seu projeto; 

 De uma forma geral, o operador de CR, pretende reaver o seu investimento num 
prazo relativamente curto – três a cinco anos. É fulcral, portanto, que se o plano 
de negócios contemplar um calendário mais alargado antes de fornecer liquidez, 
o empreendedor tenha a noção que esta poderá não ser a melhor solução, pois 
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não terá capacidade para negociar empréstimos junto de outras entidades, 
nomeadamente a banca. 

 
 

2.5.1 Fundos de Capital de Risco 

Em resultado de concursos lançados pelo COMPETE9 e pelo POR Lisboa, o FINOVA 
participa na constituição ou reforço de diversos Fundos de Capital de Risco que têm por 
objetivo comum contribuir para que as PME, em particular as mais novas e de menor 
dimensão, desenvolvam estratégias de inovação, de crescimento e de 
internacionalização. Encontram-se separados em 4 categorias distintas de acordo com 
o objetivo final do financiamento, sendo elas as seguintes: 
 

1. INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PME 

Objetivos 
Contribuir para que as empresas desenvolvam 
estratégias de inovação, crescimento, modernização e 
internacionalização. 

Empresas beneficiárias finais 

Empresas certificadas como PME pelo IAPMEI cujas 
CAE estejam abrangidas pelo SAFPRI (Indústria, 
Energia, Construção, Comércio, Turismo, 
Transportes/Logística, Serviços), que se encontrem 
sedeadas nas regiões NUTS II do Norte, Centro e 
Alentejo e que observem o disposto no artigo 8º do 
Regulamento do SAFPRI10. 

Projetos elegíveis 
Projetos de internacionalização, inovação e/ou 
modernização promovidos por PME. 

Políticas de investimento 

Baseadas em Plano de Negócios e quando aplicável em 
outros elementos de análise referentes a cada projeto e 
sustentadas em perspetivas de rentabilidade/viabilidade, 
consentâneas com as condições de mercado. 

Condição da participação dos 
fundos 

 Participação do FCR por empresa não poderá 
ultrapassar o valor de 1.500.000€ por cada período 
de 12 meses; 

 Pelo menos 70% da participação do FCR em cada 
projeto deve ser assegurada por capital ou quase 
capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 COMPETE – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
10 O SAFPRI – Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação, através do FINOVA, 
visa o apoio a diversos instrumentos de financiamento de empresas, designadamente, a nível de reforço 
do capital próprio e de reforço do financiamento de capitais alheios. Este sistema de apoio tem como 
objetivo impulsionar a disseminação de instrumentos de financiamento que proporcionem melhores 
condições para apoiar projetos de investimento empresarial. 
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No âmbito desta categoria existem os seguintes Fundos: 
 

ENTIDADE GESTORA FUNDO 

2BPartner, SCR, SA FCR Minho Inovação e Internacionalização 

Capital Criativo, SCR. SA FCR Capital Criativo I 

Espírito Santo Ventures, SCR, S.A. 
FCR Espírito Santo Ventures Inovação e 
Internacionalização 

Haitong Capital, SCR, S.A. FCR PME/Novo Banco 

ISQ, SCR, SA FCR ASK Celta 

Novabase Capital, SCR, SA FCR Novabase Inovação e Internacionalização 

Portugal Capital Ventures, SCR, S.A. FCR Portugal Ventures Indústrias Criativas 

Portugal Capital Ventures, SCR, S.A. FCR Portugal Ventures Internacionalização 

Portugal Capital Ventures, SCR, S.A. FCR Turismo Inovação 

 
 

2. CORPORATE VENTURE CAPITAL 

Objetivos 
Financiamento de projetos de investimento de criação de 
novas unidades com base em empresas de base 
tecnológica existentes. 

Empresas beneficiárias finais 

Empresas certificadas como PME pelo IAPMEI cujas 
CAE estejam abrangidas pelo SAFPRI (Indústria, 
Energia, Construção, Comércio, Turismo, 
Transportes/Logística, Serviços), que se encontrem 
sedeadas nas regiões NUTS II do Norte, Centro e 
Alentejo e que observem o disposto no artigo 8º do 
Regulamento do SAFPRI. 

Projetos elegíveis 

Projetos de desenvolvimento de novos negócios ou que 
resultem de processos de autonomização de áreas de 
negócios inovadoras com origem em empresas nacionais 
de base tecnológica. 

Políticas de investimento 

Baseadas em Plano de Negócios e quando aplicável em 
outros elementos de análise referentes a cada projeto e 
sustentadas em perspetivas de rentabilidade/viabilidade, 
consentâneas com as condições de mercado. 

Condição da participação dos 
fundos 

 Participação do FCR por empresa não poderá 
ultrapassar o valor de 1.000.000€; 

 Pelo menos 70% da participação do FCR em cada 
projeto deve ser assegurada por capital ou quase 
capital. 

 
No âmbito desta categoria existem os seguintes Fundos: 
 

ENTIDADE GESTORA FUNDO 

Critical Ventures, SCR, SA FCR Critical Ventures I 

Portugal Capital Ventures, SCR, S.A. FCR Portugal Ventures Biocant 
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3. PROJETOS FASE EARLY STAGE 

Objetivos 
Financiamento de projetos de investimento na fase Early 
Stage. 

