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LIN
NHA DE FINANCIA
F
AMENTO A OPERA
AÇÕES DEESENVOLV
VIDAS
P BUSIN
POR
NESS ANG
GELS
I.

Objjetivos da Linha
L
de Financiamentto a Operaçções desenvvolvidas por Business
Anggels (Linha de
d Financiam
mento):
(i) Dinamização do empree
endedorismo, por via dee investidorees em capitaal de risco;
(ii)) Estímulo à criação de empresas
e
e à realização
o de projeto
os inovadorees em fases
i
iniciais
do se
eu ciclo de vida
v (seed caapital e earlyy stages);
Através de:
Seleeção e finan
nciamento de
e Business A
Angels (BA) cuja
c atividad
de de investiimento nas
Peq
quenas e Médias Empreesas (PME), equiparáveel à dos opeeradores de capital de
riscco, terá finaanciamento do FINOVA,, através dee apoio do C
COMPETE – Programa
Opeeracional Factores de Co
ompetitividaade.

II.

Dottação orçam
mental:
A dotação
d
orççamental do
o FINOVA, ffinanciada pelo
p
COMPEETE, afeta à presente
Linh
ha, é no mo
ontante máximo de 10 m
milhões de euros, o que conjuntameente com o
apo
orte financeeiro dos BA
B e de investidores
i
s privados, dotará a Linha de
Financiamento com um valor que rond
da os 15 milh
hões de euro
os.

III.

Enttidades Veícculo (EV) – ve
er Anexo I ccom critérioss de seleção
o:
1. Caraterização:
Serão conssideradas EV
V as sociedad
des com as seguintes
s
característicass:
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a) Empressas detidas maioritariam
mente e co
om controlo
o de gestão por, pelo
menos, 3 BA,
B que tenh
ham por política de inve
estimentos a participaçãão em PME
que se enq
quadrem nas fases de SSeed Capital e Early Stagges e que deetenham 5
ou menos exercícios económicoss fechados (aplicável à primeira tranche
t
de
investimen
nto em cada ED).
b) A qualid
dade de BA deverá ser comprovadaa através dee registo na CMVM ou
por entidaade organizaativa da classse, previam
mente reconhecida pelo COMPETE
(FNABA ou
u APBA);
c) O limite
e mínimo dee capital apo
ortado pelos BA e restaantes acionistas às EV
não poderá ser inferio
or a 35% do total do finaanciamento da EV, alocaado a cada
operação de
d investimeento enquad
drável.

2. Beneficiários:

2

‐ EV da “Linha de Finaanciamento a Business Angels
A
(AAC N.º 05/SAFPRI/2009)”
que tenham esgotado
o o plafond de financiamento atrib
buído pelo FINOVA
F
ou
que tenham desistido
o do montan
nte ainda disponível neessa Linha (aa presente
Linha de Financiamen
F
to encontraa‐se vedada a EV apoiad
das ao abriggo da Linha
anterior, que ainda não tenhaam esgotad
do a totalid
dade do plafond
p
de
financiameento). Estas EV deverão
o confirmarr a manuten
nção da suaa estrutura
societária, de acordo
o com a ú
última apro
ovação no âmbito do
o AAC N.º
05/SAFPRI//2009;
‐ novas EV
V que cumprram os critérios de adm
missão estabelecidos no âmbito da
atual Linhaa.
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Nota: caso
o uma EV apresente
a
um
ma operaçãão de investtimento que
e esgote o
plafond in
nerente ao AAC N.º 0
05/SAFPRI/2
2009, mas q
que ainda careça de
financiameento pela atual
a
Linha de Financiaamento, con
nsidera‐se o nível de
execução do
d anterior AAC a 100%
% e aprova‐sse o remaneescente na atual
a
Linha
de Financiaamento.

3. Âmbito territorial
As EV sele
ecionadas no
o âmbito da presente Lin
nha de Finan
nciamento deverão
d
ser
empresas sedeadas
s
em
m qualquer zona
z
do território portugguês.

