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SUMÁRIO EXECUTIVO  

Este documento representa a versão final do estudo referente à implementação de instrumentos 

financeiros para apoio ao empreendedorismo e inovação social inseridos no contexto do PDESAA, e 

que serão criados no enquadramento e com apoio do Programa Operacional da Inclusão Social e 

Emprego, através do Portugal Inovação Social. Tem como base as consideração emanadas no 

âmbito do Relatório de Avaliação ex-ante do Instrumento Financeiro para o Empreendedorismo e 

Inovação Social do Alto Alentejo (AEX),   

As evidências recolhidas AEX, em particular através dos Inquéritos direcionados às OES do Alto 

Alentejo, apontam para tipologias de projetos para as quais não existe qualquer instrumento de 

política pública disponível. Perante esta constatação, estão reunidas condições que permitem 

equacionar acordos e intermediários de projetos de empreendedorismo e inovação social que 

promovam, no âmbito da intervenção da CIMAA, um investimento complementar de instrumentos 

financeiros de dívida e capital.  

No seguimento dos pressupostos anteriores e de forma a apoiar investimentos de 

Empreendedorismo e Inovação Social, foi decidido criar um fundo de apoio e estímulo ao 

investimento – o Fundo para o Empreendedorismo e Inovação Social do Alto Alentejo (FEISAA), 

enquadrado e com apoio do Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego, através do 

Portugal Inovação Social e do seu Fundo de Inovação Social (FIS). 

A criação do FEISAA é crucial para o “Plano de Dinamização da Economia Social do Alto Alentejo”, 

na medida em que irá acelerar e potenciar o desenvolvimento da Economia Social (com foco na 

população sénior) e do Turismo (sénior e de saúde) na região. 

Para as acções previstas na proposta de valor, deve ser delineado um modelo global de 

financiamento que poderá assumir a forma de um Fundo de Fundos, que será mais indicado para a 

atração de diversas fontes de financiamento, maioritariamente de iniciativa privada.  Este aspecto é 

fundamental para as componentes associadas aos investimentos em equipamentos e imobiliário 

onde a atração de investidores nacionais e internacionais é essencial para a captação de recursos 

que possam sustentar a criação de um fundo com a natureza de “Fundo de Investimento Imobiliário”, 

atuando na modalidade de “Private Equity”. Neste âmbito os constrangimentos que derivam do 

recurso a financiamento público não se colocam, pelo que a implementação de um fundo desta 

natureza se revela adequado. No referente às restantes áreas de intervenção da proposta de valor 

considera-se existirem alternativas públicas de financiamento, quer por via de diversos eixos de 

intervenção previstos no PO ISE (para iniciativas de capacitação e promoção do sénior living) ou 

através de fundos específicos tais como o Fundo JESSICA Portugal
1 

ou o IFRRU 2020
2
 no que se 

refere à reabilitação de equipamentos imobiliários. 

                                                      

1 O JESSICA Holding Fund Portugal trata-se da operacionalização da Iniciativa JESSICA em Portugal, através 

de um instrumento de engenharia financeira sob a forma de um fundo de participações dotado de 132.5 milhões 

de euros, 102.5 milhões de euros FEDER e 30 milhões de euros provenientes da Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças. 

2 O IFE 2020 permite otimizar as condições de alavancagem dos recursos públicos através da mobilização de 

recursos privados e de instituições financeiras, bem como estimular a criação de subfundos retalhistas regionais 

ou de âmbito nacional, respondendo assim à necessidade de maximizar os apoios financeiros para ações na 

área da energia. 
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No que se refere ao objeto deste estudo, o FEISAA, foram apreciadas as várias tipologias de 

instrumentos financeiros que melhor se adequam às necessidades das entidades potencialmente 

geradoras de iniciativas de inovação e empreendedorismo social.  

Neste contexto e de acordo com o binómio de eficácia e eficiência, foram aidna apreciados fatores 

críticos para a concretização do IF, como a capacidade de responder às insuficiências de mercado, o 

potencial de alavancagem, e a flexibilidade e celeridade de implementação, que se expõem 

seguidamente: 

 

 

 

Atendendo a este portefólio de instrumentos e ao carácter inovador do FEISAA (que se propõe 

funcionar como projeto piloto), bem como às condicionantes que podem  advir das orientações ainda 

não conhecidas do FIS, são propostos dois cenários para o modelo de fundo. Ambos os cenários 

consideraram o previsto pela  Lei n.º 18/2015, de 4 de março, a qual revê o  regime aplicável ao 

exercício da atividade de  investimento em capital de risco, o Regime Jurídico do Capital de Risco, 

Empreendedorismo Social e do Investimento Especializado (RJCRESIE).  

Seguidamente ilustram-se estas hipóteses para o modelo global de operacionalização, tendo em 

conta as especificidades do próprio FEISAA e as condicionantes que podem  advir das orientações 

ainda não conhecidas do FIS.  
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Cenário 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro cenário aponta para a possibilidade do FEISAA oferecer instrumentos financeiros de 

capital e de atuar apenas em determinadas áreas de dívida. De facto o RJCRESIE veio clarificar que 

em termos de operações autorizadas, para além dos instrumentos de capital, as Sociedades de 

Empreendedorismo Social e os Fundos da mesma natureza apenas podem prestarem garantias e 

investir em instrumentos híbridos das sociedades em que participem ou se proponham participar (ou 

seja, os fundos apenas poderão investir em instrumentos já contratados pelas entidades apoiadas). 

O que significa que no referente a instrumentos financeiros de tipologia de empréstimos e híbridos, o 

FEISAA poderá atuar no campo do investimento mas não o da concessão de instrumentos daquela 

natureza. Por tal, exemplifica-se um segundo cenário, onde as componentes de dívida são 

autonomizadas, num modelo que permite que a estrutura societária efetue parceria com entidades 

financeiras, com o intuito promover a concessão de créditos e garantias, mantendo-se assim os 

princípios de co-financiamento. 
 

Cenário 2:  
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Este cenário remete ao FEISAA a gestão de instrumentos de capital, mas permitindo alocar os 

instrumentos de dívida fora do perímetro do Fundo de Fundos, procurando assim obter parceria com 

sociedades financeiras já existentes. Tal garantiria uma mais fácil implementação desta tipologia de 

instrumentos, se assegurados os princípios que assistem aos objetivos de política pública propostos 

para o FEISAA. 

Reforça-se em particular que a seleção da sociedade gestora desde considerar uma  lógica de co-

investimento privado, incentivando a aposta no crescimento de projetos inovadores de elevado 

potencial de impacto social com racionais de sustentabilidade e perenidade. Deste modo a seleção 

da entidade gestora do FEISAA deverá incorporar a possibilidade de constituição de parcerias e/ou 

joint-ventures entre sociedades financeiras e entidades com responsabilidade na intervenção e 

inovação social. 

Para operacionalizar a gestão do FEISAA, propõe-se a constituição de uma entidade jurídica de 

Sociedade de Empreendedorismo Social, com a sua actividade limitada às actividades de 

empreendedorismo social abrangidas pelo Regime Simplificado, podendo operar a gestão de carteira 

própria e a gestão de fundos de empreendedorismo social, incluindo EuSEF. Esta constitui uma 

figura societária paralela à sociedade de capital de risco para a área do empreendedorismo social. 

Esta entidade gestora do FEISAA terá dois objetivos fundamentais na sua atuação :  

(i) melhorar as condições de financiamento das entidades promotoras de iniciativas de 

empreendedorismo e inovação social. 

(ii) aperfeiçoar a arquitetura institucional dos instrumentos financeiros de apoio ao 

empreendedorismo e inovação social. 

Como entidades beneficiárias do IF, assume-se em termos gerais, que são entidades beneficiárias 

todas as entidades promotoras de iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo 

social (designadamente organizações da economia social e pequenas empresas com missão social). 

Não obstante, e caso o FIS tenha como fontes adicionais de financiamento o Fundo Europeu de 

desenvolvimento Regional (FEDER) e/ou Orçamento de Estado, no âmbito de apoio concedido a 

empresas deverão ser tidos em consideração os regulamentos disponíveis para as tipologias de 

instrumentos financeiros apoiados no FEDER, âmbito Portugal 2020, bem como o enquadramento 

em matéria de Auxílios de Estado. Este enquadramento também se aplica caso se optem por 

instrumentos financeiros de garantia, se apoiados via Sistema Nacional de Garantia Mútua. 

Quanto ao modelo de gestão do FEISAA, aplica-se o previsto na AEX, em que os termos de 

referência do procedimento concursal de seleção da entidade gestora deverão salvaguardar que, 

sem interferência nas decisões individuais de financiamento, o Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo deverá assumir – no quadro das responsabilidades do Comité de 

Investimento – funções de natureza quase executiva, em especial no âmbito da interação com a 

entidade gestora seleccionada, visando a monitorização regular da concretização das orientações 

estratégicas e operacionais sobre o FEISAA e, nomeadamente, da estratégia de investimento 

estabelecida. 

Por fim e para a concretização e operacionalização do fundo, efetua-se um exercício de 

materialização dos pressupostos expostos neste documento, através da proposta de regulamento de 

gestão. Deve este ser revisto e ajustado no momento de elaboração dos documentos finais 

necessários à implementação do FEISAA, após estabilização dos regulamentos do FIS.  
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I.1. Nota Introdutória 

O Relatório de Avaliação ex-ante do Instrumento Financeiro para o Empreendedorismo e Inovação 

Social do Alto Alentejo (AEX),  surge na sequência da atividade desenvolvida pela “Plataforma Alto 

Alentejo XXI”, constituída pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), pelo Instituto 

Politécnico de Portalegre e pela Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, na qual foram 

conduzidos debates em seis áreas distintas. No debate “Saúde, Apoio Social, Segurança e Proteção 

Civil, a Economia Social foi uma das áreas estratégicas identificadas, dando origem à dinamização 

do PDESAA – Plano Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, 

No mesmo âmbito, foi decidido avaliar a possibilidade de implementação de instrumentos para 

financiamento do empreendedorismo e inovação social inseridos no contexto do PDESAA, que serão 

criados no enquadramento e com apoio do Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego, 

através do Portugal Inovação Social e do seu Fundo de Inovação Social (FIS). 

Em consequência e de forma a apoiar investimentos de Empreendedorismo e Inovação Social na 

região do Alto Alentejo, foi decidido criar um fundo de apoio e estímulo ao investimento, o Fundo 

para o Empreendedorismo e Inovação Social do Alto Alentejo (FEISAA).  

A criação do FEISAA é crucial para o “Plano de Dinamização da Economia Social do Alto Alentejo”, 

na medida em que irá acelerar e potenciar o desenvolvimento da Economia Social (com foco na 

população sénior) e do Turismo (sénior e de saúde) na região. 

Este documento representa a versão final do estudo referente à implementação de instrumentos 

financeiros destinados a apoiar iniciativas de inovação e empreendedorismo social no Alto Alentejo. 

Tal como estipulado no Caderno de Encargos o relatório apresenta-se estruturado em em duas  

partes:  

 Definição do instrumento financeiro (IF) 

 Definição do modelo de governação do IF 

 

De forma a garantir a implementação mais eficaz e eficiente do FEISAA, são detalhados os princípios 

e condicionantes a ter em conta num fundo desta natureza, assumindo os considerandos emanados 

da  AEX , enquadrados nos regulamentos comunitários e nacionais atualmente em vigor. Para este 

efeito assume particular relevo o Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de Novembro, que 

desenvolve o regime previsto no Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social 

e do Investimento Especializado, aprovado pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março. 

Este Relatório Final e a suas conclusões apresentam algumas condicionantes, em particular pela 

disponibilização de informação precedente e respeitante aos exercícios de avaliação ex-ante para os 

instrumentos financeiros a construir no âmbito do Portugal Inovação Social, com particular relevo 

para o Fundo de Inovação Social (FIS) e respectivos regulamentos e orientações de gestão. 
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I.2. Pressupostos da avaliação ex-ante 

O atual contexto realça a oportunidade de promover instrumentos financeiros para financiamento da 

Economia Social do Alto Alentejo, enquadrados nos programas de promoção do empreendedorismo 

e inovação social, integrados no Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. 

A análise das insuficiências de mercado e de investimento permite concluir que existem evidências 

de procura social não satisfeita no que respeita a instrumentos de política pública destinados a suprir 

as necessidades de investimento em projetos de empreendedorismo e de inovação social. Estas 

debilidades refletem-se a nível europeu, nacional e regional.  

Os instrumentos de financiamento existentes não cobrem todo o espectro de necessidades das 

organizações da economia social, que variam consoante a fase de vida das mesmas e dos projetos 

que desenvolvem. O mercado oferece, por um lado, os tradicionais donativos e filantropia – 

instrumentos com um foco na criação de valor na sociedade – e, por outro lado, investimentos de 

capital comerciais – instrumentos com um foco no retorno financeiro. Na maioria das vezes, nem uns 

nem outros satisfazem as necessidades das organizações: ou porque os donativos e filantropia não 

são suficientes para fazer face às necessidades (fraca capitalização), ou porque estas organizações 

não são atrativas ou elegíveis para a banca tradicional as financiar (pouca atratividade).  

A equipa de avaliação considerou que a utilização de instrumentos de divida, tal como empréstimos, 

garantias ou bonificações deve ser considerada, quer pela sua flexibilidade de combinação de 

instrumentos, grau de alavancagem e facilidade de implementação. 

Tendo em consideração a origem de financiamento via PO ISE, os programas de microcrédito 

orientados para uma dimensão mais ampla de inovação social, complementares ao FEISAA, poderão 

ter impacto relevante na economia do Alto Alentejo.  

Os IF de capitalização permitem acelerar as estratégias de inovação, através do apoio a projetos 

nascentes e de expansão, com objetivos de aumentar a escala e promover a internacionalização. 

Não obstante, refere-se prudência na sua implementação, tendo em consideração a natureza 

específica da grande maioria dos potenciais Beneficiários, potencialmente OES. 

 A avaliação ex-ante dos IF para a Inovação e Empreendedorismo Social e as orientações a 

estabelecer pelo Fundo para a Inovação Social serão fundamentais para a clarificação dos 

condicionantes  e abrangência da implementação das tipoligias de instrumentos referidas. 

O levantamento de necessidades efetuado em parceria com a CIM Alto Alentejo e a IES Social 

Business School, permitiu estimar necessidades de investimento de cerca de 18 milhões de euros 

para IIES das OES do Alto Alentejo, para o período 2016-2020.  

Tendo em consideração a taxa de quebra histórica do QREN no que se refere a apoio ao 

financiamento de instrumentos financeiros, foi aplicada uma taxa de correção acumulada de 44%, 

que se traduziu em necessidades de financiamento globais de aproximadamente 10 milhões de 

euros. 
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Neste contexto e de acordo com o binómio de eficácia e eficiência, foram apreciados fatores críticos 

para a concretização do IF, como a capacidade de responder às insuficiências de mercado, o 

potencial de alavancagem, e a flexibilidade e celeridade de implementação, que se expõem 

seguidamente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Instrumentos adequados e montantes propostos 

 

O contributo dos IF para os objetivos no domínio do Empreendedorismo e Inovação Social surge 

potenciado pelas vantagens que apresentam para aumentar o acesso ao financiamento e o nível de 

alavancagem, para garantir a viabilidade e sustentabilidade das operações e para articular interesses 

públicos e privados.  