Empresas beneficiárias finais 

Empresas que cumpram com o disposto no artigo 8º do 
Regulamento do SAFPRI e que estejam sedeadas nas 
regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo ou na região 
NUTS II de Lisboa. 

Projetos elegíveis 

 Projetos emergentes de pequena escala com caráter 
inovador e/ou diferenciador; 

 Projetos de forte conteúdo de inovação, que 
detenham o estatuto IAPMEI Inovação e que sejam 
desenvolvidos por PME com menos de 3 exercícios 
fechados. 

Políticas de investimento 

Baseadas em Plano de Negócios e quando aplicável em 
outros elementos de análise referentes a cada projeto e 
sustentadas em perspetivas de rentabilidade/viabilidade, 
consentâneas com as condições de mercado. 

Condição da participação dos 
fundos 

 Participação do FCR por empresa não poderá 
ultrapassar o valor de 100.000€ nos projetos 
emergentes de pequena escala ou de 1.000.000€ nos 
projetos de forte conteúdo de inovação; 

 A participação do FCR não poderá exceder 80% do 
capital próprio da empresa; 

 Pelo menos 70% da participação do FCR em cada 
projeto deve ser assegurada por capital ou quase 
capital11. 

 
No âmbito desta categoria existem os seguintes Fundos: 
 

ENTIDADE GESTORA FUNDO 

Change Partners, SCR, S.A. FCR Fast Change II 

ISQ, SCR, SA FCR ASK Capital 

Novabase Capital, SCR, SA FCR Novabase Inovação e Internacionalização 

Portugal Capital Ventures, SCR, S.A. FCR Portugal Ventures Early Stage 

Portugal Capital Ventures, SCR, S.A. FCR Portugal Ventures Universitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Tipo de financiamento classificado entre capital próprio e dívida, cujo retorno para o titular se baseia 
predominantemente nos lucros ou prejuízos da empresa-alvo subjacente, não sendo garantido em caso de 
incumprimento. 
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4. PROJETOS FASE PRÉ-SEED 

Objetivos 
Financiamento de projetos em fase Pré-Seed que pelas 
suas características e elevado risco envolvido, tenham 
dificuldades de acesso ao financiamento. 

Empresas beneficiárias finais 

Empresas que cumpram com o disposto no artigo 8º do 
Regulamento do SAFPRI e estejam sedeadas nas 
regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo ou na região 
NUTS II de Lisboa. 

Projetos elegíveis 

 Projetos com conteúdo tecnológico relevante na fase 
de prova do conceito independentemente da área 
cientifica das tecnologias subjacentes ao projeto, 
sendo considerados objeto destes projetos as provas 
de conceito tecnológico, a prototipagem, a 
valorização da propriedade intelectual e o 
desenvolvimento de planos de negócios; 

 Período de investimento não poderá exceder os 3 
anos; 

 Da fase de prova de conceito deverá resultar a 
possibilitar de industrialização dos produtos gerados 
pela tecnologia bem como o potencial de 
comercialização desses produtos ou sua capacidade 
de gerar empresas com potencial de crescimento; 

 O resultado final da fase de prova de conceito deverá 
ser um plano de negócios investment ready ou um 
plano de licenciamento da tecnologia; 

 O plano de negócios deverá prever a alienação da 
participação na empresa do Fundo Capital de Risco 
logo após a conclusão da prova de conceito, 
apresentando o plano de negócios ou de 
licenciamento da tecnologia a potenciais investidores. 

Políticas de investimento 

Baseadas num documento a apresentar pelos 
promotores (projeto de negócio), que demonstre o 
potencial de negócio do projeto, que demonstre que 
detêm a licença de utilização da propriedade intelectual 
das tecnologias subjacentes ao projeto e que apresente 
os pressupostos em que assenta o desenvolvimento da 
prova de conceito tecnológico e a sua rentabilidade. 

Condição da participação dos 
fundos 

 A participação do fundo não pode ultrapassar os 
300.000€, nem 10% do capital subscrito total do FCR; 

 A participação do FCR, por projeto, não excederá 
50% do valor que for atribuído ao projeto com base 
em estudo de viabilidade de negócio; 

 Pelo menos 70% da participação do FCR em cada 
projeto deve ser assegurada por capital ou quase 
capital. 

 
No âmbito desta categoria existem os seguintes Fundos: 
 

ENTIDADE GESTORA FUNDO 

Beta, SCR, SA FCR Beta Ciências da Vida 

Espírito Santo Ventures, SCR, SA FCR IStart I 

Portugal Capital Ventures, SCR, S.A. FCR Portugal Ventures Actec II 
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2.5.2 Fundos Revitalizar 

Os Fundos Revitalizar são fundos de base regional, dado que a cada fundo corresponde 
uma área de intervenção delimitada pela circunscrição territorial das NUTS II (Norte, 
Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve). Estes fundos foram aprovados pelo Governo em 
2012 e destinam-se a intervir na gestão de empresas, essencialmente PME, com vista 
à prossecução de estratégias de expansão da sua atividade, contribuindo desta forma 
para a aceleração do crescimento económico, potenciando a renovação do tecido 
empresarial nacional e a sua capacidade de criar riqueza. 
 