IV.

Enttidades Desttinatárias (ED):
‐ Em
mpresas cerrtificadas como PME (na aceção daa Recomendação n.º 20
003/361/CE
de 6 de maio, condição
c
a confirmar po
or certificação do IAPMEI);
‐ Deverão ter a sede e a lo
ocalização da sua atividaade nas regiões NUTS II do Norte,
Cen
ntro e Alente
ejo;
‐ Deverão deteer Classificaçção Portuguesa das Ativvidades Económicas (CA
AE), revista
pelo Decreto‐LLei n.º 381//2007, de 14
1 de novem
mbro, que esteja abrangida pelo
Reggulamento do
d SAFPRI, designadameente:
i. Indústriaa — atividad
des incluídass nas divisões 05 a 33 da CAE;
ii. Energia — atividadees incluídas na
n divisão 35
5 da CAE;
iii. Constru
ução – atividades incluídas nas divisõ
ões 41 a 43 d
da CAE;
iv. Comérccio — atividaades incluídaas nas divisões 45 a 47 da CAE;
v. Turismo – atividades incluídas n
na divisão 55
5, nos grupos 561, 563, 771
7 e 791e
nas subclaasses 77210
0, 90040, 91041, 91042, 93110, 93192,
9
9321
10, 93292,
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93293, 932
294 e 96040
0 da CAE, esttas últimas desde
d
que declaradas dee interesse
para o turismo nos terrmos da legisslação aplicáável;
vi. Transpo
ortes e Logísstica – ativid
dades incluíd
das nos grup
pos 493, 494
4 e divisão
52 da CAE;;
vii. Serviço
os – atividad
des incluídass nas divisõe
es 37 a 39, 58,
5 59, 62, 63, 69, 70 a
74, 77, com
m exclusão do
d grupo 77
71 e da subcclasse 77210
0 quando de
eclarada de
interesse para
p
o turismo nos termos da legiislação apliccável, 78, 80
0 a 82, 90,
com exclusão da subcclasse 90040
0, 91, com exclusão daas subclassees 91041 e
91042, 95, nos grupos 016, 022, 02
24 e 799 e na
n subclasse 64202.

‐ Deverão
D
ter 5 ou meno
os exercícioss económico
os fechadoss (aplicável à primeira
tran
nche de inve
estimento em
m cada ED).
4

Enccontram‐se excluídas
e
as ED:
‐ Que
Q se enqu
uadrem no conceito dee “Empresa em dificuld
dade”, na aceção
a
das
orie
entações co
omunitárias relativas aos auxílio
os estatais de emergêência e à
ree
estruturação a empresass em dificuld
dade;
‐ Que
Q
operem
m nos setores do carvvão, siderúrrgico, consttrução navaal e fibras
sinttéticas.

V.

Financiamento
o:
O financiamentto concedido pelo FINO
OVA não poderá excederr 65% do valor de cada
uma das operações de inveestimento reealizadas pellas EV nas ED
D.
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VI.

Can
ndidaturas à Linha de Fiinanciamentto:
1. Apresentaação:
Submissão
o de candidaaturas, para apreciação da
d PME Inveestimentos, através de
envio, paraa o endereçço eletrónico
o in2BA@pm
meinvestimeentos.pt, doss seguintes
elementoss:
1. Forrmulário EV
V devidamen
nte assinado (deverá ser‐nos rem
metido em
formato pdf)
2. Ped
dido

de

financiamen
f
nto

(formu
ulário

em

Excel

de
evidamente

pre
eenchido)
3. Listtagem dos elementos
e
qu
ue serão rem
metidos via ccloud, dispo
onibilizados
em simultâneo
Os formuláários mencio
onados no ponto 1 e 2 encontram‐s
e
se disponíveis nos sites
do COMPEETE e da PM
ME Investimentos. O en
nvio da docu
umentação deverá ser
efetuada através
a
da cloud, ou sseja no emaail enviado à PME Inveestimentos
deverão disponibilizar
d
r um link ativo
a
que permita
p
aceeder à docu
umentação
(dropbox ou
o outros com a mesma funcionalidaade).