Utilizando o FEISAA como catalisador de mecanismos de intervenção pública, criam-se condições 

para libertar recursos públicos para utilizações alternativas, ainda que complementares e dentro do 

mesmo tipo de política pública. Por outro lado, permite promover o interesse de recursos privados, 

efeito que é de particular importância na área de intervenção social, pelos motivos já expostos na 

análise de insuficiências de mercado. 

A equipa de avaliação propôs que a dotação fosse repartida entre recursos públicos (conforme 

referido, com origem no FIS) e recursos privados. A tabela que se segue resume estes 

considerandos: 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Instrumentos adequados e índices de alavancagem 

Instrumento 

Financeiro 
Racional Montante proposto face às insuficências de mercado

Empréstimos

Prioritários nomeadamente os de maior maturidade em que os

mecanismos de garantia e bonificação não são suficientes e em que, de

acordo com a análise desenvolvida, se registam maiores dificuldades de

obtenção de financiamento, uma questão particularmente relevante no

domínio da economia social 

Dado o foco pretendido para este IF considera-se que uma

dotação na ordem dos 4 milhões de euros será adequada,

podendo a mesma ser reforçada caso se verifique uma grande

adesão ao mesmo.

Garantias

É um instrumento relevante para manter a capacidade de emissão de

garantias em favor dos intermediários financeiros para assegurar o

financiamento dos promotores de IIES Adequado para operações com

períodos de retorno mais rápido em que a questão do acesso ao

financiamento se coloca fundamentalmente em termos de risco 

Tendo em conta o gap de financiamento identificado, os níveis

habituais de alavancagem dos sistemas de garantia de

carteira, e as múltiplas utilizações possíveis, uma mobilização

deste tipo de IF com uma dotação de 0,5 milhões de euros

será tendencialmente adequada. 

Bonificações

Destinado a fazer face quer aos custos das emissões de garantias quer

aos custos de financiamento desajustados detetados na análise das falhas 

de mercado, importa disponibilizar um IF que contribua para a redução

dos custos de financiamento dos promotores no desenvolvimento dos

seus projetos, aproximando esses custos da média da zona euro. 

Tendo em conta o gap de financiamento,, o diferencial de custo 

de financiamento estimado na análise das falhas de mercado,

considera-se adequado prever recursos para um IF com esta

natureza de aproximadamente 0,5 milhões de euros.

Capital de 

Risco

Representam uma falha de mercado com histórico em Portugal,

designadamente no âmbito do empreendedorismo e da inovação social. O

desenho deste tipo de instrumentos é adequado para apoiar projetos e

empresas nascentes com caráter inovador,pelo que se considera que

podem ter sucesso no apoioa IIES.

Considera-se que uma dotação na ordem dos 3 milhões de

euros será adequada, podendo a mesma ser reforçada caso

se verifique uma grande adesão ao mesmo.

Tipologia IF
Recursos Públicos 

(FIS)

Recursos 

Privados *

Total Recursos 

disponibilizados

Índice 

Alavancagem

Empréstimos 2 2 4 2

Garantias

  i)  Garantias diretas FEISAA 0,5 1,5 2 4

  ii) Garantias com recurso FCGM 0,5 3,5 4 8

Bonificações 0,5 0 0,5 1

Capital Risco 1,5 1,5 3 2

Total assumindo i)  Garantias diretas FEISAA 4,5 5 9,5 2,1

Total assumindo ii) Garantias com recurso FCGM 4,5 7 11,5 2,6

* No caso de garantias o montante disponibilizado refere-se a empréstimos adicionais que poderão ser gerados
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Importa, para além de referir que este exercício de quantificação da alavancagem é coerente com a 

estimativa de necessidades de financiamento apresentadas, considerar que existe ainda um outro 

efeito multiplicador de recursos e que deve ser enfatizado: em termos globais e durante um período 

alargado e posterior à vigência do Portugal 2020, o FEISAA poderá (como estipulado nas 

determinações dos Regulamentos Europeus aplicáveis aos instrumentos financeiros apoiados pelos 

FEEI) reinvestir os recursos provenientes do modelo de reembolsos que vier a ser estabelecido. Os 

reembolsos criados pelos instrumentos financeiros devem ser aplicados para o mesmo fim ou de 

acordo com os objetivos e regras do PO financiador (PO ISE), até ao seu encerramento, estando a 

sua utilização definida por resolução da AG respectiva. 

 

As orientações que vierem a ser estabelecidas pelo FIS e os termos dos acordos de financiamento a 

celebrar com o FIS e com os investidores e Fundos Retalhistas são cruciais para estabilizar a 

apreciação dos efeitos de alavancagem – designadamente no que respeita às condições e 

maturidades de financiamento e de reembolso, associadas à avaliação do risco das operações 

(projetos e entidades promotoras), que habitualmente conhece um leque de variação elevado. 

 

I.2.1 Principais recomendações para o FEISAA 

Da análise efectuada foram identificados um conjunto de princípios a ter em consideração  para  a 

configuração do FEISAA :   

 Consiste no financiamento de natureza retalhista para apoio a iniciativas e investimentos em 

inovação e empreendedorismo social em fase de consolidação ou disseminação, através da 

concessão de empréstimos, bonificação de juros, prestação de garantias ou quase-capital. 

 Assume o objetivo de dinamizar o mercado de financiamento de iniciativas e investimentos em 

inovação e empreendedorismo social, focalizado na criação de condições para contratualização 

de apoios a investimentos adequados às necessidades específicas das IIES promovidas por 

OES do Alto Alentejo. 

 Assume uma lógica de fundo independente, interagindo com os agentes de investimento social 

no Alto Alentejo, promovendo a sua colaboração em rede.  

 O FEISAA deve ter como objetivo central disponibilizar um instrumento de financiamento 

adequado às especificidades das IIES e das entidades que as promovem, e ao desenvolvimento 

de novas respostas para os novos desafios societários.  

  A sua atividade permitirá atrair co-investidores privados,  apostando no crescimento de projetos 

inovadores de elevado potencial de impacto social com sustentabilidade validada. 

 É necessário salientar que, na opinião da equipa de avaliação, para resposta adequada à 

preparação e operacionalização do FEISAA, é fundamental que a seleção da entidade gestora 

assegure a mobilização de atores relevantes do meio financeiro, garantindo no entanto  a 

existência de know-how específico em matéria de necessidades sociais. Nesse sentido  os 

termos de referência do procedimento para seleção da entidade gestora do FEISAA deverá 

incorporar a possibilidade de constituição de parcerias e/ou joint-ventures entre sociedades 

financeiras e entidades com responsabilidade na intervenção e inovação social. 

 As questões de rendibilidade e risco são determinantes para o interesse que entidades privadas 

poderão ter na participação na operacionalização dos IF. Por outro lado a flexibilidade e agilidade 
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do IF é crítica para garantir a adesão de parceiros financeiros e assim garantir as taxas de 

cofinanciamento desejáveis 

 Como forma de induzir níveis elevados de alavancagem é desejável que, nos processos de 

seleção de intermediários financeiros para operacionalizar o FEISAA, sejam incluídos critérios 

relacionados com o grau de alavancagem e com os níveis de comissões de gestão propostos,  

 Por outro lado, o modelo de reembolsos, a definir de acordo com a política de gestão do FIS, 

deverá permitir assegurar a sua atividade além dos montantes iniciais disponibilizados, 

constituindo-se como um agente de mudança para a Economia Social do Alto Alentejo. 

 Verifica-se ainda uma incerteza quanto a conciliação dos vários modelos de gestão entre o FIS, 

os Fundos de Retalho, que serão selecionados num processo concursal especifico no âmbito do 

PO ISE. 
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II. DEFINIÇÃO DO INSTRUMENTO FINANCEIRO 
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II.1. Definição do Modelo de Fundo 

 

A definição de uma Proposta de Valor para a Vida Sénior no Alto Alentejo tem na sua génese e 

concretização,  não apenas o desenvolvimento económico da região, mas o contributo efetivo para a 

resolução de problemas sociais importantes e geralmente negligenciados, no assumir de uma missão 

social por parte de toda uma comunidade. Esta comunidade pretende constituir-se como um local de 

eleição para os séniores, com destaque internacional, agregando de forma inclusiva e solidária todas 

as camadas da sociedade e grupos etários. 

Para as acções previstas na proposta de valor, deve ser delineado um modelo global de 

financiamento que poderá assumir a forma de um Fundo de Fundos, que será mais atrativo para a 

atração de diversas fontes de financiamento, maioritariamente de iniciativa privada.  Este aspecto é 

fundamental para as componentes associadas aos investimentos em equipamentos e imobiliário 

onde a atração de investidores nacionais e internacionais é fundamental para a captação de recursos 

que possam sustentar a criação de um fundo com a natureza de “Fundo de Investimento Imobiliário”, 

atuando na modalidade de “Private Equity”. Neste âmbito os constrangimentos que derivam do 

recurso a financiamento público não se colocam, pelo que a implementação de um fundo desta 

natureza se revela adequado.  

 

 

 

Figura 1 – Modelo de Relação Fundos para a Proposta de Valor do Alto Alentejo   
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O estímulo à inovação e empreendedorismo social procura ser um dos principais fatores distintivos 

do Alto Alentejo Senior Living, uma comunidade de partilha e participação cívica, em que a 

população mais idosa participa na construção ativa de novas soluções, baseadas em modelos de 

funcionamento eficientes e que desafiam a visão tradicional na procura de resolução de problemas 

da sociedade. 

É pois fundamental desafiar as Entidades da Economia Social para o desenvolvimento de projetos 

desta natureza, com um potencial de impacto na transformação de mercados, de comportamentos, 

de políticas públicas e de dinâmicas na sociedade e/ou ambiente e com um forte potencial de 

crescimento (preocupação e capacidade de escalar a solução e/ou disseminação através de 

replicação). 

Para apoiar a concretização desta dimensão está previsto o desenvolvimento de um Instrumento 

Financeiro especifico para a região do Alto Alentejo, o FEISAA, que se constitui como um elemento 

inovador e com caráter piloto na aplicação destas recentes tendências europeias a um nível regional 

e integrado numa proposta de valor para o desenvolvimento de todo o território, com um forte 

envolvimento e dinamização da Economia Social. 

Seguidamente ilustra-se o modelo global de operacionalização, considerando a hipótese de se optar 

por dois cenários distintos, tendo em conta as especificidades do próprio FEISAA e as 

condicionantes que podem  advir das orientações ainda não conhecidas do FIS.  

 

II.1.1 Definição do Modelo de Fundo – Cenário 1 

 

Figura 2 – Modelo de Relação FEISAA  – Cenário 1 
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empreendedorismo social e a gestão de fundos com a mesma natureza. É também aberta a 

possibilidade destas sociedades assumirem a gestão dos recentes fundos europeus de 

empreendedorismo social designados «EuSEF» nos termos e para os efeitos previstos no 

Regulamento (UE) n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril. 

A constituição de um fundo de Empreendedorismo Social enquadra-se ainda no recente regulamento 

da CMVM n.º 3/2015 de 3 de Novembro, com especificidades muito próximas das que assistem à 

constituição de um fundo típico de capital de risco, sobre supervisão e regulamentação única da 

CMVM.  

Os fundos de empreendedorismo social podem ainda ser geridos por sociedades de 

empreendedorismo social, por sociedades de capital de risco e por sociedades gestoras de fundos 

de investimento mobiliário, o que se traduz em flexibilidade e celeridade na implementação. 

O RJCRESIE define ainda as condições aplicáveis ao investimento em empreendedorismo social da 

seguinte forma: “a aquisição, por período de tempo limitado, de instrumentos de capital próprio e de 

instrumentos de capital alheio em sociedades que desenvolvem soluções adequadas para problemas 

sociais, com o objetivo de alcançar incidências sociais quantificáveis e positivas.” 

O mesmo regime, no seu artigo 9º, detalha que as sociedades de empreendedorismo social possam 

efetuar as seguintes operações: 

“1 - As sociedades de capital de risco e os investidores em capital de risco têm como objeto 
principal a realização de investimentos em capital de risco e, no desenvolvimento da 
respetiva atividade, podem realizar as seguintes operações: 

a)  Investir em instrumentos de capital próprio, bem como em valores mobiliários ou direitos 
convertíveis, permutáveis ou que confiram o direito à sua aquisição; 

b) Investir em instrumentos de capital alheio, incluindo empréstimos e créditos, das 
sociedades em que participem ou em que se proponham participar; 

c) Investir em instrumentos híbridos das sociedades em que participem ou em que se 
proponham participar; 

d) Prestar garantias em benefício das sociedades em que participem ou em que 
seproponham participar; 

e) Aplicar os seus excedentes de tesouraria em instrumentos financeiros; 

f) Realizar as operações financeiras, nomeadamente de cobertura de risco, necessárias ao 
desenvolvimento da respetiva atividade.” 

 

Assim, este cenário aponta para a possibilidade do FEISAA oferecer instrumentos financeiros de 

capital, mas de atuar apenas em determinadas áreas de dívida. De facto o RJCRESIE veio clarificar 

que em termos de operações autorizadas, para além dos instrumentos de capital, as Sociedades de 

Empreendedorismo Social e os Fundos da mesma natureza apenas podem prestarem garantias e 

investir em instrumentos híbridos das sociedades em que participem ou se proponham participar. O 

que significa que no referente a instrumentos financeiros de tipologia de empréstimos e híbridos, o 

FEISAA poderá atuar no campo do investimento
3
 mas não o da concessão de instrumentos daquela 

natureza.  

                                                      

3 De acordo com o RJCRESIE os FCR apenas poderão investir em instrumentos já contratados pelas entidades 

apoiadas 
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Por tal, exemplifica-se um segundo cenário, onde as compenentes de dívida são autonomizadas, 

num modelo que permite que estrutura societária efetue parceria com entidades financeiras com o 

intuito promover a concessão de créditos e garantias, mantendo-se os princípios de co-

financiamento. 

 

II.1.2 Definição do Modelo de Fundo – Cenário 2 

Para além das condicionantes já mencionadas no que se refere às especificidades da 

implementação de instrumentos de dívida, existe um outro factor determinante para a tomada de 

decisão em relação à opção a seguir. Conforme referido, a constituição de um fundo de 

Empreendedorismo Social apresenta condições de implementação simplificadas, assente num 

modelo similar ao previsto para os fundos de capital de risco e previstos no RJCRESIE.  

No entanto, a implementação de instrumentos de dívida obriga a figuras jurídicas mais complexas, 

tipicamente através da constituição de sociedades financeiras de crédito, que determinam exigências 

ao nível de reporte e “compliance”, sujeita a autorização e supervisão do Banco de Portugal. Ainda 

neste âmbito o prazo de implementação traduz-se em mais morosidade e existem condições 

particulares a ser observadas na aplicação de instrumentos financeiros de garantias, que se expôem 

no Anexo III. 

Assim e tendo em conta o novo enquadramento, um segundo cenário possível de implementação 

ilustra-se seguidamente.  

 

Figura 3 – Modelo de Relação Fundos para a Economia Social Alto Alentejo  – Opção 2 
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Esta opção remete ao FEISAA a gestão de instrumentos de capital, alocando os instrumentos de 

dívida fora do perímetro do Fundo de Fundos, procurando obter parceria com sociedades financeiras 

já existentes. Tal garantiria uma mais fácil implementação desta tipologia de instrumentos, se 

assegurados os princípios que assistem aos objetivos de política pública propostos para o FEISAA. 

Para efeitos de clarificação destes pressupostos e salvaguardando a implementação do FEISAA, até 

ao momento da candidatura ao FIS, devem ser assegurados os meios técnicos, físicos e financeiros, 

tais como os recursos humanos necessários ao progresso da operação, nomeadamente 

competência ajustada para a criação e acompanhamento dos IF. 