FCR REVITALIZAR 

Empresas beneficiárias finais 

Empresas certificadas como PME pelo IAPMEI e cujas 
CAE estejam abrangidas pelo SAFPRI (Indústria, 
Energia, Construção, Comércio, Turismo, 
Transportes/Logística, Serviços). 

Projetos elegíveis 
Financiar projetos de expansão, inovação e/ou 
modernização ou projetos em fase de constituição e de 
arranque ambos promovidos por PME. 

Políticas de investimento 

As decisões de investimento do Fundo Revitalizar devem 
ser baseadas em Planos de Negócios, em informações 
pormenorizadas sobre o produto, as vendas e as 
perspetivas de rendibilidade, e, quando aplicável, em 
outros elementos de análise, referentes a cada projeto, e 
sustentadas em perspetivas de viabilidade, 
consentâneas com as condições de mercado. 

Condição da participação dos 
fundos 

 A injeção de meios financeiros por parte do Fundo 
Revitalizar nas empresas não poderá ultrapassar o 
valor de 1.500.000€/empresa, por cada período de 
doze meses; 

 Pelo menos 70% da Liquidez deve ser aplicada em 
capital social ou instrumentos financeiros de quase 
capital das PME beneficiárias finais do investimento 
do Fundo Revitalizar. 

REVITALIZAR NORTE 

 Região: NUTS II Norte; 
 Montante global: 80 milhões de euros; 
 Comparticipação FINOVA: 40 milhões de euros; 
 Entidade gestora: Explorer Investments –Lisboa 

REVITALIZAR CENTRO 

 Região: NUTS II Centro; 
 Montante global: 60 milhões de euros; 

 Comparticipação FINOVA: € 30 milhões (Lisboa 
– € 10 milhões; Alentejo – €10 milhões; Algarve 
– € 10 milhões) 

 Entidade gestora: Capital Criativo – Lisboa 

 
 

2.5.3 Business Angels 

Os Business Angels (BA) assemelham-se às SCR mas são normalmente investidores 
informais, com experiência empresarial, que normalmente fazem os seus investimentos 
em nome individual, preferencialmente em projetos nas fases Pré-seed (ideia), Seed 
(avaliação e desenvolvimento do conceito ou projeto) ou Early Stage (instalação do 
negócio, prévia à comercialização do produto/serviço). 
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Distinguem-se das SCR, essencialmente, pela proximidade e pelos montantes 
envolvidos. São sócios ativos que, tipicamente, mobilizam os seus conhecimentos e 
network profissional e pessoal para ajudar o empreendedor a conquistar mercado e 
aceder aos players relevantes do seu setor de atividade. 
 
Tal como os outros operadores de CR, os BA são investidores temporários, que 
esperam o retorno do investimento com a venda da sua participação na empresa a 
outros investidores particulares ou fundos de investimento com uma mais-valia 
considerável. 
 
O recurso a BA é aconselhável nas seguintes situações: 

 Montantes de financiamento são pequenos e a empresa é recente; 
 No caso de o empreendedor ter um ou mais amigos com capacidade financeira 

que acreditam nele e, por isso, estão disponíveis para investirem no projeto; 
 O empreendedor está disponível para aceitar investidores que tenham um 

interesse pessoal no seu negócio, mas não quer a intervenção na gestão do 
negócio. 

 
Este tipo de investidores pode ser encontrado através da rede profissional ou pessoal 
dos empreendedores ou, através de associações nacionais, na qual os projetos 
selecionados têm a hipótese de apresentar aos investidores o projeto de uma forma 
sucinta. 
 
A fim de construir um projeto consistente que se destaque aos olhos de um investidor, 
é fundamental seguir um processo rigoroso e exigente, de modo a aumentar a 
probabilidade de ser financiado por um BA, (APBA - Associação Portuguesa de 
Business Angels, 2017) nomeadamente: 
 

1. Plano de Negócio 

No plano de negócio descreve-se em detalhe como o projeto será desenvolvido, 
visando informar os investidores sobre: os empreendedores por detrás do projeto, os 
possíveis benefícios financeiros que o negócio pode trazer, os riscos associados e 
como tudo isto se adequa aos critérios de seleção do investidor. 

2. Pitch 

Consiste numa curta apresentação do projeto (com uma duração de cerca de um 
minuto) e tem como objetivo chamar a atenção dos investidores. 

3. Diligência prévia 

Fundamental para que os investidores conheçam os aspetos chave do projeto e da 
proposta de financiamento, antes da oficialização da transação acontecer. Neste 
passo, os investidores concentram-se principalmente nas áreas de gestão, finanças, 
questões legais e de comercialização. Portanto, os empreendedores devem prever 
algumas perguntas relativas a estes temas e preparar as respetivas respostas, para 
que estas surjam sem qualquer hesitação. 