As candidaaturas terão duas compo
onentes:
‐ Candidatura da EV
V no primeeiro pedido
o de financciamento à Linha de
Financiameento (as EV já selecionadas no âm
C N.º 05/SA
mbito do AAC
AFPRI/2009
devem deeclarar, através do form
mulário a enviar,
e
que mantêm a estrutura
societária aprovada no âmbito desse AAC e mantêm a proporção de capital
privado ap
portado à EV
V no âmbito d
de cada opeeração de invvestimento);;
‐ Avaliação
o da operaçãão de investimento das EV
E nas ED.
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2. Avaliação::
‐ As candid
daturas de EV,
E em conju
unto com oss pedidos dee financiameento, serão
avaliados pela
p
PME In
nvestimento
os, que comunicará a su
ua decisão num
n
prazo
máximo de
e 15 dias úteis, a conttar da data da apresen
ntação formal de cada
candidaturra, desde qu
ue a mesma integre todaa a documen
ntação necessária para
o efeito (definida no fo
ormulário e Anexo III);
‐ Caso a caandidatura seja
s considerrada válida, para efeitoss de análise no âmbito
da presentte Linha de Financiamen
nto, será en
nviado um email de resp
posta à EV,
notificando
o do inicio da conttagem do prazo parra decisão da PME
Investimen
ntos. Em caso contrário
o, será enviado um em
mail informando que a
candidaturra não foi co
onsiderada vválida, menccionado o motivo da devvolução da
mesma;
‐ Caso seejam solicitaados esclareecimentos adicionais
a
à EV ou co
orreções à
informação
o enviada, até à resp
posta da EV
V, o prazo acima men
ncionado é
interrompiido. As EV terão um prazo máximo
o de 10 diass úteis para responder
aos esclareecimentos/ccorreções so
olicitadas, prazo findo o qual se con
nsiderará a
desistênciaa da candidaatura;
‐ Para efe
eitos de consumo de plafond dispo
onível da Lin
nha de Finan
nciamento,
apenas se
e consideram as cand
didaturas que tenham condições para ser
avaliadas, isto é, cujo dossier se eencontre com
mpleto, de aacordo com o definido
no Anexo III e formulário.
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VII.

Ope
erações de Financiamen
F
nto:
1. Caraterístiicas:
‐ Operaçõe
es de financiamento corrresponderãão a emprésttimos de méédio prazo,
concedidoss pelo FINOV
VA, com os vvalores máxiimos de:
a) 1 milhão de euros, por EV, durantte toda a duração daa Linha de
Financciamento;
b) 500
0 mil euros por
p operação
o de investim
mento em ED
D.
‐ Os ped
didos de financiamen
f
nto poderão incidir sobre operrações de
investimen
nto por co
oncretizar, ou sobre operações de investimento já
concretizad
das, mas nãão há mais de 6 mesess e desde que essa datta não seja
anterior à data de iníciio da presen
nte Linha de Financiamento.
‐ Os desem
mbolsos do financiament
f
to do FINOV
VA serão efetuados de acordo com
a realizaçãão das operaações de invvestimento aprovadas, correspondeendo a um
limite máximo de 65% do montantte de cada operação.
o

mento com ttranches:
2. Operaçõess de investim
‐ Os finan
nciamentos a concedeer pelo FINOVA serão aprovados pelo seu
montante global previsto para cad
da ED, podendo o financciamento do
o FINOVA e
o respetivvo investime
ento da EV na ED ser repartido p
por diversass tranches,
desde que cumpridas as
a seguintess condições:
a) A EV
E deverá ap
presentar um
m plano fun
ndamentado
o com os mo
ontantes e
momeentos de investimento,, bem como as condições subjaccentes aos
mesmos;
b) Os montantes
m
g
globais
aprovados por ED contarão para o preenchimento
dos lim
mites de finaanciamento do
d FINOVA por
p EV e porr ED;
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c) A EV
E deverá manter a P
PME Investimentos info
ormada de quaisquer
desvio
os que se verrifiquem no plano referido em a).
Nota: No caso da Op
peração de investimen
nto prever ttranches, o montante
global do Empréstimo
será cativo por conta da Operação Aprovada mas
E
m apenas
será dispo
onibilizado quando
q
a EEV comprovvar o cump
primento pe
ela ED das
condições subjacentess a cada traanche. Caso
o se verifiqu
uem desvioss ao plano
referido na alínea a), a EG reserrva‐se o dirreito de desscativar os montantes
relativos àss tranches ainda não dissponibilizadaas.