Deve ainda ser efetuado um estudo prévio de modo a garantir uma estratégia de investimento sólida 

do ponto de vista comercial aquando da aplicação dos IF, compreendendo uma diversificação 

adequada do portefólio de modo a diminuir o risco global, alcançando viabilidade económica e 

eficiência, no que diz respeito à dimensão e também ao âmbito territorial da sua carteira de 

investimentos. Este estudo deve contemplar, nomeadamente; 

 

 Estratégia ou princípios de investimento, incluindo medidas de execução, produtos 

financeiros a incluir, beneficiários finais e combinações  com o apoio de subvenções prevista 

(se aplicáveis); 

 Plano de investimento ou documentos similares para aplicação do instrumento financeiro, 

incluindo o efeito de alavancagem esperado. 

 
 

II.2. Objetivos, missão, funções, funding e modalidades de criação do FEISAA 

II.2.1. Gestão do FEISAA – Criação da Entidade Gestora  

Nota prévia: os considerandos aqui expostos, no que concerne aos atributos a prever para a 

sociedade gestora do FEISAA também se aplicam, com as devidas adpatações, à sociedade gestora 

a criar no Âmbito da constituição do Fundo de Fundos, se aplicável. 

Para garantir a operacionalização do FEISAA recomenda-se a constituição de uma entidade jurídica 

de Sociedade de Empreendedorismo Social, com a sua actividade limitada às actividades de 

empreendedorismo social abrangidas pelo Regime Simplificado, podendo operar a gestão de carteira 

própria e a gestão de fundos de empreendedorismo social, incluindo EuSEF. Esta constitui uma 

figura societária paralela à sociedade de capital de risco para a área do empreendedorismo social. 

Desta forma é possível a constituição de um fundo com a natureza de Fundo de Empreendedorismo 

Social, cujo capital social será detido pelas entidades participantes conforme previsto pela CMVM no 

regulamento n.º 3/2015 de 3 de Novembro. 

A denominação da entidade gestora e do próprio fundo deve cumprir princípios de nomenclatura que 

seguidamente se descrevem: os organismos de empreendedorismo social têm de conter a expressão 

ou a abreviatura, respetivamente, «Sociedade de Empreendedorismo Social» ou «SES» e «Fundo de 

Empreendedorismo Social» ou «FES», as quais não podem ser usadas por outras entidades. 

Nestes termos, a sua constituição encontra-se sujeita a supervisão da CMVM, no quadro do 

exercício das suas competências. 

Dever-se-á tomar em consideração, por outro lado, que o processo de criação do FEISAA está 

condicionado pelas regras comunitárias, designadamente no que respeita à aplicação dos FEEI, em 
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particular no que vier a ser previsto nos regulamentos e orientações de gestão a produzir pelo Fundo 

de Inovação Social. 

 

II.2.2 Missão da Entidade Gestora do FEISAA 

Enquanto instituição especialmente focalizada no financiamento do empreendedorismo e inovação 

social, das organizações da economia social e do investimento empresarial, o FEISAA deverá 

desempenhar as seguintes missões fundamentais: 

 Apoiar a concretização das políticas públicas de empreendedorismo e inovação social, 

visando o desenvolvimento inteligente, sustentável e inclusivo; 

 Desempenhar funções de gestão “retalhista” de instrumentos financeiros públicos de 

estímulo, incentivo e orientação do investimento social. 

 

II.2.3 Valores organizacionais da Entidade Gestora do FEISAA 

A concretização dos objetivos e das missões do FEISAA será realizada tomando por referência os 

seguintes valores organizacionais: 

 Gestão profissional; 

 Sustentabilidade; 

 Accountability; 

 Eficácia e eficiência; 

 Perenidade 

 

II.2.4 Objetivos da Entidade Gestora do FEISAA  

O FEISAA visa colmatar as insuficiências de mercado no financiamento das OES, preferencialmente, 

ao nível da capitalização, e de financiamento de longo prazo da atividade produtiva, assumindo uma 

importante função anticíclica. A criação da entidade gestora do FEISAA prosseguirá dois objetivos 

fundamentais: (i) melhorar as condições de financiamento das entidades promotoras de iniciativas de 

empreendedorismo e inovação social (ii) aperfeiçoar a arquitetura institucional dos instrumentos 

financeiros de apoio ao empreendedorismo e inovação social. 

A melhoria das condições de financiamento da economia social será concretizada através: 

 Da redução dos custos e do aumento das maturidades de financiamento; 

 Do aumento da liquidez disponível na economia social, nomeadamente numa perspetiva 
anticíclica; 

 Da criação de novos instrumentos de financiamento, designadamente os destinados à 
capitalização das empresas atuantes na economia social. 

O aperfeiçoamento da arquitetura institucional dos instrumentos financeiros será prosseguido 
através: 
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 Aumento da eficácia dos instrumentos de financiamento da economia social; 

 Da realização plena dos princípios da boa governação. 

A centralidade das responsabilidades do FEISAA no financiamento da economia social, das OES e e 

do investimento empresarial não deverá prejudicar as suas funções de gestão, designadamente 

indireta, de instrumentos financeiros para apoio aos domínios relevantes das políticas públicas. 

 

II.2.5 Funções da Entidade Gestora do FEISAA  

O FEISAA desempenhará, prioritariamente, a função de gestão de instrumentos financeiros dirigidos 

ao apoio à economia social, especificamente no âmbito do empreendedorismo e da inovação social.   

A criação desta entidade especializada na gestão de instrumentos financeiros, reunindo as 

necessárias capacidades e competências, constituem fundamentos necessários e suficientes para 

que o leque das suas atividades compreenda a gestão desta modalidade de financiamento 

relativamente a vastos domínios e sectores da atividade da economia social, de âmbito territorial 

definido (Alto Alentejo). 

 

II.2.6 Funding dos instrumentos financeiros geridos pelo FEISAA 

O funding dos instrumentos financeiros geridos pela FEISAA poderá ser assegurado por: 

 Financiamentos comunitários atribuídos a Portugal no âmbito do PO ISE, em particular 
através do Fundo de Inovação Social; 

 Recursos de entidades financeiras privadas 

 

II.2.7 Funding do capital social do FEISAA 

O funding do capital social da FEISAA poderá ser potencialmente assegurado pordisponibilidades 

existentes no âmbito das instituições constituintes (CIMAA e parceiros privados). 

 

II.2.8 Área geográfica de aplicação 

O beneficiário (FEISAA) e os demais intermediários financeiros que irão implementar os IF, terão de 

estar estabelecidos no território nacional do Continente, não sendo obrigatória a localização na 

região do Programa Operacional financiador (PO ISE).  

 

II.2.9 Desenho do FEISAA 

De acordo com os considerando expostos, o modelo que se afigura com maior aderência aos 

conceitos de eficácia e eficiência, tendo em consideração a informação atualmente disponível no que 

respeita ao enquadramento do próprio FIS, é ilustrado na figura seguinte 4: 

                                                      

4 De acordo com informação Portugal Inovação Social 
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Figura 4 – Modelo de Relação FEISAA 

 

A confirmação das possibilidades de concretização do nível de financiamento do FEISAA e das 

dotações dos produtos financeiros propostos está naturalmente condicionada pelas conclusões da 

avaliação ex-ante do Fundo para a Inovação Social e das orientações estratégicas e operacionais a 

estabelecer, designadamente, pela Estratégia de Missão Portugal Inovação Social.  

O instrumento financeiro a criar deverá ser gerido por uma entidade cujas responsabilidades podem 

incluir a seleção e parceria com Business Angels ou Sociedades de Capital de Risco, que 

assumiriam a operacionalização dos projetos orientados a instrumentos de capital. Este aspeto é 

fundamental, uma vez que um dos problemas dos fundos públicos é a necessidade de investirem 

num número elevado de pequenos investimentos, com a inerente sobrecarga em termos de trabalho 

associado. Tal permitiria obter ganhos de eficiência nas seguintes variáveis: 

 o incentivo ao investimento privado; 

 a promoção da atividade de BA; 

 a formação da respetiva rede de Business Angels; 

 a promoção da aceitação e do conhecimento das modalidades de apoio em Capital de Risco 
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No que se refere a instrumentos híbridos ou de dívida e independentemente do cenário a optar, este 

modelo permitirá consolidar a posição de fundo de coinvestimento, que se irá traduzir na 

disponibilização de recursos superiores aos disponibilizados pelo financiamento público do FEISAA, 

por parte das entidades financeiras parceiras. 

Finalmente, o modelo de reembolsos, a definir de acordo com a política de gestão do FIS, permitirá 

assegurar a sua atividade além dos montantes iniciais disponibilizados, constituindo-se como um 

agente de mudança para a Economia Social do Alto Alentejo. 

 

 

II.3. Estratégia de Investimento 

 

II.3.1 Política de Investimento e desinvestimento 

De acordo com exposto anteriormente, o FEISAA tem como foco principal as formas de 

empreendedorismo social inovadoras avaliando-as, de forma criteriosa, através de instrumentos de 

análise de projetos de empreendedorismo social que serão a base da avaliação para as condições 

de elegibilidade ao fundo.  

A avaliação e distribuição de IIES realizado pelo MIES e que foi base para aferir o grau de 

desequilíbrios e as necessidades de investimento para colmatar a falha de mercado, identifica a 

distribuição a nível territorial das carências sociais que visam ser combatidas por estes instrumentos, 

tais como os cuidados continuados, isolamento de idosos, situações de demência profunda e saúde 

mental.  

As operações de investimento devem ser baseadas em planos de negócios e, quando aplicável, em 

outros elementos de análise, referentes à operação, numa óptica de sustentabilidade e adequada às 

condições de mercado. 

Dado que a origem de financiamento do Fundo de Inovação Social não é ainda conhecida, efetuou-

se um exercício que contempla as especificades das fontes de financiamento possíveis. De facto, 

deve ter-se em consideração que na sua modalidade mais simples, o PO ISE / FIS será financiado 

via Fundo Social Europeu (FSE), o que permitirá mais graus de liberdade no que respeita às 

entidades e projetos a apoiar. O próprio FSE na sua Portaria n.º 97-A/2015 define como entidades 

beneficiárias as atuantes no terceiro sector, na sua forma jurídica, não restringindo CAE de atividade. 

Assim e assumindo como fonte única de financiamento o FSE, o FEISAA estará destinado a apoiar 

todas as entidades da economia social, públicas e privadas, promotoras de iniciativas e 

investimentos em inovação e empreendedorismo social, que seguidamente se sintetizam. 

 

II.3.2 Entidades Beneficiárias 

Assume-se em termos gerais que são entidades beneficiárias todas as entidades promotoras de 

iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social (designadamente organizações 

da economia social e pequenas empresas com missão social). Assim, são objeto de apoio: 
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 Entidades públicas ou privadas promotoras de iniciativas e investimentos em inovação e 

empreendedorismo social, que mobilizem capital especificamente para esse fim; 

 Entidades públicas ou privadas que atuem enquanto intermediários de investimento social, 

apoiando a mobilização e colaboração em rede e a atração de financiamento para a capacitação 

do sector;  

 Entidades públicas ou privadas prestadoras de serviços de capacitação de organizações de 

inovação e empreendedorismo social. 

 A seleção dos beneficiários e destinatários finais do FEISAA deve ainda tomar em consideração: 

 O mapeamento MIES realizado pelo IES; 

 A Lei de Bases da Economia Social5. 

 

No entanto, e caso o FIS tenha como fontes adicionais de financiamento o Fundo Europeu de 

desenvolvimento Regional (FEDER) e/ou Orçamento de Estado, no âmbito de apoio concedido a 

empresas deverão ser tidos em consideração os regulamentos disponíveis para as tipologias de 

instrumentos financeiros apoiados no FEDER, âmbito Portugal 2020, bem como o enquadramento 

em matéria de Auxílios de Estado. Este enquadramento também se aplica caso se optem por 

instrumentos financeiros de garantia, se apoiados via Sistema Nacional de Garantia Mútua. 

Para estes casos, enunciam-se seguidamente os princípios que devem orientar a política de 

investimento a seguir pelo FEISAA, sem prejuízo de ajustamentos adicionais via regulamentação 

específica do PIS/ FIS. 

 

 

PME atuantes em Empreendedorismo e Inovação Social 

As empresas a financiar deverão cumprir as seguintes condições: 

 Certificadas como PME (na aceção da Recomendação n.º 2003/361/CE de 6 de maio, 

condição a confirmar por certificação da Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., o 

“IAPMEI”); 

 Exercer a atividade a financiar na Região NUTS III do Alto Alentejo; 

 Deter Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE). 

 

                                                      

5 A Lei de Bases da Economia Social (Lei n.º 30/2013, de 8 de maio) é uma lei estrutural que identifica as 

organizações que integram a economia social Portuguesa: cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, 

fundações, outras instituições particulares de solidariedade social, associações com fins altruístas que atuam na 

esfera cultural ou desportiva ou no desenvolvimento local, entidades no subsector comunitário e que operam no 

setor social e cooperativo, bem como outras entidades com personalidade jurídica e que respeitam os princípios 

da economia social. 
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Excluem-se, do âmbito de atuação, os financiamentos a: 

 Empresas em dificuldade, na aceção das orientações comunitárias relativas aos auxílios 

estatais de emergência e à reestruturação a empresas em dificuldade; 

 Empresas nos setores do carvão, siderúrgico, construção naval e fibras sintéticas; 

 Investimentos diretamente orientados para o financiamento de atividades relacionadas com a 

exportação para países terceiros ou Estados-Membros, nomeadamente os apoios 

associados diretamente às quantidades exportadas, de criação e funcionamento de redes de 

distribuição, ou de outras despesas correntes ligadas às atividades de exportação; 

 Investimentos em ativos fixos no estrangeiro; 

 Operações de consolidação ou reestruturação financeira; 

 Aquisição de participações sociais, salvo com a prévia autorização da Autoridade de Gestão 

do PO ISE ou de entidades por esta designadas. 

 Os projetos que incidam nas seguintes atividades (Classificação Portuguesa de Atividades 

Económicas - CAE, revista pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro) também 

deverão ser excluídos: 

 

a) Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66; 

b) Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220; 

c) Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92.  

  

 

São também excluídos os projetos de empresas destinatárias finais abaixo indicadas, tal 

como instituído nas restrições europeias específicas em matéria de auxílios estatais: 

 

 

a) No setor da pesca e da aquicultura, nos termos do Regulamento (UE) n.º 1379/2013, de 

11 de dezembro, que estabelece a organização comum dos mercados dos produtos da 

pesca e da aquicultura, altera os Regulamentos (CE) n.º 1184/2006 e (CE) n.º 1224/2009 do 

Conselho e revoga o Regulamento (CE) n.º 104/2000 do Conselho; 

 

b) No setor da produção agrícola primária nos termos definidos no Regulamento (UE) n.º 

651/2014, de 16 de junho;  

 

 

c) Setores siderúrgico, do carvão, da construção naval, das fibras sintéticas, dos transportes 

e das infraestruturas conexas e da produção, distribuição e infraestruturas energéticas, tal 

como indicado no Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho; 

 

d) Empresas que realizem atividades intragrupo e cujos exercícios principais se inserem nas 

subdivisões 70.10 «Atividades das sedes sociais» ou 70.22 «Atividades de consultoria para 

os negócios e outra consultoria para a gestão» da NACE Rev. 2; 

 

e) No domínio da transformação e comercialização de produtos agrícolas previsto no anexo I 

do Tratado e produtos florestais, tal como estabelecido no Acordo de Parceria no âmbito da 
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delimitação entre fundos da Política da Coesão e FEADER e FEAMP, quando se considerem 

projetos de investimento empresarial:   

 

 i. Efetuados em explorações agrícolas (quando a matéria prima provem na sua 

 maioria da própria exploração), ou  

 ii. Efetuados por Organizações de Produtores, ou 

 iii. Com investimento total igual ou inferior a 4 M €;  

 

f) No caso de o apoio ser concedido no âmbito do Regulamento (UE) n.º 1407/2013, as 

restrições das alíneas c) e e) não se aplicam. 