4. Documentação necessária 

O financiamento do projeto requer alguns processos legais que devem ser analisados 
por um advogado a fim de proteger os interesses de ambos, o investidor e o 
empreendedor. 
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5. Construção do processo de financiamento 

Todo o processo de financiamento tem como objetivo adquirir capitais próprios. Para 
que isto se suceda, os empreendedores necessitam de uma gestão do processo de 
investimento e de todas as fontes que propõem o investimento de capital. O capital 
virá maioritariamente de investidores individuais, coinvestimentos e plataformas de 
crowdfunding12. 

6. Trabalhar com um BA 

Para que uma empresa se desenvolva de acordo com o expectado, é fundamental 
que investidor e empreendedor tenham uma relação saudável. Os papéis das partes 
devem estar estabelecidos desde o início, nomeadamente sobre que tipo de 
envolvimento terá o investidor no desenvolvimento da estratégia da empresa, nas 
decisões finais, no teste de produtos, entre outros. Deste modo, conflitos poderão ser 
evitados e haverá mais rentabilização do tempo. 

7. Estratégia de saída 

Parte da decisão de investir numa empresa está na proposta de possível saída do 
projeto. Criar uma estratégia de saída oferece ao investidor algum conforto e visão a 
nível individual, a longo prazo. 

 
Mais informação sobre BA, nomeadamente serviços, apoios e outras informações 
relevantes, estão disponíveis nas páginas da Associação Portuguesa Business Angels 
(www.apba.pt) e da Federação Nacional de Associações de Business Angels 
(www.fnaba.org). 
 
  

                                                
12   Ver ponto 4.7 Crowdfunding 
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2.6 Crowdfunding 

O Crowdfunding consiste num tipo de 
financiamento colaborativo que conta com a 
ajuda da comunidade para doações 
anónimas, de forma a financiar determinado 
projeto através de plataformas disponíveis na 
internet, criadas para o efeito. O objetivo é ver 
projetos de cariz social, cultural ou 
empresarial que não teriam apoios ou 
financiamento no âmbito normal a tornarem-
se realidade.  
 
Esta solução de financiamento funciona de forma simples: o empreendedor através de 
um vídeo e/ou texto explica o seu projeto, estabelecendo o que pretende realizar, o 
montante mínimo necessário e o período temporal para angariação de fundos. Se no 
prazo estabelecido conseguir atingir o montante pretendido, o projeto recebe o 
financiamento, se tal não acontecer, os montantes recolhidos até então são devolvidos.  
 
O recurso ao Crowdfunding apresenta várias vantagens (PPL Crowdfunding Portugal, 
2017): 
 

 
 

1

Conveniência

Processo maioritariamente ágil e self-service. A campanha é criada
online, bastando efetuar uma descrição apelativa do projeto
acompanhada de um vídeo cativante, oferecer recompensas apetecíveis
e divulgar a página da campanha.

2

Validação de 
conceito

Através de uma campanha de crowdfunding, o promotor poderá
apresentar a sua ideia ao público e medir o interesse do mesmo
mediante o sucesso da campanha, num curto espaço de tempo, quase
sem risco e com muito poucos custos.

3

Risco reduzido

Graças à validação do mercado, o risco de perder as poupanças num
projeto inviável é mitigado. Acresce que, normalmente, as plataformas
não cobram comissões alguma a campanhas que não angariem o
montante desejado.

4

Feedback em 
tempo real

Permite criar uma comunidade à volta de um projeto cujos apoiantes são
os primeiros clientes e mais fervorosos embaixadores da iniciativa, uma
força importante de divulgação e uma excelente fonte de feedback.
Permite obter respostas a questões como: Cumpriu as expectativas?
Existem pontos a melhorar? Qual deverá ser a aposta para o futuro?

5

Divulgação e 
visibilidade

O esforço na compoenente de divulgação é partilhado pelo promotor,
pela plataforma e pela comunidade, podendo ser utilizados diversos
meios, mas exigindo um forte esforço.
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Em Portugal existem dois portais de Crowdfunding: o PPL13 e o Massivemov14. Para 
alcançar uma rede de apoio mais vasta existem portais internacionais através dos quais 
se pode promover um projeto, sendo os mais conhecidos o GoFundMe15, o Indiegogo16 
e Kickstarter17.  
 
Os projetos são financiados pelos apoiantes através de uma quantia monetária superior 
a cinco euros, transferida através de multibanco ou conta Paypal18. O apoiante 
normalmente é recompensado, ficando as recompensas ao critério do promotor do 
projeto, podendo ser o produto final, descontos sobre o produto, entre outros. A 
recompensa tem que ser bem clara e estar definida logo no arranque da campanha. 
 
Sublinhe-se que, em Portugal, o Crowdfunding é regulado pelo regime jurídico do 
financiamento colaborativo da Lei n.º 102/2015 de 24 de agosto, estipulando que: 

 É necessário celebrar um contrato desmaterializado entre a instituição que 
angaria os fundos e a gestora da plataforma de financiamento colaborativo; 

 Cada campanha apenas pode ser disponibilizada numa única plataforma de 
financiamento colaborativo; 

 O limite máximo de angariação não pode exceder dez vezes o valor global da 
atividade a financiar. 