3. Remuneraação e reemb
bolso dos fin
nanciamenttos concedid
dos pelo FINOVA:
‐ A remun
neração e o reembolso
o das operações de financiamento
o por EV é
fixada em função da performancce de cada uma
u
das op
perações de capital de
risco subjacentes, de acordo
a
com os seguintess critérios:

8

a. Assime
etria de distrribuição do encaixe
e
finan
nceiro de 20
0% (FINOVA))/ 80%
(BA e outtros acionisttas), até quee os BA sejam
m ressarcido
os da totalidaade do seu
investimeento;
b. Posterior distribu
uição assim
métrica 80% (FINOVA) / 20% (BA
A e outros
acionistas), até que o FINOVA sejja ressarcido
o do financiaamento conccedido;
c. Restantes mais valias são distribuídas na proporção
p
50
0% (FINOVA)/ 50%
(BA e outtros acionistas).
‐ Poderão
o ainda ser deduzidos
d
ccustos geraiss de funcion
namento da EV afetos à
operação ap
provada, (exc
cetuam‐se im
mpostos e custos finan
nceiros), atéé ao valor

máximo anual de 3%
% (três por cento) doss capitais in
nvestidos pela
p
EV na
operação aprovada.
a
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4. Reembolso
o antecipado dos financciamentos concedidos pelo
p
FINOVA
A:
As EV po
odem, a to
odo o mom
mento, exercer uma opção de reembolso
antecipado
o, tendo porr base o valo
or de avaliaçção da operração de investimento,
realizada por
p uma enttidade indep
pendente, desde que nãão resulte em prejuízo
para o FINO
OVA.

VIII.

Ope
erações de Investiment
I
to nas ED:
‐ Projetos
P
inovadores em
m fases iniciaais do seu ciclo
c
de vidaa (seed capiital e early
staages).
Entende‐see por fases de
d seed capital e early sttages, para este
e efeito, o seguinte:
‐ Seed capiital: financiaamento conccedido para estudar, avaaliar e desen
nvolver um
conceito in
nicial;
‐ Early staages: financiamento concedido a empresas
e
que não com
meçaram a
comercializzar os seuss produtos ou serviçoss e não reaalizaram ain
nda lucros,
destinado ao desenvo
olvimento do
os seus prod
dutos e ao laançamento da fase de
comercializzação, bem como financiamento de acréscim
mos da capaacidade de
produção, do desen
nvolvimento
o do merccado, do lançamento
o de um
determinado produto ou do refo
orço do fund
do de maneio, para em
mpresas em
fases iniciaais do seu cicclo de vida.
‐ As
A operaçõe
es de investtimento apresentadas pelas
p
EV devvem ser basseadas em
plaanos de neegócios e, quando ap
plicável, em
m outros elementos de
d análise,
refferentes à operação,
o
e sustentadass em perspetivas de ren
ntabilidade/vviabilidade,
consentâneas com as cond
dições de mercado.
‐ Exclusões:
E