 

Adicionalmente, pelo menos 70% da participação do FEISAA em cada operação de investimento 

deverá ser assegurada por capital ou quase capital. Entende-se por quase capital, os instrumentos 

cujo rendimento para o titular (investidor/mutuante) se baseia predominantemente em variáveis 

relacionadas com a geração de resultados da sociedade visada, que não são garantidos no caso de 

insolvência dessa sociedade e/ou que podem ser convertíveis em participações sociais ordinárias, 

desde que os mesmos sejam qualificados como Capital Próprio à luz do Sistema de Normalização 

Contabilística. 

Cada entidade beneficiária de uma operação de investimento do FEISAA, não pode receber 

investimentos superiores a 1,5 milhões de Euros, por cada período de 12 meses, oriundo de 

instrumentos de capital de risco que se encontrem ao abrigo dos regulamentos FEDER. 

O desinvestimento (em termos de prazo e condições) deverá ser previsto no Acordo Parassocial 

celebrado pelo FEISAA no âmbito da operação de investimento, seja através da alienação em 

mercado, a Fundos de Investimento/Instituições Financeiras, Promotores ou outros Investidores, 

visando sempre a maximização da rentabilidade da operação. O desinvestimento deverá ocorrer num 

prazo máximo de 7 anos a contar da data de investimento do FEISAA em cada empresa. 

 

 

II.3.3 Cumulação de Auxílios e Financiamento Privado 

As operações financiadas pelo FEISAA no enquadramento anteriormente referido (via FEDER e 

financiamento a empresas) ficarão sujeitas às condições de cumulação de auxílios consagradas no 

artigo 7.º do “Regulamento (CE) n.º 800/2008 da Comissão, de 6 de agosto de 2008, que declara 

certas categorias de auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 87.º e 

88.º do Tratado (Regulamento Geral de Isenção por Categoria – “RGIC”)”, em particular a prevista no 

artigo 5.º, n.º 1, alínea a), nos termos da qual se uma entidade veículo receber capital através do 

investimento e solicitar subsequentemente, durante os primeiros três anos após o primeiro 

investimento de capital de risco, auxílios abrangidos pelo âmbito de aplicação do RGIC, os limites 

máximos de auxílio relevantes ou os montantes máximos elegíveis ao abrigo do RGIC serão 

reduzidos em 20%. Esta redução não excederá o montante total de capital de risco recebido e não 

será aplicável aos auxílios estatais à investigação, desenvolvimento e inovação isentos ao abrigo do 

RGIC. 

O investimento no FEISAA deverá incluir uma contribuição financeira correspondente, pelo menos, a 

25% do total do investimento, que assuma uma forma isenta de qualquer apoio público, contando 

para estes 25% a contribuição privada do FEISAA, no investimento na entidade beneficiária. 
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II.3.4 Princípios orientadores para a seleção das operações: 

Os princípios orientadores da seleção das operações a financiar pelo FEISAA devem assegurar 

coerência com as seguintes disposições previstas nos regulamentos nacionais dos FEEI para a 

aplicação de IF: 

 

 Competição pelo financiamento: será privilegiada a modalidade de período de candidatura 

fechado, sendo a seleção dos projetos efetuada tendo em conta o mérito relativo e o mérito 

absoluto. Podem igualmente ser desencadeadas outras modalidades de acesso, 

designadamente, períodos de candidatura em aberto ou através de convite, que são objeto de 

negociação, visando a seleção dos projetos cujo mérito melhor traduza a concretização do 

objetivo associado à intervenção em causa. A modalidade de acesso por convite poderá ser 

utilizada, nomeadamente, quando se pretende apoiar ações inovadoras ou experimentais, onde 

é necessário assegurar uma forte ligação entre a dinamização dos atores, a implementação das 

ações e o acompanhamento e avaliação das mesmas, sendo que este tipo de ações se deve 

aplicar de forma particularmente seletiva;  

 Orientação para resultados: os projetos serão selecionados tendo presente os resultados 

esperados em termos de efeitos positivos nos seus beneficiários e nas regiões menos 

desenvolvidas, nomeadamente o seu contributo para os indicadores de realização e resultados 

da prioridade de investimento;  

 Sustentabilidade: será considerada a viabilidade económico-financeira do projeto e do 

beneficiário;  

 Efeito de incentivo: será verificado o efeito de incentivo do apoio tendo em conta o seu 

contributo para os objetivos dos apoios concedidos;  

 Desempenho histórico dos beneficiários e destinatários finais: será considerado o 

desempenho dos beneficiários e destinatários finais em matéria de concretização do mesmo tipo 

de apoios, quando aplicável (e.g. nível de execução e histórico de irregularidades);  

 Transparência e simplicidade: os critérios de elegibilidade deverão ser transparentes, de fácil 

percepção e previsíveis, constando dos regulamentos específicos;  

 Inovação social: será ponderada a apresentação de soluções inovadoras que possam potenciar 

a produção dos resultados esperados;  

 Princípios horizontais: será ponderado o papel dos apoios concedidos para a prossecução dos 

princípios horizontais, tendo em conta o estabelecido nesta matéria no Acordo de Parceria e no 

capítulo 10 do PO ISE e no número 6 da RCM 18/2014, de 7 de março, que determina como 

critério de valoração positiva para a seleção de candidaturas a fundos da política de coesão, a 

maior igualdade salarial entre mulheres e homens que desempenhem as mesmas ou idênticas 

funções na empresa ou entidade.  

No que concerne à decisão, o processo deverá processar-se em três fases – (i) verificação das 

condições de admissibilidade dos beneficiários e das operações; (ii) aplicação dos critérios de 

elegibilidade e apuramento do mérito absoluto; (iii) tomada de decisão sobre o financiamento tendo 

em conta a disponibilidade orçamental (mérito relativo).  
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III. DEFINIÇÃO DO MODELO DE GOVERNAÇÃO   
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III.1. Definição do Modelo de Governação 

 

III.1.1. Modelo de Governação Adequado 

Relativamente ao modelo de gestão do FEISAA, a equipa de avaliação considera que os termos de 

referência do procedimento concursal de seleção da entidade gestora deverão salvaguardar que, 

sem interferência nas decisões individuais de financiamento, o Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo deverá assumir – no quadro das responsabilidades do Comité de 

Investimento – funções de natureza quase executiva, em especial no âmbito da interação com a 

entidade gestora seleccionada, visando a monitorização regular da concretização das orientações 

estratégicas e operacionais sobre o FEISAA e, nomeadamente, da estratégia de investimento 

estabelecida. 

 

III.1.1.1 Governance 

A literatura é praticamente unânime em considerar um fator de sucesso absolutamente crítico para 

as instituições financeiras com gestão pública a existência de um bom modelo de governação e que 

a interferência governamental nas decisões de financiamento constitui uma das principais ameaças 

para o seu sucesso. Neste sentido, por exemplo, a presença de participações privadas, mesmo 

minoritárias, é apontada como uma das formas de induzir uma boa governance, podendo, no 

entanto, ser complexa a escolha dos parceiros (normalmente sujeita a regras de transparência e 

contratação pública). 

Um estudo do Banco Mundial
6
 evidencia a existência de um conjunto muito vasto de modelos de 

governação das instituições financeiras públicas de desenvolvimento, referindo, no entanto que o 

cumprimento de regras básicas de transparência, independência e accountability (prestação de 

contas e responsabilização) das direções das instituições contribuem para assegurar um bom 

modelo de governação das instituições. 

A identificação e clareza no exercício da função de acionista é também apresentada como um fator 

crítico para o modelo de governação das instituições. Com efeito, a dispersão da função acionista no 

âmbito das administrações públicas tem sido apontada como um fator gerador de tensões para o 

funcionamento das instituições. Este fator torna-se ainda mais crítico quando o mandato e a missão 

da instituição não está bem definido e circunscrito. 

Quanto às qualificações dos membros das administrações das instituições em 91% dos casos 

analisados no estudo existem requisitos mínimos de qualificações ou de formação específica, e em 

75% deles exige-se como condição um registo profissional sem incidentes. 

A qualidade de funcionário das administrações públicas, na maioria dos casos analisados, não 

dispensava o cumprimento dos demais requisitos profissionais e de qualificações exigíveis para ser 

nomeado membro dos órgãos de administração de instituições financeiras. 

 

                                                      

6 Gutierrez, Eva, Rudolph, Heinz P., Homa, Th., Blanco Beneit, E. “Development Banks: Role and Mechanisms 

to Increase their Efficiency”. WP, World Bank Policy Research Working Paper 5729, Washington DC, julho 2011; 
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III.1.1.2 Transparência 

A existência de regras e mecanismos que garantam a transparência relativamente à gestão das 

instituições financeiras públicas é geralmente apontada pela literatura como um elemento essencial 

de um bom modelo de governação. O acesso atempado a informação completa e rigorosa é crucial 

para o escrutínio do cumprimento da sua missão e do seu mandato por parte dos poderes públicos 

(governo/acionista, parlamentos, órgãos de controlo externo, etc.) e dos cidadãos em geral. Um 

estudo do Banco Mundial
7
 revela que existe um continuum, com vários graus e modalidades de 

abertura e níveis de acesso à informação dos agentes e tende mesmo a identificar a ‘interferência 

política’ e a ‘falta de independência das administrações’ como ‘a maior ameaça para o sucesso das 

instituições financeiras públicas’. vários interessados. Sendo certo que 96% das instituições 

analisadas dispõem de um relatório anual de acesso generalizado, o acesso e a divulgação de 

informação mais pormenorizada pode ser progressivamente mais reservado (71% divulgam as suas 

contas de operações fora do balanço, 64% revela informação relativa a rácios de capitais, 63% 

informação sobre gestão de risco, etc.). 

A literatura especializada tende a identificar como o mais importante desafio para os Fundos com 

inclusão de gestão pública, a manutenção de um equilíbrio entre o cumprimento dos objetivos de 

política pública (policy) definidos pelo acionista para a instituição e as necessidades de 

sustentabilidade financeira da instituição. 

A impossibilidade de conseguir alcançar o referido equilíbrio resulta na dificuldade de 

sustentabilidade financeira das entidades e, consequentemente, numa dependência regular às 

transferências de orçamentos dos Estados e/ou outros recursos públicos. De salientar que os 

princípios que norteiam as instituições públicas gestoras de instrumentos financeiros apontam na 

direção de um modelo financeiramente sustentável. Como fatores de maior risco para esta situação, 

identificam-se a indefinição do mandato e da missão das instituições e as fragilidades nos seus 

modelos de governação, que têm implicações geralmente associadas a perdas de eficácia. 

De forma a minimizar os constrangimentos referidos, o modelo de governação do FEISAA deverá 
garantir os seguntes pressupostos; 
 

 Os intermediários financeiros, tais como os investidores ou os gestores do FEISAA, devem 

ser eleitos através de concurso aberto, idóneo e imparcial de acordo com a regulamentação 

europeia e legislação nacional aplicável, com o objetivo de gerar mecanismos ajustados de 

partilha de risco-remuneração onde, para investimentos que não garantias, deve ser 

favorecida a participação assimétrica nos lucros, em detrimento da proteção face a uma 

evolução negativa;   

 

 Assegurar a independência dos elementos dos órgão sociais de modo a eliminar quaisquer 

conflitos de interesses com IF a executar;  

 

 Segregação de funções entre as áreas de negócio de dívida e capital, no pressuposto de 

serem geridas por uma única entidade; 

 

  Deter um sistema de controlo interno eficaz e eficiente; 

 

                                                      

7 Gutierrez, Eva, Rudolph, Heinz P., Homa, Th., Blanco Beneit, E. “Development Banks: Role and Mechanisms to Increase 

their Efficiency”. WP, World Bank Policy Research Working Paper 5729, Washington DC, julho 2011; 
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 Regras de monitorização para a aplicação dos investimentos e dos fluxos de transações 

(deal flows), nomeadamente relatórios do instrumento financeiro ao fundo de fundos e/ou à 

autoridade de gestão; 

 

 Condições e procedimentos para gerir a contribuição faseada prestada pelo programa 

operacional financiador e para a previsão de fluxos de transações, incluindo requisitos para 

as contas bancárias/separadas; 

 

 Condições e procedimentos para gerir os juros e outras receitas geradas, incluindo 

operações de gestão de tesouraria/investimentos aceitáveis, bem como as obrigações  e 

responsabilização das partes em causa; 

 

 Regras relativas ao cálculo e pagamento dos custos de gestão incorridos ou das taxas de 

gestão do instrumento financeiro; 

 

 Regras relativas à reutilização de recursos resultantes do apoio dos FEEI até ao termo do 

período de elegibilidade; 

 

 Regras relativas à utilização de recursos imputáveis ao apoio dos FEEI após o termo do 

período de elegibilidade e uma estratégia de saída no âmbito da contribuição dos FEEI do 

instrumento financeiro; 

 

 Condições para a inesperada retirada ou retirada parcial de contribuições do programa a 

partir dos programas para os instrumentos financeiros, incluindo o fundo de fundos, se for o 

caso; 

 

 Regras que garantam que os instrumentos financeiros são geridos de acordo com as normas 

profissionais pertinentes e que as entidades parceiras que executam os instrumentos 

financeiros (se aplicável) os gerem com independencia e agem no interesse exclusivo das 

partes que prestam contribuições para o instrumento financeiro;  

 

 Regras para a liquidação do instrumento financeiro; 

  

 Regras sobre a seleção e avaliação das entidades que executam os instrumentos 

financeiros, seja através de convites à manifestação de interesse ou efetuando concurso 

público; 

 

 Pressupostos de auditoria, tais como requisitos mínimos de documentação a manter a nível 

do instrumento financeiro (e a nível do fundo de fundos, consoante o caso), e requisitos 

correspondentes à manutenção de registos diferenciados para as diferentes formas de apoio, 

incluindo regras e requisitos relativos à  acessibilidade dos documentos pelas autoridades de 

auditoria dos Estados-Membros, pelos auditores da Comissão e pelo Tribunal de Contas 

Europeu com o objetivo de garantir um registo claro das auditorias; 

 

 Anuir ser auditado pela entidade de auditoria do Estado-Membro, pela Comissão, pelo 

Tribunal de Contas Europeu, tal como pela autoridade nacional de certificação, 

comprometendo-se a apresentar todos os elementos requeridos ao acompanhamento dos IF 

pelos Programas Operacionais financiadores de forma constante. 
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Sem prejuízo de, também no que respeita ao modelo de governação, ser relevante a consideração 

das orientações que serão estabelecidas pelo FIS e, bem assim, pela respetiva avaliação ex-ante do 

mesmo, importará explicitar que os regulamentos comunitários determinam que a gestão de 

instrumentos financeiros apoiados pelos FEEI deverá ser da responsabilidade de um Comité de 

Investimento e de uma Entidade Gestora – cujas responsabilidades são identificadas na tabela 

seguinte. 