  

                                                
13 Acessível em https://ppl.com.pt 
14 Acessível em http://massivemov.com 
15 Acessível em https://www.gofundme.com 
16 Acessível em https://www.indiegogo.com 
17 Acessível em https://www.kickstarter.com 
18 Sistema de e-commerce que permite pagamentos e transferências de dinheiro através da internet, 
evitando os métodos tradicionais de pagamento como os cheques e ordens de pagamento. Para aceder a 
este tipo de serviço basta ter um endereço de email e um cartão de crédito ou conta bancária para associar 
aos pagamentos. 
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2.7 Peer-to-Peer Lending / Crowdlending 

O Peer-to-Peer Lending (P2P) ou Crowdlending consiste num empréstimo efetuado por 
indivíduos desconhecidos, não envolvendo uma instituição financeira tradicional (como 
o banco). O empréstimo é efetuado através de uma plataforma online criada para 
conectar investidores com pedidos de financiamento. 
 
Assume-se tanto como uma alternativa de financiamento muito interessante para as 
PME, como uma oportunidade de investimento apelativa para os particulares.  
 
Neste tipo de financiamento as 
taxas de juro praticadas são 
substancialmente superiores às 
praticadas nos depósitos a prazo 
dos bancos, variando em função 
do perfil de risco do devedor, o 
que é definido pelas plataformas. 
 
Estas plataformas analisam o 
risco das operações de crédito e 
preenchem uma grande lacuna 
no mercado dos empréstimos de baixo valor, que não despertam o interesse da banca 
tradicional. 
 
Normalmente os juros cobrados remuneram também a plataforma P2P, no entanto, a 
maior percentagem do juro cobrado ao devedor vai para o credor (normalmente um 
indivíduo particular) que emprestou um pequeno montante. 
 
A maioria das plataformas tem algumas características em comum (Portugal Sart-Up, 
2017): 

 Os empréstimos acontecem com objetivo de ter lucro recebendo juros;  
 Os intervenientes, credor e devedor, nunca se conhecem; 
 Existe um intermediário que é a plataforma de empréstimos P2P; 
 A transação é realizada online na plataforma; 
 Normalmente quem empresta escolhe a quem quer emprestar. 

 
Disponibilizam também ferramentas que minimizam o risco de fraude e facilitam a 
análise de risco do empréstimo para quem pretende investir o seu dinheiro, 
particularmente: 

 Análise de risco de crédito; 
 Indicação do juro ideal a cobrar em cada situação; 
 Verificação da identidade de ambas as partes para procurar limitar o risco de 

fraudes; 
 Filtro da qualidade dos credores e devedores; 
 Processamento de pagamentos e recebimentos; 
 Apoio legal. 
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Dito isto, as vantagens para as empresas que recorrem a este instrumento consistem 
em: 

 Beneficiar de acesso ao crédito que de outra forma não teriam; 
 Poder pedir empréstimos de valor reduzido, o que não tem interesse comercial 

para os bancos; 
 Obter empréstimos com juros mais baixos do que os praticados no mercado 

bancário. 
 
Em Portugal, existe uma plataforma de empréstimos coletivos: a Raize, disponível no 
endereço www.raize.pt. Foi fundada em 2012, assume-se como uma fonte alternativa 
de financiamento para empresas e de investimento para particulares, na medida em que 
são as pessoas que emprestam diretamente às empresas portuguesas. 
 
A nível internacional, as principais plataformas são: 
 

Bancalub www.bancaclub.com 

Bondora www.bondora.com 

Kiva www.kiva.org 

Lendingclub www.lendingclub.com 

Prosper www.prosper.com 

Seedrs www.seedrs.com 

Zidisha www.zidisha.org 

Zopa www.zopa.com 
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2.8 Portugal 2020 

O Portugal 2020 é o programa quadro que 
reúne a atuação dos cinco fundos estruturais e 
de Investimento Europeus (FEDER, Fundo de 
Coesão, FSE, FEADER e FEAMP), no qual 
estão definidos os princípios de programação 

que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial a promover, 
em Portugal, entre 2014 e 2020. Estes princípios de programação estão alinhados com 
o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, no âmbito da Estratégia Europa 2020. 
 
São alguns dos seus principais objetivos o estímulo à produção de bens e serviços 
transacionáveis, o incremento das exportações, a transferência de resultados do 
sistema científico para o tecido produtivo e a promoção do desenvolvimento sustentável 
numa ótica de eficiência no uso dos recursos.  
 
Neste âmbito, através de um dos programas operacionais temáticos (Compete 2020) ou 
regionais (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira) é possível às 
empresas, sobretudo PME, beneficiarem de medidas de apoio comunitário para apoiar 
o financiamento da atividade e promover o investimento em fatores de competitividade 
e de crescimento sustentável. 
 