Do
ocumento merameente informativo
e não vinculativo

9

DOC
CUMENTO
O DE DIVULLGAÇÃO
(i) Investimen
ntos diretam
mente orien
ntados paraa o financiaamento de atividades
rellacionadas com a exp
portação paara países terceiros ou
o Estados‐‐Membros,
no
omeadamentte os apoioss associadoss diretamente às quantidades expo
ortadas, de
criação e funcionamento de
d redes de distribuição
o, ou de outrras despesass correntes
ligadas às ativiidades de exxportação;
(ii)) Investimen
ntos em ativo
os fixos no eestrangeiro;
(iii) Operaçõess de consolid
dação ou reeestruturação
o financeira;
(ivv) Aquisição de participaações sociaiss, salvo com a prévia auttorização do
o FINOVA e
da Autoridade
e de Gestão do
d COMPETE.
‐ Pelo
P
menos 70% da paarticipação das EV em cada operação de invvestimento
devverá ser asse
egurada porr capital ou quase capitaal, de acordo com o Regulamento
do SAFPRI, entendendo‐see, por quasse capital, os
o instrumentos cujo reendimento
parra o titular (investidor//mutuante) se baseia predominant
p
temente em
m variáveis
relaacionadas com
c
a geração de resultados da sociedade visada, que
e não são
garrantidos no caso
c
de inso
olvência desssa sociedadee e/ou que p
podem ser co
onvertíveis
em participaçõ
ões sociais ordinárias, deesde que os mesmos sejjam qualificaados como
Cap
pital Próprio à luz do SNC.
‐ Cada
C
ED alvvo de uma operação de
d investimento das EEV, não pod
de receber
inve
estimento superior
s
a 1,5
1 milhões de euros, por cada período
p
de 12 meses,
oriu
undo de insttrumentos de
d capital de risco que see encontrem
m ao abrigo do
d SAFPRI.
‐ O desinvestimento (em
m termos dee prazo e co
ondições) deverá ser previsto
p
no
Accordo Parasssocial celebrado pela EV no âmbito da
d operação
o de investim
mento, seja
atrravés da alienação
a
e
em
mercado, a Fundos de Investimento/Instituições
Fin
nanceiras, Prromotores ou
o outros Invvestidores, visando
v
sem
mpre a maxim
mização da
ren
ntabilidade da operação
o.
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‐ O desinvestim
mento deverá ocorrer n
num prazo máximo
m
de 7 anos a conttar da data
dee investimento das EV em
m cada ED.
‐ As
A participaações, no âm
mbito das operações de
e investimen
nto aprovad
das, devem
ser concretizadas até 30 de
d setembro
o de 2015, podendo estaa data ser prrorrogável,
ap
pós autorizaçção da Auto
oridade de Gestão do COMPETE o
ou entidadees por esta
deesignadas.
Ne
este âmbito
o, apenas serão con
nsiderados, para efeittos desta Linha de
Fin
nanciamento
o, os investimentos quee sejam efetuados nas ED
E até 30 dee setembro
dee 2015, con
nsiderando‐sse como effetuados ap
penas quando o respeetivo fluxo
fin
nanceiro é re
ecebido pelaa ED.
‐ As
A Operaçõees financiadas ficam sujjeitas às con
ndições de cumulação de auxílios
consagradas no
n artigo 7.º do Regulam
mento (CE) n.º
n 800/2008
8 da Comissãão, de 6 de
agosto de 200
08 (RGIC), asssim, se uma ED receber investimentto de capital de risco e
solicitar nos 3 (três) anos seguintes auxílios ao ab
brigo do RGIC, os limitees máximos
dee auxílio releevante ou oss montantess máximos elegíveis
e
serão reduzido
os em 20%.
Estta redução não
n excederá o montantte total de capital de risco recebido e não será
ap
plicável aos auxílios
a
estaatais à invesstigação, dessenvolvimen
nto e inovaçção isentos
no
os termos do
o RGIC.
‐ O investimen
nto na ED deeverá incluirr uma contribuição finan
nceira corresspondente,
peelo menos, a 25% do to
otal do inveestimento do plano de negócios apreciado e
ap
provado pelaa PME Investimentos, que assumaa uma form
ma isenta de
e qualquer
ap
poio público
o, contando
o para estees 25% a contribuição
c
o privada da
d EV, no
invvestimento na
n ED.

IX.