 

Tabela 3 – Dimensões Modelo de Governação 

 

As funções da Entidade Gestora do FEISAA deverão ser desempenhadas por uma ou várias 

instituições financeiras, selecionadas através de procedimento de contratação público – 

considerando a equipa de avaliação que o procedimento mais adequado é o concursal. 

A possibilidade de selecionar mais do que uma entidade gestora está diretamente associada à 

natureza dos produtos financeiros que serão implementados, designadamente porque o quadro 

jurídico aplicável não permite ou não favorece a gestão por uma única entidade de produtos de 

dívida e, em simultâneo, de capital ou quase capital (como os business angels). 

Embora, como apresentado na tabela anterior, se deva verificar a segregação de competências entre 

os órgãos responsáveis pela gestão do FEISAA, considera-se que os termos de referência do 

procedimento concursal de seleção da entidade gestora deverão explicitamente salvaguardar que, 

sem interferência nas decisões individuais de financiamento, o Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo deverá assumir – no quadro das responsabilidades do Comité de 

Investimento – funções de natureza quase executiva, em especial no âmbito da interação com a 

entidade gestora selecionada visando a monitorização regular da concretização das orientações 

estratégicas e operacionais sobre o FEISAA e, nomeadamente, da estratégia de investimento 

estabelecida. 

Os considerandos identificados deverão ser refletidos no regulamento de gestão do FEISAA, cuja 

versão base é apresentada no Anexo I. 

 

 

 

Dimensões Modelo de Governação Disposições a cumprir de acordo com os Regulamentos UE e do PIS/FIS

 Comité de Investimento

Orientações estratégicas e operacionais sobre a gestão do IF; Estratégia de investimento e

desinvestimento do IF; Monitorização e controlo do exercício das responsabilidades contratadas com

a instituição financeira selecionada para gestão do IF

Entidade Gestora

Alavancagem; Concretização da estratégia de investimento e desinvestimento do IF; Seleção,

negociação e financiamento de operações; Monitorização e controlo da execução das operações

financiadas; Elaboração de informações documentais relativas à execução das operações; Controlo

da execução das operações; Gestão de tesouraria do IF, incluindo a realização dos pagamentos às

operações; Prestação de contas sobre a execução financeira do IF; Remuneração da Entidade

Gestora:
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III.1.2. Definição do regulamento de gestão 

Para a concretização e operacionalização do fundo é necessário definir várias variáveis referente à 

sua constituição, sendo que algumas dessas componentes dependem das definições ainda não 

conhecidas do Fundo de Inovação Social.  

Não obstante, no Anexo I efetua-se um exercício de materialização dos pressupostos expostos neste 

documento.  Deve o mesmo ser revisto e ajustado no momento de elaboração dos documentos finais 

necessários à implementação do FEISAA, após estabilização dos regulamentos do FIS.  

Resumem-se seguidamente as principais variáveis caracterizadoras de um fundo desta natureza: 

  Setores económicos/indústrias para investimento; 

  Definição dos beneficários alvo de investimento; 

  Dimnensão do fundo a constituir; 

  Montante para participação financeira pública e privada; 

  Período de vida do fundo para investimentos, desinvestimentos, e fecho do mesmo; 

  Condições de gestão do fundo; 

  Fee de gestão; 

  Participação da gestão nas mais-valias (carry). 
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IV. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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As evidências recolhidas pela avaliação ex ante, em particular através dos Inquéritos direcionados às 

OES do Alto Alentejo, apontam para tipologias de projetos para as quais não existe qualquer 

instrumento de política pública disponível. Perante esta constatação, estão reunidas condições que 

permitem equacionar acordos e intermediários de projetos de empreendedorismo e inovação social 

que promovam, no âmbito da intervenção da CIMAA, um investimento complementar IF de dívida e 

capital.  

Para as acções previstas na proposta de valor, deverá ser previsto um modelo global de 

financiamento que poderá assumir a forma de um Fundo de Fundos, que será mais indicado para a 

atração de diversas fontes de financiamento, maioritariamente de iniciativa privada.  Este aspecto é 

fundamental para as componentes associadas aos investimentos em equipamentos e imobiliário 

onde a atração de investidores nacionais e internacionais é essencial para a captação de recursos 

que possam sustentar a criação de um fundo com a natureza de “Fundo de Investimento Imobiliário”, 

atuando na modalidade de “Private Equity”.  

No referente às restantes áreas de intervenção da proposta de valor considera-se existirem 

alternativas públicas de financiamento, quer por via de diversos eixos de intervenção previstos no PO 

ISE (para iniciativas de capacitação e promoção do sénior living) ou através de fundos específicos 

tais como o Fundo JESSICA Portugal
8 

ou o IFRRU 2020
9
 no que se refere à reabilitação de 

equipamentos imobiliários. 

No que se refere ao estímulo à inovação e empreendedorismo social, pode este ser um dos 

principais fatores distintivos do Alto Alentejo Senior Living, uma comunidade de partilha e 

participação cívica, em que também os agentes são envolvidos na construção de novas soluções, 

baseadas em modelos de funcionamento eficientes e viáveis e que permitem resolver problemas da 

sociedade com uma eficácia superior relativamente às soluções existentes. 

Assim e tendo como base de análise os considerandos da avaliação ex-ante para a criação de 

Instrumentos Financeiros destinados ao apoio a iniciativas e investimentos em inovação e 

empreendedorismo social no Alto Alentejo, propõe-se constituir um Fundo de Desenvolvimento para 

a Economia Social do Alto Alentejo (FEISAA), de base retalhista e que tem como base de funding 

público o Fundo de Inovação Social, bem como recursos privados, num montante total de 10 milhões 

de euros  

A criação desta entidade especializada na gestão de instrumentos financeiros, reunindo as 

necessárias capacidades e competências, constituem fundamentos necessários e suficientes para 

que o leque das suas atividades compreenda a gestão desta modalidade de financiamento para 

vastos domínios e sectores da atividade da economia social, de âmbito territorial definido (Alto 

Alentejo). 

 

                                                      

8 O JESSICA Holding Fund Portugal trata-se da operacionalização da Iniciativa JESSICA em Portugal, através 

de um instrumento de engenharia financeira sob a forma de um fundo de participações dotado de 132.5 milhões 

de euros, 102.5 milhões de euros FEDER e 30 milhões de euros provenientes da Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças. 

9 O IFE 2020 permite otimizar as condições de alavancagem dos recursos públicos através da mobilização de 

recursos privados e de instituições financeiras, bem como estimular a criação de subfundos retalhistas regionais 

ou de âmbito nacional, respondendo assim à necessidade de maximizar os apoios financeiros para ações na 

área da energia. 
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Assim no que se refere à implementação do FEISAA a equipa considera como relevante as 

seguintes recomendações: 

 Constituição de uma entidade jurídica de Sociedade de Empreendedorismo Social, com a sua 

actividade limitada às actividades de empreendedorismo social abrangidas pelo Regime 

Simplificado, podendo operar a gestão de carteira própria e a gestão de fundos de 

empreendedorismo social, incluindo EuSEF; 

 Às sociedades de empreendedorismo social e aos fundos de empreendedorismo social aplicam-

se as regras previstas para as sociedades de capital de risco e para os fundos de capital de 

risco, com as especificidades previstas na Lei Decreto de Lei n.º 18/2015, de 4 de março e no 

Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de Novembro; 

 Assume-se em temos gerais que são entidades beneficiárias todas as entidades promotoras de 

iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social (designadamente 

organizações da economia social e pequenas empresas com missão social); 

 A seleção da sociedade gestora desde considerar uma  lógica de co-investimento privado, 

incentivando a aposta no crescimento de projetos inovadores de elevado potencial de impacto 

social com racionais de sustentabilidade e perenidade. Deste modo a seleção da entidade 

gestora do FEISAA deverá incorporar a possibilidade de constituição de parcerias e/ou joint-

ventures entre sociedades financeiras e entidades com responsabilidade na intervenção e 

inovação social. 

 Até ao momento da candidatura do FEISAA ao FIS, devem ser assegurados os meios técnicos, 

físicos e financeiros, tais como os recursos humanos necessários ao progresso da operação, 

nomeadamente competência ajustada para a criação e acompanhamento dos IF. 

 Considera-se relevante a realização de um estudo prévio de modo a garantir uma estratégia de 

investimento sólida do ponto de vista comercial aquando da aplicação dos IF, compreendendo 

uma diversificação adequada do portefólio de modo a diminuir o risco global, alcançando 

viabilidade económica e eficiência, no que diz respeito à dimensão e também ao âmbito territorial 

da sua carteira de investimentos.  

 Como forma de induzir níveis elevados de alavancagem é desejável que, nos processos de 

seleção de intermediários financeiros para operacionalizar o FEISAA, sejam incluídos critérios 

relacionados com o grau de alavancagem e com os níveis de comissões de gestão propostos. 

 Relativamente ao modelo de gestão do FEISAA, considera-se que os termos de referência do 

procedimento concursal de seleção da entidade gestora deverão salvaguardar que, sem 

interferência nas decisões individuais de financiamento, o Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo deverá assumir – no quadro das responsabilidades do Comité de 

Investimento – funções de natureza quase executiva, em especial no âmbito da interação com a 

entidade gestora selecionada visando a monitorização regular da concretização das orientações 

estratégicas e operacionais sobre o FEISAA e, nomeadamente, da estratégia de investimento 

estabelecida. 

 Reforça-se a importância de garantir financiamento privado, mesmo que minoritário, na medida 

em que tal é indutor de boa governance.  

 A existência de regras e mecanismos que garantam a transparência relativamente à gestão das 

instituições financeiras públicas representa um elemento crítico um bom modelo de governação. 
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Assim, é essencial garanir a manutenção de um equilíbrio entre o cumprimento dos objetivos de 

política pública (policy) definidos pelo acionista para a instituição e as necessidades de 

sustentabilidade financeira da instituição. 
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ANEXO I – Regulamento Gestão Fundo de Empreendedorismo Social 
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REGULAMENTO DE GESTÃO PARA FUNDO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

 

Artigo 1.° 

(Denominação e Finalidade) 

O Fundo de Empreendedorismo e Inovação Social (“FEISAA”), constituído por tempo determinado, 

nos termos e de acordo com o Decreto de Lei n.º 18/2015, de 4 de março, (“Dec-Lei”), é um fundo de 

investimento em Empreendedorismo Social, com sede em Portugal, cujo património se destina a ser 

investido na aquisição de participações no capital de entidades promotoras de iniciativas de 

empreendedorismo e inovação social. 

 

Artigo 2.° 

(Duração) 

1 – O Fundo será constituído por um período de ____ anos, contados a partir da data do initial 

closing. 

2 – A sociedade gestora de Fundo poderá decidir sobre a prorrogação do período de duração do 

Fundo por um período suplementar de _______ anos devendo, nesse caso, convocar uma 

Assembleia de Participantes para informar das razões dessa prorrogação. 

 

Artigo 3.º 

(Capital do Fundo) 

1 – O montante máximo do capital do fundo a colocar em subscrição inicial será de 

Euros__________ representado por _____ unidades de participação. 

2 – O montante mínimo da subscrição por cada investidor será de Euros __________ .  

 

ARTIGO 4º 

(Períodos de Subscrição das Unidades de Participação) 

1 – A primeira fase de subscrição do fundo começará a decorrer logo que a sociedade gestora seja 

notificada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do registo prévio do fundo nos termos 

do artigo 7º do Dec-lei e terá o seu termo final (“initial closing”) logo que se encontrem subscritos 

Euros ___________________ de capital, e o mais tardar em _____________, atento o disposto no 

art. 7º infra. 

2 – A segunda fase de subscrição (“final closing”) iniciar-se-á na data efectiva do termo final do“initial 

closing” e terminará no dia _________, terminando de qualquer forma logo que subscritos nesta 

segunda fase Euros _____________, atendendo a que o montante máximo do capital do Fundo será 

de Euros : __________ nos termos do disposto no art. 3º. supra. 
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ARTIGO 5º 

(Prazo para a Realização de Entradas) 

1 – Os investidores da primeira fase de subscrição deverão realizar ___% do montante de capital por 

si subscrito, no momento da subscrição. 

2 – A percentagem do capital a realizar no momento da subscrição pelos investidores da segunda 

fase será igual à percentagem de capital então já realizada pelos investidores da primeira fase. Ao 

valor assim apurado acrescerão juros contados dia a dia, à taxa Euribor a 6 meses da(s) data(s) 

do(s) desembolso(s) efectivo(s) pelos investidores da primeira fase, entre essa(s) data(s) e a data da 

subscrição pelo investidor da segunda fase, atendendo ao disposto no nº 3 imediatamente infra. 

3 – A realização das entradas de capital diferidas, em qualquer das duas fases, deverá ser efectuada 

pelos subscritores no prazo de 15 dias de calendário contados da data da sua notificação para tanto 

pela sociedade gestora por carta registada com aviso de recepção, logo que necessite de mais 

fundos para os seguintes fins: 

i) realização de investimentos enquadráveis no artigo 1 do presente regulamento; 

ii) pagamento de despesas e comissões da responsabilidade do fundo de acordo com o presente 

regulamento e a lei. 

 

ARTIGO 6º 

(Mora na realização das entradas) 

1 – Caso um investidor não cumpra o prazo fixado pela sociedade gestora para realização de 

qualquer das entradas diferidas será notificado por carta registada com aviso de recepção para 

cumprir, num prazo adicional de 30 dias, sob pena de entrar em mora ficando sujeito às penalidades 

do presente artigo. 

2 – Em caso de mora será devida pelo investidor faltoso uma quantia equivalente a 5% do montante 

por si subscrito no fundo, a título de cláusula penal compulsória, que reverterá a favor do fundo. 

3 – Caso se verifique mora superior a 90 (noventa) dias dos subscritores na realização de entradas 

de capital exigíveis nos termos do presente regulamento, a sociedade gestora declarará perdidas a 

favor do Fundo as unidades de participação do investidor faltoso, nos termos do n.º 5 do art. 28º do 

Dec-Lei. 

 

ARTIGO 7º 

(Subscrição Incompleta) 

1 – No caso de até ________ não serem subscritos um mínimo de € __________o fundo ficará sem 

efeito, devolvendo a sociedade gestora os fundos recebidos dos investidores. 

2 – O capital inicial do fundo ficará definitivamente fixado no montante das subscrições recolhidas na 

data efectiva do “final closing”. 
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Artigo 8.° 

(Autonomia Patrimonial) 

O património do Fundo é autónomo e, como tal, não responde pelas dívidas dos Participantes, do 

Depositário, da sociedade gestora ou de outros fundos por esta geridos. 

 

Artigo 9.° 

(Unidades de Participação) 

1 – O capital do Fundo encontra-se dividido em unidades de participação do valor de Euros 

___________ cada. 

2 – As unidades de participação constituem uma única categoria para os efeitos do art. 22º do Dec-

Lei. 

3 – As unidades de participação assumem a forma escritural. 

 

Artigo 10.° 

(Limitações a transmissão de unidades de participação) 

1 – A transmissão a qualquer título das unidades de participação depende do consentimento do 

Conselho de Administração da sociedade gestora. 

2 – O titular que pretenda transmitir unidades de participação notificará por carta registada com aviso 

de recepção a sociedade gestora da projectada transmissão com a identificação completa do 

transmissário e demais termos e condições da operação. 

3 – A sociedade gestora deverá pronunciar-se sobre o pedido de consentimento no prazo de 60 dias 

de calendário, sendo livre a transmissão se não se pronunciar no referido prazo ou não indicar no 

mesmo prazo adquirente nos termos do n.º 4 infra. 