Os incentivos (não reembolsáveis ou reembolsáveis à taxa zero, variando as 
percentagens e majorações de acordo com a medida de apoio) são canalizados através 
das autoridades locais, regionais e/ou nacionais (IAPMEI, AICEP, CCDR, Turismo 
Portugal) ou de intermediários financeiros como Bancos e outros operadores. 
 
Para ter acesso aos diferentes instrumentos de apoio, é indispensável que as empresas 
reúnam, entre outras, condições de equilíbrio financeiro (autonomia financeira mínima), 
situação tributária e contributiva regularizada perante o fisco e a segurança social e ter 
projeto com potencial de mérito, enquadrável nos objetivos dos respetivos avisos de 
abertura de candidatura. 
 
Uma vez asseguradas estas condições devem submeter candidatura aos apoios 
comunitários segundo avisos que são publicados regularmente para o efeito nos sites 
de cada um dos programas operacionais já referidos. 
 
Os sistemas de incentivos mais relevantes para as empresas são os seguintes: 
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1. SI Empreendedorismo Qualificado e Criativo 

Descrição 

Neste âmbito, são apoiadas atividades de elevado valor acrescentado, com 
efeitos indutores de alteração do perfil produtivo da economia, ou seja, a 
criação de empresas dotadas de recursos humanos qualificados, de 
empresas que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de 
crescimento e ou setores com maior intensidade de tecnologia e 
conhecimento ou de empresas que valorizem a aplicação de resultados de 
I&D19 na produção de novos bens e serviços. 
 

São 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 e que correspondam a um investimento 
inicial. 

Incentivo Incentivo reembolsável entre 30 e 75%. 

Destinatários PME com menos de 2 anos. 

Condições de 
reembolso 

Prestações semestrais, 8 anos com 2 de carência (sem juros). 

Avaliação de 
resultados 

Os indicadores a avaliar no segundo ano após a conclusão do projeto são o 
crescimento do VAB20, postos de trabalho qualificados e volume de 
negócios: 

 Superação – isenção de reembolso até 45% do incentivo: 10% de 
isenção acima de 100% de Grau de Realização (GR) podendo 
atingir uma isenção máxima de 50% para mais de 125% de GR; 

 Não cumprimento – antecipação do incentivo reembolsável - parcial 
se GR < 75%; total para GR < 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
19 Investigação e Desenvolvimento 
20 VAB – Valor Acrescentado Bruto é o resultado final da atividade produtiva no decurso de um período 
determinado. Resulta da diferença entre o valor da produção e o valor do consumo intermédio, originando 
excedentes. 
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2. SI Inovação Produtiva 

Descrição 

Visa promover a inovação empresarial, através das tipologias Inovação 
Produtiva PME e Inovação Produtiva Não PME. 
 

Na tipologia Inovação Produtiva PME, são suscetíveis de apoio projetos 
para: 

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. 

 

Na tipologia Inovação Produtiva Não PME, são suscetíveis de apoio projetos 
para: 

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. 

 
Para ambas as tipologias são enquadráveis os investimentos de natureza 
inovadora que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis 
e internacionalizáveis e com elevado nível de incorporação nacional, que 
correspondam a um investimento inicial relacionado com: 

I) A criação de um novo estabelecimento; 
II) O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente; 
III) A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos 

não produzidos anteriormente no estabelecimento; 
IV) A alteração fundamental do processo global de produção de um 

estabelecimento existente. 

Incentivo 
Incentivo reembolsável entre 30 e 75% aplicando-se, nas NUTS II Norte, 
Centro e Alentejo, o limite de 35% das despesas elegíveis totais do projeto 
no caso dos projetos do setor da indústria. 

Destinatários PME e Não PME 

Condições de 
reembolso 

Prestações semestrais, 8 anos com 2 de carência (sem juros) 

Avaliação de 
resultados 

Indicadores a avaliar no 2º ano após a conclusão do projeto: crescimento do 
VAB, postos de trabalho qualificados e volume de negócios: 

 Superação – isenção de reembolso até 45% do incentivo: (10% de 
isenção acima de 100% de Grau de Realização (GR) podendo 
atingir uma isenção máxima de 50% para mais de 125% de GR 
(Anexo D do RECI)); 

 Não cumprimento – antecipação do incentivo reembolsável (parcial 
para GR < 75%; total para GR < 50%) 
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3. SI Qualificação – Projeto Individual 

Descrição 

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 (inovação organizacional e gestão, economia digital, criação 
de marcas e design, desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e 
processos, proteção da propriedade industrial, qualidade, transferência de 
conhecimento, distribuição e logística, eco-inovação, formação profissional, 
contratação de RH). Não são apoiados investimentos de natureza produtiva. 

Incentivo 
Incentivo não reembolsável de 45%; Formação entre 50 e 70%. 
Limite de incentivo de 500.000€. 

Destinatários PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 
 

4. SI Qualificação – Projeto Conjunto 

Descrição 

Visa 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 
(inovação organizacional e gestão, economia digital, criação de marcas e 
design, desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos, 
proteção da propriedade industrial, qualidade, transferência de 
conhecimento, distribuição e logística, eco-inovação, formação profissional, 
contratação de RH), através de um plano de ação estruturado de intervenção 
num conjunto de PME. 

