FACCE

LINHAS DE CRÉDITO
Garantidas pelo Sistema
Nacional de Garantia
Mútua

Quem somos
A PME Investimentos, Sociedade de Investimento
S.A, é uma sociedade financeira do setor
empresarial do Estado, com capital 100% público
e sujeita à supervisão do Banco de Portugal.

Bonificadas

Facilitar o acesso das PME ao crédito
bancário
Melhorar as suas condições de
financiamento

Em parceria com as
Instituições de Crédito
que operam em
Portugal

A NOSSA MISSÃO

FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO

Apoiar o desenvolvimento de instrumentos de
financiamento inovadores, proporcionando às
empresas nacionais, condições de financiamento
equivalentes às melhores referências praticadas
nos mercados internacionais.

O FINOVA, Fundo
de Apoio ao
Financiamento à
Inovação, participa na
constituição ou reforço
de 18 Fundos de Capital
de Risco.

Contribuir para que as PME, em
particular, as mais novas e de menor
dimensão, desenvolvam projetos de
investimento assentes em estratégias de:
Inovação
Crescimento
Internacionalização

de que forma?
FUNDOS REVITALIZAR

Através da gestão de fundos especiais de
investimento, veículos de políticas públicas para
apoio ao financiamento das empresas, na dupla
vertente de capital próprio e crédito.

Constituídos em agosto
de 2013, são Fundos de
capital de risco de base
regional. A cada Fundo
corresponde uma
área de intervenção
delimitada pela
circunscrição territorial
das NUTS II (Norte,
Centro, Lisboa, Alentejo
e Algarve)

a nossa visão
Continuar a ser um importante promotor do
empreendedorismo, inovação, competitividade
e internacionalização do setor empresarial
Português.

Apoiar projetos de investimento de
PME que:
Apresentem modelos de negócio
sustentáveis

O FACCE, Fundo
Autónomo de Apoio
à Concentração e
Consolidação de
Empresas é um dos
três instrumentos
do Programa PME
Consolida, aprovado
em 2009 e destinado
a apoiar a realização
de operações em
empresas.

www.pmeinvestimentos.pt

Reforçar a competitividade das
empresas e da economia portuguesa
Incentivar a reestruturação, a
concentração e a consolidação
empresarial
Estímular o empreendedorismo,
a dinâmica de crescimento e a
expansão empresarial

BUSINESS ANGELS
Investidores tradicionalmente envolvidos na
gestão de empresas
de base tecnológica,
de pequena dimensão
e em fase Pré-Seed,
Seed ou Early Stage
que, para além de
cash, aportam a sua
experiência e know-how
às PME onde investem
(smart money).

Pretendam desenvolver estratégias
de crescimento e expansão

APOIOS FINANCIADOS POR:

www.facebook.com/pmeinvestimentos

Promover o crescimento económico,
a criação, manutenção e qualificação
de emprego

Contribuir para que as PME, em
particular, as mais novas e de menor
dimensão, desenvolvam projetos de
investimento assentes em estratégias de:
Inovação
Crescimento
Internacionalização

Ao
serviço
das
empresas

18 MIL MILHÕES €
14,6 MIL MILHÕES €

INSTRUMENTOS
DE DÍVIDA

DE FINANCIAMENTO

CAPITAL FINOVA

1.102

163.000
OPERAÇÕES

80.000

EMPRESAS APOIADAS

992.000

EMPREGOS APOIADOS

22

Milhões €*

18

fundos de

capital
de risco

2

1€ 10€

596

OPERAÇÕES

395

EMPRESAS APOIADAS

6.279

linhas

business
angels

12
SOCIEDADES DE CAPITAL DE RISCO

55

ENTIDADES VEÍCULO
COM MAIS DE 200 BA

4

1 € INVESTIMENTO PÚBLICO = > 10 €
FINANCIAMENTO À ECONOMIA

DE INVESTIMENTO

EMPREGOS APOIADOS

BANCOS PROTOCOLADOS

SOCIEDADES DE GARANTIA MÚTUA
ADERENTES

355 MILHÕES €

16

Linhas

de Crédito

3

fundos

revitalizar

1€ 1,6€

1 € INVESTIMENTO PÚBLICO = > 1,6 €
INVESTIMENTO NA ECONOMIA

INSTRUMENTOS
DE CAPITAL

* Valor subscrito a 31.12.2015

DE LINHAS LANÇADAS