4 – No caso de recusar o consentimento a sociedade gestora deverá fazer adquirir as unidades de 

participação por outra pessoa nas condições de preço e pagamento do negócio para que foi 

solicitado o consentimento. 

5 – Não é exigível o consentimento da sociedade gestora à transmissão no caso de transmissão 

mortis causa. 
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Artigo 11.º 

(Sociedade Gestora) 

A Administração do fundo cabe à ________________com sede na ________________ em 

_________, com o capital social de Euros ________, realizado em Euros _______, constituída por 

escritura pública celebrada em _______, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

_______ sob o nº __________, pessoa Colectiva nº _____________. 

 

Artigo 12.° 

(Competências da Sociedade Gestora) 

1  – A sociedade gestora é a legal representante do conjunto dos participantes nas matérias relativas 

à administração do Fundo. 

2  – A sociedade gestora actua por conta dos participantes e no interesse exclusivo destes, 

competindo-lhe praticar todos os actos e operações necessários ou convenientes à boa 

administração do Fundo, de acordo com critérios de elevada diligência e competência profissional, 

designadamente: 

a) Promover a constituição do Fundo, a subscrição das respectivas unidades de participação e o 

cumprimento das obrigações de entrada; 

b) Elaborar o Regulamento de Gestão do Fundo, e eventuais propostas de alteração a este, a serem 

submetidas à aprovação da assembleia de participantes; 

c) Seleccionar os bens e direitos que devem integrar o património do Fundo, de acordo com a política 

de investimentos constante do respectivo regulamento de gestão, e praticar, directamente ou através 

do depositário, os actos necessários à boa execução dessa estratégia; 

d) Adquirir bens para o Fundo, por deliberação sem votos contra do Conselho de Administração da 

sociedade gestora, exercer os respectivos direitos e assegurar o pontual cumprimento das suas 

obrigações; 

e) Alienar ou onerar os bens que integram o património do Fundo; 

f) Emitir as unidades de participação e fazê-las representar em conformidade com o previsto no 

regulamento de gestão; 

g) Determinar, quando necessário, o valor das unidades de participação; 

h) Manter em ordem a documentação e contabilidade do Fundo; 

i) Acompanhar a evolução da situação económica e financeira das entidadesem que o Fundo 

detenha aplicações e assegurar o acompanhamento da execução de projectos em que o Fundo haja 

participado; 

j) Elaborar o relatório de gestão e as contas do Fundo e disponibilizar, aos titulares de unidades de 

participação, para apreciação, estes documentos, em conjunto com os documentos de revisão de 

contas; 



 

Relatório Inicial – Avaliação ex ante 

 49 

l) Convocar as assembleias de participantes; 

m) Prestar aos participantes, nas respectivas assembleias, informações verdadeiras, completas e 

elucidativas acerca dos assuntos sujeitos à apreciação ou deliberação destes, que lhes permitam 

formar opinião fundamentada sobre esses assuntos. 

3  – Ao subscrever unidades de participação o investidor aceita que não constitui desigualdade de 

tratamento, para efeito do nº 2 do art. 18º do Dec-lei, a sociedade gestora convidar um ou mais 

subscritores a realizar em conjunto com o Fundo qualquer investimento em sociedades. 

4  – A sociedade gestora deverá prestar às participadas do Fundo serviços acordando com as 

mesmas os termos e condições respectivos. 

 

Artigo 13.° 

(Encargos do Fundo) 

Constituem encargos do Fundo os custos associados à respectiva constituição e administração, 

incluindo os seguintes: 

a) Remuneração da sociedade gestora; 

b) Remuneração dos serviços de custódia; 

c) Remuneração do auditor e dos membros da mesa da assembleia de participantes; 

d) Custos com a constituição, organização do Fundo e subscrição das unidades de participação; 

e) Custos com os investimentos e desinvestimentos dos capitais do Fundo, incluindo despesas 

associadas; 

f) Custos associados às aplicações de excessos de tesouraria, incluindo taxas de operações e 

comissões de intermediação; 

g) Custos operacionais com a gestão do Fundo incluindo todos os legalmente previstos; 

h) Custos com consultores legais e fiscais do Fundo. 

 

Artigo 14.° 

(Remuneração da Sociedade gestora) 

1 – Pelo exercício da sua actividade, a sociedade gestora cobrará as seguintes remunerações: 

a) Pelo exercício da sua actividade a sociedade gestora cobrará uma comissão anual de ___% sobre 

o capital total subscrito do Fundo. O primeiro pagamento será efectuado na data do initial closing, 

sendo os restantes pagamentos efectuados semestralmente e antecipadamente; 

b) _____% do resultado líquido realizado pelo Fundo (durante toda a sua vida útil) será pago à 

sociedade gestora, como carried interest, desde que o Fundo apresente à data uma taxa interna de 

rendibilidade anual superior ou igual a ___%; caso a rendibilidade interna anual do Fundo se situe 
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entre os ___ e os ____%, a comissão da _______ por resultado líquido será de montante igual ao 

resultado líquido superior ao valor que garante aos investidores uma rendibilidade de 6%. 

2 – A comissão sobre o resultado líquido será paga num sistema de conta corrente, desinvestimento 

a desinvestimento, e será sempre devida desde que a mais valia obtida compense à data menos 

valias eventualmente já verificadas no Fundo, por alienação da participação e após essa eventual 

dedução ainda garanta para o(s) investimento(s) em causa uma taxa interna de rendibilidade anual 

superior a ____%. 

3 – A sociedade gestora depositará numa conta bancária em seu nome e do Fundo, junto do 

depositário do mesmo, ___% das quantias que for recebendo a titulo de comissão de resultado 

líquido, a qual só poderá ser movimentada no final do período da duração do Fundo e após apurada 

a rendibilidade do Fundo. 

4 – Caso a rendibilidade anual do fundo no final da sua duração seja inferior a ___% reverterão para 

o fundo tão somente montantes depositados na “escrow account” e na estrita medida necessária a 

assegurar essa rendibilidade de __%, podendo em todos os demais casos a sociedade gestora 

movimentar essa conta livremente a seu favor no final da duração do fundo. 

 

Artigo 15.º 

(Comité de Investimentos) 

1 – A sociedade gestora poderá propor à Assembleia de Participantes instituir um comité de 

investimentos com as competências e regras de funcionamento estipuladas no presente artigo. 

2 – O Comité de Investimentos é uma estrutura vocacionada para a apreciação e avaliação de 

oportunidades de investimento, competindo-lhe, designadamente, emitir parecer sobre a aquisição e 

alienações de participações de capital do Fundo, em estrita obediência às finalidades do Fundo e à 

salvaguarda dos interesses dos Participantes. 

3 – O Comité de Investimentos quando existir, será composto por cinco pessoas individuais, com 

experiência e competência técnica na área de análise de oportunidades de investimentos em 

empresas, das quais uma obrigatoriamente administradora da sociedade gestora. 

4 – A eleição de membros do Comité de Investimentos será sempre da competência da Assembleia 

de Participantes, sob proposta da sociedade gestora. 

5 – O exercício das suas funções ao nível do Comité de Investimentos não confere, por si só, direito 

a qualquer remuneração. 

 

Artigo 16º 

(Conselho Consultivo) 

1 – A sociedade gestora instituirá um Conselho Consultivo com as competências e regras de 

funcionamento estipuladas no presente artigo. 

2 – O Conselho Consultivo é uma estrutura de carácter essencialmente consultivo que visa 

aconselhar a sociedade gestora na implementação e consolidação da política de gestão do Fundo. 

3 – O Conselho Consultivo é composto por: 
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a. Representantes de accionistas que detenham uma participação no Fundo superior a 10%. 

b. Figuras proeminentes da área do empreendedorismo e inovação social, em particular da Região 

do Alto Alentejo e convidadas pela administração da sociedade gestora. 

4. O Conselho Consultivo reúne 2 vezes por ano, podendo ser convocado extraordinariamente 

sempre que a sociedade gestora entenda necessário. 

 

Artigo 17.° 

(Depositário) 

1. As funções de Depositário serão exercidas pelo Banco __________, sociedade comercial anónima 

com sede em ________, na _______com o capital social de Euro: _____, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de ______ sob o número. ______, pessoa colectiva número 

_______. 

2. O Depositário, pelo exercício das suas funções, receberá uma comissão de ____% ao ano, e 

calculada sobre o valor da carteira do Fundo em depósito na Entidade Depositária com referência ao 

último dia de cada ano, paga anualmente pelo Fundo. 

Artigo 18.° 

(Assembleia de Participantes) 

1 – Os participantes reúnem-se em assembleias de participantes sempre que forem convocados para 

o efeito pela respectiva entidade gestora com, pelo menos, 30 dias de antecedência. 

2 – Têm direito a estar presentes nas assembleias de participantes e aí discutir e votar os titulares de 

unidades de participação que disponham de, pelo menos, um voto. 

3 – Um titular de unidades de participação pode, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, 

fazer-se representar nas assembleias de participantes, por cônjuge, descendente, ascendente, 

membro do órgão de administração da entidade gestora ou por outro titular de unidades de 

participação. 

4 –  A convocatória das assembleias de participantes pode ser efectuada mediante carta registada 

com aviso de recepção dirigida a cada um dos titulares de unidades de participação e por anúncio 

publicado, pelo menos, num jornal de grande circulação no país. 

5 – A mesa da assembleia é composta por um presidente e um secretário, designados pela entidade 

gestora do Fundo, os quais não podem ser membros dos órgãos de administração ou quadros da 

entidade gestora ou de sociedades que, directa ou indirectamente a dominem ou de sociedades que 

sejam, directa ou indirectamente, dominadas por estas últimas. 

6 – A cada unidade de participação corresponde um voto. 

7 – Um titular de unidades de participação que tenha mais de um voto não pode fraccionar os seus 

votos para votar em sentidos diversos sobre a mesma proposta ou para deixar de votar com todos os 

seus votos. 

8 – As assembleias deliberam qualquer que seja o número de titulares de unidades de participação 

presentes ou representados e o capital que representem. 
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9- As assembleias de participantes apenas podem deliberar sobre matérias que, nos termos da 

presente lei, sejam da sua competência, ou sobre aquelas para as quais sejam expressamente 

solicitadas pela entidade gestora e, unicamente, com base em propostas por ela apresentadas, não 

podendo, salvo acordo da entidade gestora, modificar ou substituir as propostas submetidas por esta 

a deliberação da assembleia. 

10 – A assembleia delibera por maioria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem de capital do 

Fundo nela representado, salvo em casos de agravamento desta maioria por lei ou pelo regulamento 

de gestão do Fundo. 

11 – As deliberações das assembleias de participantes vinculam os titulares de unidades de 

participação que não estiveram presentes, bem como os que se abstiveram ou votaram vencidos. 

Artigo 19.º 

(Assembleia anual de participantes) 

Em cada ano civil a sociedade gestora do Fundo deve convocar uma assembleia de participantes 

para reunir nos primeiros quatro meses de cada ano com a finalidade de fazer uma exposição aos 

participantes sobre a situação do Fundo e sobre os investimentos realizados durante o exercício 

anterior e de prestar esclarecimentos sobre o conteúdo do relatório de actividade e dos documentos 

de prestação de contas. 

 

Artigo 20º 

(Auditor) 

O Auditor, devidamente registado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, responsável 

pela revisão legal das contas do Fundo é ____________. 

 

Artigo 21.° 

(Aquisição da Qualidade de Participante no Fundo) 

1 A qualidade de participante no Fundo adquire-se mediante a aceitação pela sociedade gestora de 

um boletim de subscrição, assinado pelo subscritor ou seu representante legal, do qual constará 

obrigatoriamente: 

a) A identificação do proponente; 

b) A indicação do número de unidades de participação a adquirir; 

2. O presente Regulamento será entregue aos Participantes no momento da subscrição. 

 

 

Artigo 22º 

(Promoção da subscrição) 

A promoção da subscrição de unidades de participação está a cargo de__________ 
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Artigo 23.° 

(Direitos e Obrigações dos Participantes no Fundo) 

1 – Os Participantes no Fundo têm direito, designadamente: 

a) À titularidade da sua quota-parte dos valores que integram o Fundo; 

b) Ao reembolso das suas unidades de participação, de acordo com a lei e com o disposto neste 

Regulamento; 

c) À parte do produto de liquidação em caso de liquidação e partilha do Fundo, na proporção das 

unidades de participação detidas; 

d) À informação periódica e detalhada sobre a evolução do Fundo; 

e) A participar na Assembleia de Participantes. 

2 – Ao subscreverem unidades de participação, os Participantes ficam obrigados, designadamente: 

a) À aceitação do Regulamento de Gestão; 

b) A conferir mandato à sociedade gestora para que realize as operaçõesinerentes à gestão e à boa 

administração do Fundo. 

 

Artigo 24.º 

(Composição da Carteira do Fundo) 

1. A composição da Carteira do Fundo terá em conta o que na lei se encontra estabelecido, e 

obedecerá em especial ao seguinte limite: 

O montante global das aplicações relativas a uma mesma entidade, incluindo, sem limitação, em 

quotas, prestações suplementares de capital, suprimentos, valores mobiliários emitidos pela referida 

entidade ou por entidade ou por sociedades que com aquela se encontrem em relação de grupo ou 

de domínio, incluindo obrigações, que nos termos das respectivas condições de emissão, confiram 

direito à subscrição, sejam convertíveis ou permutáveis com acções dessa entidade, não poderá 

exceder ____% do valor do capital total subscrito do Fundo. 

2. Não serão consideradas para efeitos do limite estabelecido no número anterior as aplicações 

efectuadas pelo Fundo a título acessório de aplicações de tesouraria, sem prejuízo da observância 

das regras legais a que este tipo de aplicações. 

3. A Assembleia de Participantes poderá, sob proposta da sociedade gestora, e dentro dos limites 

estabelecidos no número 1. do presente artigo estabelecer novas regras quanto à composição da 

carteira do Fundo. 
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Artigo 25º 

(Política de Investimentos do Fundo) 

1 – Os investimentos do Fundo serão concentrados nos primeiros _____ anos de actividade, sendo o 

período de tempo subsequente tendencialmente destinado ao retorno dos capitais aportados pelos 

Participantes. 

2 – Os investimentos a efectuar pelo Fundo terão como alvo prioritário empresas ibéricas, em 

estágios avançados de desenvolvimentos, necessitando capital para se desenvolver, reestruturar ou 

expandir. O Fundo poderá pontualmente investir em estágios iniciais de desenvolvimento, numa base 

de oportunidades a apreciar de forma casuística. 

3 – O investimento em empresas cotadas tem carácter excepcional. O Fundo só investirá em 

empresas ilíquidas e claramente subvalorizadas pelo mercado ou em situações onde se pretenda 

retirar a empresa de bolsa. 

4. O Fundo não realizará investimentos no sector imobiliário e financeiro. 

5 – O Fundo irá tomar quer posições minoritárias quer posições maioritárias, garantindo sempre uma 

influência efectiva na gestão da companhia, conferido pela legislação em vigor, pela celebração de 

acordos parassociais e pela nomeação de administradores para a sociedade. Estes acordos definem 

também os mecanismos de venda futura da participação, que passará essencialmente por uma 

fusão, venda ou uma oferta pública de distribuição. 

6 – O investimento máximo em cada empresa não deverá ultrapassar ___% do valor do capital total 

subscrito do Fundo, garantindo a diversificação da carteira. 

7 – O âmbito geográfico de actuação do Fundo será a região NUT III do Alto Alentejo, pelo que não 

serão admitidas participações em entidadescuja sede ou direcção efectiva não se situe no território 

português. 