Incentivo 

Incentivo não reembolsável: 
 Promotor do projeto conjunto 85% INR; 
 PME envolvidas 50% INR; 
 Despesas com Formação entre 50 e 70%. 

Limite de incentivo 180.000€ x n.º empresas participantes 

Destinatários 
O projeto tem como destinatárias as PME, através de projetos promovidos 
por entidades sem fins lucrativos, de natureza associativa e com 
competências específicas dirigidas às PME. 
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5. SI I&D Empresas 

Descrição 

Tem como objetivos aumentar a intensidade de I&I nas empresas e a sua 
valorização económica; aumentar os projetos e atividades em cooperação 
das empresas com as restantes entidades do sistema de I&I; desenvolver 
novos produtos e serviços, em especial em atividades de maior intensidade 
tecnológica e de conhecimento; reforçar as ações de valorização económica 
dos projetos de I&D com sucesso; e aumentar a participação nacional nos 
programas e iniciativas internacionais de I&I21. 
 

Esta medida pretende apoiar projetos compreendendo atividades de 
investigação industrial e desenvolvimento experimental, conducentes à 
criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de 
melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas exigentes. 

Incentivo 

Incentivo não reembolsável até 1M€ por beneficiário (a partir de 1M€: 75% 
não reembolsável e 25% reembolsável) 
 

Taxa base 25% até: 
 Projetos de Investigação Industrial: 80% 
 Projetos de Desenvolvimento Experimental: 60% 

Destinatários Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

Condições de 
reembolso 

Prestações semestrais, 7 anos com 3 anos de carência (sem juros). 

 
 

6. SI Núcleos I&D 

Descrição 

Apoia projetos que visem a criação ou reforço de competências e 
capacidades internas das empresas através da criação de estruturas 
dedicadas à realização de I&D e necessária certificação dos sistemas de 
gestão de investigação desenvolvimento e inovação pela norma NP 4457, 
contemplando custos diretos (despesas com pessoal técnico dedicado à 
dinamização do núcleo de I&D; formação de RH; assistência técnica, 
científica e consultoria necessárias à estruturação do núcleo; instrumentos 
e equipamento científico e técnico, software para o projeto, entre outros) e 
indiretos. 
 
Os projetos Núcleos I&D devem, além do estabelecido anteriormente, 
cumprir outros critérios, a observar na legislação específica e poderão ser 
individuais ou em co-promoção. 

Incentivo 
Incentivo não reembolsável de 50% para PME e 15% para não PME (apenas 
em co-promoção). 

Destinatários 
PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. No caso de 
projetos em co-promoção são ainda beneficiárias as entidades não 
empresariais do sistema de I&I. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Investigação e Inovação 
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7. Vale Indústria 4.0 

Descrição 
Apoia projetos individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria  
com vista à identificação de uma estratégia conducente à adoção de 
tecnologias e processos associados à indústria 4.0. 

Incentivo 
Taxa de 75% sobre as despesas elegíveis, sob a forma de incentivo não 
reembolsável, limitado a 7.500€ por projeto. 

Destinatários PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 
 

8. Vale Inovação 

Descrição 

São suscetíveis de apoio os projetos individuais que visem o apoio à 
aquisição de serviços de consultoria de inovação, nos domínios da 
Transferência de conhecimento; Inovação organizacional e gestão; 
Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC); Criação 
de marcas e design; Proteção de propriedade industrial; Qualidade e Eco-
inovação. 

Incentivo 
Taxa de 75% sobre as despesas elegíveis, sob a forma de incentivo não 
reembolsável, limitando-se o incentivo a 15.000€ por projeto. 

Destinatários PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 
 

9. Vale Internacionalização 

Descrição 
São suscetíveis de apoio os projetos individuais que visem a aquisição de 
serviços de consultoria na área de prospeção de mercado. 

Incentivo 
Taxa de 75% sobre as despesas elegíveis, sob a forma de incentivo não 
reembolsável, limitando-se o incentivo a 15.000€ por projeto. 

Destinatários PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 
 

10. Vale Oportunidades de Internacionalização 

Descrição 

Apoia projetos individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria 
na área da promoção de diagnósticos de oportunidades de 
internacionalização, assim como assistência técnica para implementação de 
recomendações de curto prazo. 

Incentivo 

Taxa de 75% sobre as despesas elegíveis, sob 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). 

Destinatários PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 
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As empresas que pretendam realizar um projeto de investimento e submetê-lo a um 
pedido de financiamento deverão verificar, primeiramente, se cumprem os requisitos de 
acesso e se as tipologias de despesa previstas se enquadram nos princípios e 
orientações dos avisos de abertura de candidatura e respetiva legislação aplicável, que 
usualmente têm os seguintes pressupostos: 

 Capacitar as empresas para aumentar a internacionalização dos negócios; 
 Criar condições para qualificar a oferta no mercado global e acrescentar valor; 
 Promover a inovação da oferta e criar condições para melhorar fatores imateriais 

de competitividade; 
 Aumentar o emprego qualificado; 
 Aumentar a rendibilidade das vendas; 
 Robustecer a estruturas financeiras. 