8 – Do ponto de vista operacional, não há uma especialização sectorial do Fundo. Essencialmente 

pretende-se catalizar as iniciativas de inovação e empreendedorismo social (IIES),  através do 

investimento em entidades  que garantam a dinamização do sector através de geração de resultados 

com impacto social, numa lógica sustentável. 

9 – O Fundo tomará participações, essencialmente nas seguintes situações: 

a) Aquisição de capital para criação de entidades geradoras de IIES. 

b) Aumentos de capital para expansão da actividade de entidades geradoras de IIES. 

c) Prestação de garantias para os fins expostos nas alíneas a) e b) anteriores. 

10. Quando a dimensão dos investimentos o permitir, a sociedade gestora dará a possibilidade 

aos titulares de unidades de participação de co-investir. 
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Artigo 26.° 

(Valor das Unidades de Participação) 

1 – Dois anos após a constituição do Fundo (ou mais cedo, se houver uma alteração significativa do 

valor do Fundo), a sociedade gestora calculará semestralmente, no último dia útil dos meses de 

Junho e Dezembro, o valor de cada unidade de participação, dividindo o valor global líquido do 

Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. 

2 – O valor líquido global dos bens do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o 

integram a importância dos encargos efectivos ou pendentes. Os valores que integram o Fundo são 

avaliados de acordo com as normas legalmente estabelecidas. 

3. As participações sociais integrantes do património do Fundo serão valorizadas, sempre que 

possível, de acordo com o respectivo valor de mercado. Nesta valorização recorre-se sempre às 

regras definidas pela EVCA (European Private Equity & Venture Capital Association). 

4. O valor das unidades de participação, bem como a composição discriminada das aplicações do 

Fundo serão comunicados aos Participantes no âmbito da informação a fornecer quando da 

convocação da Assembleia de Participantes e pela forma utilizada nessa convocação. 

 

 

Artigo 27.° 

(Política de distribuição de rendimentos do Fundo) 

1. O Fundo, em resultado da sua política de também só requerer aos investidores os meios 

financeiros quando necessário à realização de investimentos terá uma política de distribuição de 

rendimentos que procurará assegurar os seguintes objectivos sequenciais após cada 

desinvestimento: 

a) devolução aos investidores do capital por eles realizado para aquisição dessa participação pelo 

Fundo; 

b) compensação das menos valias eventualmente registadas em anteriores investimentos do Fundo; 

c) distribuição aos investidores de Fundos que garantam aos mesmos uma taxa de retorno anual, à 

data do desinvestimento, de ___% sobre o montante investido nas participações onde já se realizou 

desinvestimento; 

d) distribuição do remanescente do produto do desinvestimento pelos investidores, após pagamento 

em conta corrente à sociedade gestora da comissão sob mais-valias. 

2. Para os fins previstos em 1 imediatamente antecedente a sociedade gestora utilizará os seguintes 

meios de distribuição por ordem sucessiva: 

a) Reduções de capital para libertar excesso de capital nos termos do art. 36º do DecLei; 

b) Distribuição de dividendos, sem prejuízo de vir a propor à assembleia de participantes outras 

formas de distribuição que no momento sejam mais adequadas à protecção dos interesses dos 

participantes. 
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3. Seja qual for a forma de distribuição de bens escolhida, a mesma não porá nunca em causa a 

obrigatoriedade dos investidores realizarem subscrições de capital ainda não exigidas à data pela 

sociedade gestora  

 

Artigo 28.° 

(Aumentos de Capital) 

1 – Os aumentos de capital do Fundo dependem de deliberação da Assembleia de Participantes, 

sob proposta de entidade gestora, por maioria de, pelo menos, dois terços dos presentes. 

2 – Os titulares de unidades de participação gozam do direito de preferência, proporcional ao 

montante da respectiva participação, nos aumentos de capital por novas entradas em numerário. 

 

 

Artigo 29° 

(Liquidação e Partilha do Fundo) 

1. A liquidação do Fundo ocorrerá no termo do prazo previsto para a sua duração ou das suas 

prorrogações. 

2. Em caso de liquidação, a sociedade gestora assumirá as funções de liquidatária do Fundo. 

3. A partilha dos bens do Fundo será distribuída pelos Participantes na proporção das unidades de 

participação detidas e no prazo máximo de três meses a contar da data do início da liquidação, 

podendo ser efectuados reembolsos parciais. 

 

Artigo 30º 

(Período de exclusividade) 

A sociedade gestora não promoverá a constituição dum outro fundo de investimento de capital de 

risco para investidores qualificados enquanto não estiver investido pelo presente fundo mais de 

setenta por cento do capital inicial do fundo fixado nos termos do artigo 7º do presente regulamento. 

 

Artigo 31.º 

(Estipulação do Foro) 

Para as questões emergentes da aplicação deste Regulamento, sempre que não seja possível o 

recurso à arbitragem, é competente o foro _________, com expressa renúncia de qualquer outro. 
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ANEXO II – Detalhe de Instrumentos Financeiros adequados para o FEISAA 
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A AEX identificou insuficiências de mercado no que respeita ao financiamento  das necessidades em 

empreendedorismo e inovação social na região do Alto Alentejo. A mesma avaliação considerou-se 

adequado implementar uma ampla gama de IF que responda cirurgicamente a este desiderato.  

Desta forma foram propostos IF de tipologia diversificada e que dão continuidades às melhores 

práticas identificadas e o seu grau de sucesso de implementação. Enfatiza-se que a adoção destas 

tipologias está condicionada pelas orientações e normas regulamentares que serão estabelecidas 

pelo FIS. 

Tendo em consideração a quantificação de insuficiências de mercado, a capacidade de resposta às 

mesmas, o potencial de alavancagem e a flexibilidade de  implementação, a equipe de avaliação da 

AEX identificou as seguintes tipologias de IF adequados para financiar o empreendedorismo e 

inovação social do Alto Alentejo: 

 

 

 Instrumentos de dívida 

 Empréstimos destinados a financiar diretamente as IIES,  na figura de novos empréstimos, 

com exclusão do refinanciamento de empréstimos existentes; 

 Garantias de carteira, que oferecem uma cobertura do risco de crédito, e que permitirão a 

criação de uma carteira de novos empréstimos. Tipicamente e de acordo com os 

enquadramentos FEEI, devem ser estipulados níveis máximos garantia (75%), e definido o 

montante máximo das perdas que não deve exceder 25% da exposição ao risco ao nível da 

carteira; 

 Bonificação de juros de empréstimos, em articulação com um ou ambos os instrumentos 

supra referidos.  

A tipologia de empréstimos revela-se fundamental para o sucesso no financiamento das IIES do Alto 

Alentejo. Em particular a implementação de empréstimos com maturidades longas, em que os 

mecanismos de garantia e bonificação não são suficientes e em que, de acordo com a análise 

desenvolvida, se registam maiores dificuldades de obtenção de financiamento - questão 

particularmente relevante no domínio da economia social 

As garantias são instrumentos determinantes para otimizar o financiamento dos promotores de IIES, 

designadamente adequadas para operações com períodos de maturidade de curta ou média duração 

e naquelas em que a questão do acesso ao financiamento se coloca fundamentalmente na avaliação 

de risco. 

As bonificações permitem atuar ao nível dos custos das emissões de garantias e dos custos de 

financiamento desajustados, detetados na análise das falhas de mercado; estas situações são 

especialmente relevantes para as OES que, face à inexistência de tradição e à reduzida experiência 

de apoios com a configuração de empréstimos, deverão ser confrontadas com custos de 

financiamento superiores aos praticados a empresas – circunstâncias que, não obstante se 

pratiquem atualmente taxas de juro muito baixas nos mercados financeiros, justificará a pertinência 

de mobilização da tipologia bonificações. 
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 Instrumentos de capital / híbridos 

 

 Instrumentos de Capital de Risco, focados nos segmentos de capital semente (seed) 

As intervenções ao nível do capital de risco estarão especialmente vocacionados para apoiar novas 

entidades (start-ups) que pretendam atuar no domínio da economia social do Alto Alentejo, sendo 

assim um instrumento fundamental para a promoção de um ambiente favorável à disseminição de 

boas práticas e da consolidação do empreendedorismo e da inovação social.   

Quanto à possibilidade de combinação de instrumentos financeiros, importa observar a metodologia 

já aplicada no Portugal 2020 no que se refere à implementação de IF de dívida/garantia no domínio 

dos PO Regionais, no âmbito do FEDER. Os instrumentos financeiros podem ser combinados com 

subvenções, bonificações de juros e contribuições para prémios de garantias. Deve contudo ter-se 

em consideração que caso o apoio dos FEEI seja prestado através de instrumentos financeiros 

combinados numa só operação com outras formas de apoio diretamente relacionadas com IF e com 

os mesmos beneficiários finais, incluindo apoio técnico, bonificações de juros e contribuições para 

prémios de garantias, as disposições aplicáveis aos instrumentos financeiros devem aplicar-se a 

todas as formas de apoio dentro dessa operação. Nesses casos, deve ser respeitada a legislação da 

União aplicável em matéria de auxílios estatais. 

Os IF propostos vêm responder às falhas detetadas de custos de financiamento desajustados face à 

rentabilidade e risco das operações, bem como aos volumes insuficientes de financiamento. 

Recomenda-se ainda que, face à incerteza sobre a efetiva procura, se deve proceder a avaliações 

regulares do mercado com vista a adequar a oferta face aos tipos de produtos que melhor 

responderem às necessidades dos beneficiários.  

Por outro lado considera-se que deve existir flexibilidade dando oportunidade aos intermediários 

financeiros de, nos concursos para oferta dos produtos financeiros, proporem combinações dos IF, 

níveis de alavancagem, comissões de gestão e mecanismos de partilha de risco que considerem 

mais adequadas, sendo as mesmas avaliadas.  

 

 Efeito de Alavancagem dos Instrumentos 

 O portefólio de instrumentos financeiros previstos para o financiamento do 

 empreendedorismo e inovação social do Alto Alentejo contempla vários formatos de 

 alavancagem, nomeadamente: 

 Mecanismos de garantia e contragarantia, que se classificam como um dos mais 

relevantes; 

 Coinvestimento, no caso de se optarem por instrumentos de híbridos ou de divida, onde 

há uma disponibilização de recursos adicionais aos disponibilizados pelo FEISAA por 

parte das entidades bancarias parceiras.  

Para o cálculo do efeito de alavancagem foi utilizada informação diversa, nomeadamente com origem 

na análise da alavancagem histórica conseguida com instrumentos semelhantes. Concluiu-se que o 

índice de alavancagem pode atingir o fator 8 em mecanismos de garantia associados a uma 

contragarantia.  
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No caso da Bonificação de Juros, Prémios de Garantias, Apoio Técnico ou Equivalente, em rigor não 

há alavancagem, existindo sim uma transferência de recursos para o destinatário final para o 

compensar pelos custos dessas garantias ou dos juros, podendo-se admitir, em caso de 

adicionalidade pura, que esse valor acresce ao investimento realizado.  

Relativamente aos instrumentos do tipo empréstimos e capital, os níveis históricos de alavancagem 

são de 1:1, ou seja, um índice de alavancagem de 2. 
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ANEXO III – Enquadramento de Auxílios de Estado – de minimis 
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Se o apoio for concedido no âmbito do Regulamento (UE) n.º 1407/2013 - auxílios de minimis – deve 

ser observado o seguinte:  

a) O montante total do auxílio de minimis concedido por um Estado Membro a uma 

empresa única não pode exceder 200 000 EUR durante um período detrês exercícios 

financeiros. (100 000 EUR para empresas de transporte rodoviário de mercadorias por 

conta de outrem);  

b) Aplica-se exclusivamente aos auxílios relativamente aos quais é possível calcular com 

precisão, ex ante, o equivalente-subvenção bruto do auxílio, sem qualquer necessidade 

de proceder a uma apreciação de risco («auxílios transparentes»);  

c) Os auxílios incluídos em subvenções ou bonificações de juros são considerados como 

auxílios de minimis transparentes;  

d) Os auxílios incluídos em empréstimos são considerados auxílios de minimis 

transparentes se:  

a) O beneficiário não estiver sujeito a processo de insolvência nem preencher os critérios, 

nos termos do seu direito nacional, para ficar sujeito a processo de insolvência, a pedido 

dos seus credores. No caso de grandes empresas a beneficiária deve, pelo menos, estar 

numa situação comparável à situação B, em termos de avaliação de crédito. 

b) O empréstimo estiver garantido por obrigações titularizadas cobrindo pelo menos 50 % 

do empréstimo e o montante do empréstimo for de 1 000 000 EUR (ou de 500 000 EUR 

para empresas com atividade no transporte comercial rodoviário) pelo prazo de cinco 

anos, ou de 500 000 EUR (ou de 250 000 EUR para empresas com atividade no 

transporte comercial rodoviário) pelo prazo de dez anos; se o montante do empréstimo 

for menor que os referidos montantes e/ou se o empréstimo for concedido por um 

período menor que cinco ou dez anos respetivamente, o equivalente-subvenção bruto do 

empréstimo é calculado em termos de proporção correspondente do limiar pertinente 

fixado no artigo 3.º, n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 1407/2013; ou c) O equivalente-

subvenção bruto tiver sido calculado com base na taxa de referência aplicável no 

momento da concessão. 

Os auxílios incluídos em garantias são considerados auxílios de minimis transparentes, se:  

 O beneficiário não estiver sujeito a processo de insolvência nem preencher os critérios, nos 

termos do seu direito nacional, para ficar sujeito a processo de insolvência, a pedido dos 

seus credores. No caso de grandes empresas a beneficiária deve, pelo menos, estar numa 

situação comparável à situação B, em termos de avaliação de crédito e  

 A garantia não exceder 80 % do empréstimo subjacente e o montante garantido for de 1 500 

000 EUR (ou de 750 000 EUR para empresas com atividade no transporte comercial 

rodoviário) com duração da garantia de cinco anos, ou de 750 000 EUR (ou de 375 000 EUR 

para empresas com atividade no transporte comercial rodoviário) com duração da garantia 

de dez anos; se o montante garantido for menor que os referidos montantes e/ou a garantia 

tiver uma duração menor que cinco ou dez anos respetivamente, o equivalente-subvenção 

bruto da garantia é calculado em termos de proporção correspondente do limiar pertinente 

fixado no artigo 3.º, n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 1407/2013;  

 O equivalente-subvenção bruto tiver sido calculado com base nos prémios de limiar de 

segurança estabelecidos numa Comunicação da Comissão;  
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 Antes de ser implementada:  

 a metodologia destinada a calcular o equivalentesubvenção bruto da garantia tiver 

sido notificada à Comissão ao abrigo de outro regulamento adotado pela Comissão 

no domínio dos auxílios estatais aplicável na Página 37 de 39 altura, e deferida pela 

Comissão como observando a Comunicação relativa aos auxílios estatais sob forma 

de garantias ou qualquer Comunicação posterior; 

  a metodologia aprovada abordar expressamente o tipo de garantias e o tipo de 

transação subjacente em causa no contexto da aplicação do presente regulamento. 
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ANEXO IV - Condições a observar na implementação de IF de Garantias 
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a. Um IF que disponibilize garantias ou empréstimos a empresas elegíveis deve preencher as 
condições infra: 

 Ser aplicado em investimentos que não teriam sido possiveis de realizar, ou que teriam sido 
efetuados de forma restrita ou distinta, sem a concessão do apoio. Deverá ser ainda capaz 
de provar que e mecanismo transmite eficaz e eficientemente, todos os beneficios aos 
beneficiários finais, tais como volume de financiamento superior, requisitos inferiores em 
termos de garantias, prémios de garantia mais baixos, carteiras mais arriscadas ou taxas de 
juro mais baixas 

 No caso de empréstimos, o montante nominal do mesmo é considerado para o cálculo do 
montante máximo de investimento para efeitos do limite constante n.º 9 do artigo 21.º do 
Regulamento (UE) n.º 651/2014; 

 No caso de garantias, o montante nominal do empréstimo subjacente é tido em conta no 
cálculo do montante máximo de investimento para efeitos do limite constante n.º 9 do artigo 
21.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014. A garantia não deve exceder 80 % do empréstimo 
subjacente. 

 

b. Definição de rácio multiplicador para IF com garantias 

 Consecução de um rácio multiplicador ajustado entre o valor da contribuição do programa 
alocado para cobrir as perdas previstas e imprevistas de novos empréstimos ou de quaisquer 
outros instrumentos de partilha de risco abrangidos pelas garantias e o montante dos novos 
empréstimos desembolsados ou dos outros instrumentos de partilha de risco;   

 Será necessário efetuar previamente uma análise prudente do risco para identificar o rácio 
multiplicador para uma garantia específica, tendo em conta as condições de mercado 
inerentes, a estratégia de investimento do IF, e os princípios de economia e eficiência. Caso  
as condições de mercado o fundamentarem, a avaliação prévia do risco pode ser revista. 

 A avaliação de risco efetuada devera estar refletida na prestação do programa autorizada 
para honrar as garantias 

 As despesas elegíveis devem ser reduzidas proporcionalmente caso o intermediário 
financeiro ou a entidade que beneficia das garantias não desembolsar aos beneficiários 
finais, o montante previsto dos novos empréstimos ou outros instrumentos de partilha de 
risco, 

 

c. Decisões de financiamento orientadas pelo lucro  

 As ações  de financiamento de risco devera ter em conta decisões de financiamento 
 orientadas para o lucro: 

 Deve ser executada através de um ou mais intermediários financeiros;  

 As empresas elegíveis terao de apresentar ex ante de um plano de negocios viável com 
informações pormenorizadas sobre o produto, vendas e perspetivas de rendibilidade de 
modo a poder-se efetuar uma analise de viabilidade de investimento de modo ao 
financiamento de risco ser efetuado. 
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d. Gestão numa base comercial 

Os intermediários de financiamento devem ser geridos numa base comercial.  

Este requisito considera-se cumprido, sempre que que o intermediário financeiro e, dado o modo de 
medida de financiamento de risco, o gestor do fundo, satisfizerem os demais requisitos:  

 o ser impostos, por lei ou via contratual, a aplicar as melhores práticas do mercado 
e uma supervisão normativa; deverao evitar conflitos de interesses e a agir com o zelo de um 
gestor profissional de boa fé 

 A sua remuneração esta de acordo com as práticas de mercado. É considerada que esta 
condição foi satisfeita sempre que o gestor ou o intermediário financeiro seja eleito atraves 
de um concurso aberto, idóneo e imparcial, de acordo com critérios concretos e relevantes 
relcacionados à experiência, às competências e às aptidoes financeiras e operacionais 

 Devem auferir uma remuneração de acordo com o desempenho, ou devem contrair parte dos 
riscos de investimento, co-investindo recursos próprios, para que se garanta a nao existencia 
de conflito de interesses. 

 Devem definir um plano de investimento onde se detalha a estratégia, criterios e calendario 
para os investimentos;   

 Os investidores devem ter a oportunidade de ser representados nos órgãos de governação 
do fundo de investimento, como o conselho de supervisão ou o comité consultivo.   

 

e. Seleção e informação dos beneficiários finais 

 Os beneficiários finais suportados pelos instrumentos financeiros são apurados de acordo 
com a potencial viabilidade económica dos projetos de investimento a financiar, tendo 
devidamente em conta a natureza de cada instrumento financeiro. Esta apuração deve ser 
idónea e justificada de forma objetiva para nao originar conflitos de interesses;  

 Os beneficiários finais devem ser informados de que o financiamento é concedido no quadro 
dos programas cofinanciados pelos FEIE, em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no artigo 115.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013. 

 

f. O apoio oferecido pelos instrumentos financeiros e proporcional e tem efeito mínimo de distorção 
da concorrência. 

g. A remuneração preferencial de investidores privados ou públicos que operam de acordo com o 
princípio da economia de mercado, tal como referido no artigo 37.º, n.º 2, alínea c), e no artigo 44.º, 
n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, é correspondente ao nivel de riscos assumidos 
por estes investidores e limitada ao mínimo indispensavel para atrair tais investidores, e deve ser 
certificada numa base comercial, ou seja, através de termos e condições e garantias processuais; 

h. Os instrumentos financeiros podem ser ajustado com subvenções, bonificações de juros e 
contribuições para prémios de garantias. No caso do apoio dos FEEI ser efetuado através de 
instrumentos financeiros e seja agrupado, numa só operação, com distintas formas de apoio 
diretamente relacionadas com instrumentos financeiros com os mesmos beneficiários finais, incluindo 
apoio técnico, bonificações de juros e contribuições para prémios de garantias, as condições 
aplicáveis aos instrumentos financeiros devem aplicar-se a todas as formas de apoio dentro dessa 
operação conjunta. Nesses casos, devem ser criados e mantidos registos separados para cada 
forma de apoio, de modo a seguir a legislação da União aplicável em matéria de auxílios estatais. 

 



 

Relatório Inicial – Avaliação ex ante 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – Referenciais de mérito para efeito de candidatura  
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(adaptação de Avisos de Concursos no âmbito do QREN e do Portugal2020, âmbito Entidades 

Gestoras de Instrumentos Financeiros) 

 

 
Os intermediários financeiros / IF são apurados com base no Mérito do Projeto (MP), calculado em 

função dos seguintes critérios: 

 

A. Qualidade da candidatura 

A1. Coerência e pertinência da candidatura face aos objetivos visados; 

A2. Congruência das ações previstas com base no diagnóstico das insuficiências dos mercados 

financeiros. 

 

B. Relevância dos instrumentos aos objetivos visados  

B1. Lógica de identificação e seleção dos beneficiários finais;  

B2. Nível das despesas de gestão; 

B3. Resultados no acesso e no custo do financiamento por parte de PME.  

 

C. Competência demonstrada pela equipa de gestão para a gestão do IF  

C1. Coerência da proposta de modelo de governação; 

C2. Adequação da equipa de gestão à implementação e execução do IF; 

C3. Capacidade para aumentar o nível de atividade nos periodos futuros; 

C4. Medidas a tomar para evitar conflitos de interesses.  

 

D. Competência demonstrada para mobilização de recursos  

D1. Demonstração do efeito de alavancagem dos recursos do PO e mobilização de recursos 

financeiros independentes do Portugal 2020.  

D2. Execução de parcerias com entidades experientes, a nivel nacional e internacional, em especial 

nos investimentos em capital de risco.  

 

Sendo estes critérios gerais e não quantificados, aquando do lançamento dos concursos, o FEISAA 

deverá apresentar um Referencial de Análise do Mérito que permita a apuração e classificação dos 

candidatos de forma idónea e o mais objetiva e quantificada possível. 
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ANEXO VI - Glossário 
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ADC Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. FES Fundo de Empreendedorismo Social 

AEX Avaliação ex-ante FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

AG Autoridade de Gestão FEISAA Fundo de Empreendedorismo e Inovação Social do Alto Alentejo 

AML Área Metropolitana de Lisboa FSE Fundo Social Europeu 

ANDC Associação Nacional de Direito ao Crédito IF Instrumento Financeiro 

APB Associação Portuguesa de Bancos ISE Inclusão Social e Emprego 

APDES Agência Piaget para o Desenvolvimento LIS Laboratório de Investimento Social 

CASES Cooperativa António Sérgio para a Economia Social  MIES Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social 

CE Comissão Europeia OES Organizações de Economia Social 

CET Cursos Especialização Tecnológica OGE  Orçamento Geral do Estado 

CIM Comunidade Intermunicipal PIS Portugal Inovação Social 

CTeSP Curso Técnicos Superiores Profissionais PNR Plano Nacional de Reformas 

 DGES Direção Geral de Ensino Superior PO Programa Operacional 

 DLBC Desenvolvimento Local de Base Comunitária PO ISE Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

 EES Estudantes do Ensino Superior  POR Programa Operacional Regional 

 EMPIS Estrutura de Missão Portugal Inovação Social SPGM Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua  

 EURIRS Euro Interest Rate Swap  
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ANEXO VII – Definições 
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«Beneficiário», o organismo que executa o instrumento financeiro ou o fundo de fundos, consoante o 

caso; 

«Beneficiário final», uma pessoa singular ou coletiva que recebe apoio financeiro de um instrumento 

financeiro; 

«Empresa em dificuldade», uma empresa relativamente à qual se verifica, pelo menos, uma das 

seguintes circunstâncias: 

a. No caso de uma sociedade de responsabilidade limitada (que não uma PME que exista há 

menos de três anos ou, para efeitos de elegibilidade para o auxílio ao financiamento de risco, 

uma PME que, no prazo de sete anos a contar da sua primeira venda comercial, se qualifica 

para investimentos de financiamento de risco, após exame pormenorizado levado a cabo pelo 

intermediário financeiro selecionado), se mais de metade do seu capital social subscrito tiver 

desaparecido devido a perdas acumuladas. Tal é o caso quando a dedução das perdas 

acumuladas das reservas (e todos os outros elementos geralmente considerados como uma 

parte dos fundos próprios da empresa) conduz a um montante cumulado negativo que excede 

metade do capital social subscrito. Para efeitos desta disposição, «sociedade de 

responsabilidade limitada» refere-se, em especial, às formas de empresas mencionadas no 

anexo I da Diretiva 2013/34/UE e «capital social» inclui, se for caso disso, qualquer prémio de 

emissão. 

b. No caso de uma empresa em que pelo menos alguns sócios têm responsabilidade ilimitada 

relativamente às dívidas da empresa, (que não uma PME que exista há menos de três anos 

ou, para efeitos de elegibilidade para o auxílio ao financiamento de risco, uma PME que, no 

prazo de sete anos a contar da sua primeira venda comercial, se qualifica para investimentos 

de financiamento de risco, após exame pormenorizado levado a cabo pelo intermediário 

financeiro selecionado), se mais de metade do seu capital, conforme indicado na contabilidade 

da sociedade, tiver desaparecido devido às perdas acumuladas. Para efeitos desta disposição, 

«sociedade em que pelo menos alguns sócios têm responsabilidade ilimitada relativamente às 

dívidas da sociedade» refere-se, em especial, às formas de empresas mencionadas no anexo 

II da Diretiva 2013/34/UE. 

c. Sempre que a empresa for objeto de um processo coletivo de insolvência ou preencher, de 

acordo com o respetivo direito nacional, os critérios para ser submetida a um processo coletivo 

de insolvência a pedido dos seus credores. 

d. Sempre que uma empresa tiver recebido um auxílio de emergência e ainda não tiver 

reembolsado o empréstimo ou terminado a garantia, ou tiver recebido um auxílio à 

reestruturação e ainda estiver sujeita a um plano de reestruturação; 

e. No caso de uma empresa que não seja uma PME, sempre que, nos últimos dois anos: 

(1) o rácio dívida contabilística/fundos próprios da empresa tiver sido superior a 7,5 e 

(2) o rácio de cobertura dos juros da empresa, calculado com base em EBTIDA, tiver sido 

inferior a 1,0; 

 

 

 

 



 

Relatório Inicial – Avaliação ex ante 

 73 

«Empréstimo», um acordo que obriga o mutuante a disponibilizar ao mutuário um montante acordado 

de dinheiro por um período de tempo acordado e nos termos do qual o mutuário éobrigado a 

reembolsar o montante no prazo acordado. Pode assumir a forma de um empréstimo ou de outro 

instrumento de financiamento, incluindo a locação, que proporcione ao mutuante uma componente 

predominante de rendimento mínimo. O refinanciamento de empréstimos existentes não é um 

empréstimo elegível. 

“Entidade participante”, são entidades participantes as entidades públicas, com capacidade para 

deter ativos financeiros, que participem no capital do fundo de fundos através da subscrição de 

unidades de participação; 

"Fundo de fundos", um fundo criado para prestar apoio de um mais programas a vários instrumentos 

financeiros; se os instrumentos financeiros forem executados através de um fundo de fundos, o 

organismo que executa o fundo de fundos é considerado o único beneficiário; 

«Equivalente-subvenção bruto», o montante do auxílio se tivesse sido concedido sob a forma de uma 

subvenção ao beneficiário, antes de qualquer dedução de impostos ou de outros encargos; 

«Garantia», um compromisso escrito de assunção de responsabilidade pela totalidade ou parte das 

operações de empréstimo recentemente realizadas por um terceiro, tais como instrumentos de dívida 

ou de locação, bem como instrumentos de quase capital; 

«Intensidade de auxílio», o montante bruto de auxílio expresso em percentagem dos custos 

elegíveis, antes da dedução de impostos ou outros encargos; 

«Intermediário financeiro», qualquer instituição financeira, independentemente da sua forma e 

propriedade, incluindo fundos de fundos, fundos de investimento de private equity, fundos de 

investimento público, bancos, instituições de microcrédito e sociedades de garantia; 

«Investimento complementar», o investimento adicional de financiamento de risco realizado numa 

empresa posteriormente a uma ou mais rondas anteriores de investimento de financiamento de risco; 

«Investimento de financiamento de risco», investimento de capital próprio e quase-capital, 

empréstimos, incluindo locações, garantias ou uma combinação destas modalidades, para empresas 

elegíveis com vista à realização de novos investimentos; 

«Investidor privado independente», um investidor privado que não é um acionista da empresa 

elegível em que investe, incluindo investidores providenciais (business angels) e instituições 

financeiras, independentemente da sua estrutura de propriedade, na medida em que assumam o 

risco total do seu investimento. Aquando da criação de uma nova empresa, todos os investidores 

privados, incluindo os fundadores, são considerados independentes dessa empresa; 

«Plataforma de negociação alternativa», um sistema de negociação multilateral na aceção do artigo 

4.º, n.ºs 1 e 15, da Diretiva 2004/39/CE, em que a maior parte dos instrumentos financeiros admitidos 

à negociação é emitida pelas PME; 

«PME», uma micro, pequena ou média empresa, na aceção da Recomendação 2003/361/CE da 

Comissão, sendo comprovada a nível nacional através da Certificação Eletrónica de PME, emitida de 

acordo com o determinado pelo Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro; 

«PME não cotada», uma PME não incluída na cotação oficial de uma bolsa de valores, com exceção 

das plataformas de negociação alternativas; 
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«Primeira venda comercial», a primeira venda de uma empresa num mercado de produtos ou 

serviços, excluindo vendas limitadas para testar o mercado; 

«Saída», a liquidação de participações realizada por um intermediário financeiro ou investidor, 

incluindo a venda comercial, as amortizações por perda, o reembolso de ações/empréstimos, a 

venda a outro intermediário financeiro ou a outro investidor, a venda a uma instituição financeira e a 

venda por oferta pública, incluindo uma oferta pública inicial (OPI); 

«Taxa de garantia», a percentagem da cobertura de perda por um investidor público para cada uma 

das operações elegíveis ao abrigo da medida de auxílio estatal relevante. 
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ANEXO VIII – Programa e Lista de Presenças do Seminário Final 
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