 
Para tal, caso não disponham de recursos próprios, as empresas poderão recorrer a 
associações empresariais/setoriais nas quais se encontrem filiadas, entidades 
consultoras especializadas na prestação deste tipo de serviços ou outras. Além disso, 
poderão utilizar uma ferramenta online, disponibilizada no site do IAPMEI, que lhes 
permitirá enquadrar o seu projeto e aceder a orientações para elaboração de alguns 
elementos necessários para efetuar uma candidatura. Vejamos um exemplo prático: 
 
Acedendo ao link https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-
Financiamento/Portugal-2020/Qual-o-meu-sistema-de-incentivos.aspx poderemos dar 
início a este processo, clicando em “Iniciar”, como visível na imagem seguinte. 
 

 
 
Seguidamente, é questionado ao utilizador se já possui Plano de Negócios.  
 
Como referido na imagem, a existência de um Plano de Negócios é considerada uma 
condição de elegibilidade específica em todos os avisos, pelo que se a empresa ainda 
não tem Plano de Negócios deverá prepará-lo antes de realizar a sua candidatura a um 
sistema de Incentivos.  
 
Se já tiver elaborado o Plano de Negócios, o utilizador deverá clicar em “Sim”, caso 
contrário deverá clicar em “Não” e será encaminhado para uma página do mesmo site 
que contém informação útil para construção de um Plano de Negócios. 
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Assinalando que que já possui Plano de Negócios, o utilizador é encaminhado para 
outra questão: “A empresa está constituída?”.  
 
A empresa estar legalmente constituída à data da candidatura (e ter iniciado a sua 
atividade por declaração junto da Autoridade Tributária) é um dos critérios de 
elegibilidade dos potenciais beneficiários. 
 
Se a empresa não se encontrar ainda construída, o utilizador deve assinalar a opção 
“Não”, sendo encaminhado para o site www.empresanahora.pt, onde poderá recolher 
todas informações necessárias para a constituição de uma empresa.  
  

 
 
Estando a empresa constituída, e assinalando a opção “Sim”, o utilizador é questionado 
se a empresa possui licenciamento, dado que cumprir as condições legais necessárias 
ao exercício da respetiva atividade é uma condição de elegibilidade, sendo o 
licenciamento uma dessas condições, salvo algumas exceções previstas em 
regulamento específico.  
 
Caso não detenha o licenciamento necessário ao desenvolvimento da atividade, o 
utilizador deverá selecionar a opção “Não”, o que lhe permitirá aceder a uma outra 
página do IAPMEI, que fornece orientações em matéria de licenciamento. 
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Estando esta última situação em conformidade, a questão seguinte será “A empresa é 
PME?”, na medida em que a dimensão da empresa condiciona o acesso a alguns 
sistemas de incentivos, sendo que uma PME poderá ter acesso a mais sistemas de 
incentivos que uma Não PME.  
 
Sendo PME, a empresa tem que ter a sua certificação PME atualizada, tendo disponível 
neste menu um link para a página da Certificação PME do IAPMEI. 
 

 
 
Se a empresa for PME, o utilizador, clicando em “Sim”, acede a um conjunto de 
informações que remetem para a legislação aplicável ao investimento que o utilizador 
pretende realizar, consoante seja, por exemplo, na área da produção, qualificação, 
investigação e desenvolvimento, entre outros. 
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O mesmo acontece se a empresa for Não PME, sendo o utilizador encaminhado para a 
regulamentação relacionada com investimento produtivo e de investigação e 
desenvolvimento. 
 

 
 
Reunida esta informação, o utilizador estará em condições de enquadrar o seu 
investimento no Sistema de Incentivos mais adequado e terá uma maior perceção das 
condições necessárias para a execução do investimento, no âmbito de uma candidatura. 
O Portugal 2020 contempla também outras medidas de apoio às empresas que se 
complementam tendo em vista colmatar necessidades específicas, tais como: reforço 
de capitais próprios, capitais permanentes, fundo de maneio, entre outros, já referidos 
anteriormente (linhas de crédito e capital de risco, por exemplo). 
 
Os apoios têm em conta a frágil situação financeira de grande parte das PME estando, 
por essa via, orientados para superar dificuldades de financiamento da gestão corrente 
e cobrir a parte das despesas não cofinanciadas pelos fundos estruturais. 
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NOTA FINAL 
O trabalho desenvolvido enquadra-se na estratégia coletiva da ANIET de capacitar o 
tecido empresarial por via da disponibilização e promoção de informação especializada, 
que permita dotar os empresários e principais decisores do setor das competências 
necessárias para formular estratégias de reestruturação financeira e de investimento. 
 
Para a sua elaboração foram essenciais os contributos de diversas empresas, 
associações, consultores, técnicos e instituições financeiras, bem como de publicações 
de entidades especializadas. 
 
Pela colaboração prestada a ANIET agradece a todos quantos se disponibilizaram para 
o efeito. 
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