Con
ntratualizaçãão:
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Ap
pós a apro
ovação da candidaturaa da EV, em conjun
nto com o primeiro
finaanciamento,, será celebrrado um Con
ntrato de Fin
nanciamento
o Reembolsável, entre
a EV e o FINOV
VA, onde serão estipulaadas as regraas inerentess ao acompaanhamento
da atividade da
d EV financciada pelo FINOVA e dos
d financiaamentos con
ncedidos e
respetivas operrações de investimento..
No âmbito destta contratuaalização e po
or forma a faacultar prévios esclarecim
mentos às
enttidades veícu
ulo informam
mos que devverão ser reffletidos no A
Acordo Parasssocial e
noss Estatutos da
d EV um conjunto de m
matérias prevvistas no Con
ntrato de
Financiamento, nomeadam
mente:
•

Capital Social

•

neração de Ações
A
Limitaçções à Transmissão e On

•

Assemb
bleia Geral e/ou
e
Comitéé de Investim
mento

•

Adminiistração da Sociedade
S

•

Relaçõe
es Diretas e Conflito de Interesses

12

ncípios Orien
ntadores para a inclusão
o destas mattérias encon
ntram‐se deffinidos no
Prin
Ane
exo IV.

X.

Divvulgação:
As EV deverão
o promoverr a divulgação da sua atividade d
de forma au
utónoma e
sisttemática, através de açções de promoção nos media, em seminários e sessões
dire
ecionadas para
p
o púb
blico‐alvo, entre outro
os. Deverão
o ainda asssegurar a
divulgação doss resultados obtidos e a menção explícita à origgem do financiamento
púb
blico (FINOV
VA, COMPETTE, QREN e FEDER) noss contratos a celebrar com
c
as ED,
nom
meadamente através dee cláusula co
om o seguintte teor:

Do
ocumento merameente informativo
e não vinculativo

DOC
CUMENTO
O DE DIVULLGAÇÃO

“O FIN
NOVA – Fun
ndo de Apo
oio ao Finan
nciamento à Inovação participa na
a Linha de
Financciamento a Operaçõees desenvolvidas por Business Angels, po
or via de
financciamento orriundo do Fundo
F
Europ
peu de Dessenvolvimen
nto Regiona
al (FEDER),
atravéés do COMP
PETE / QREN
N, visando a
assegurar àss empresas beneficiaria
as finais os
meios financeiross adequadoss à prosseccução dos seeus objetivo
os de impleementação,
expansão ou consolidação da sua posição
o no mercado
o nacional e//ou internaccional.”

13
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AN
NEXO I
CRITÉR
RIOS DE ADM
MISSÃO DAS EV
1. EV que
q não tenham sido selecionadas e constituídaas ao abrigo do AAC N.º
05/SAFPRI/2009,
a. Empressas detidas maioritariaamente e com controllo de gestãão por BA
(mínimo de
d 3), que te
enham por política de investimenttos a particcipação em
empresas, que se enqu
uadrem nas fases de seeed capital e early
e
stages;;
b. Os BA das EV devverão comprrovar a sua qualidade através de registo na
CMVM, ou
u por entidade organizativa da classse, previameente reconh
hecida pelo
COMPETE (FNABA ou APBA);
A
c. O limitee mínimo dee capital apo
ortado peloss BA e outro
os acionistass às EV não
poderá serr inferior a 35% do total do financiam
mento da EV
V, alocado a cada
operação de
d investimeento enquad
drável.
2. EV selecionadas
s
s e constituíídas ao abriggo do AAC N.º
N 05/SAFPR
RI/2009, dessde que, na
data da
d apresentação da primeira operaação de inveestimento p
para financiaamento do
FINOV
VA, tenham, no âmbito do
d AAC N.º 0
05/SAFPRI/2009:
i. Um níveel de execuçãão igual a 10
00%; ou
ii. Desistido
o do montan
nte ainda dissponível.
3. Pon
ntuação mín
nima de 3 pontos na avaliação efetuada de acordo com
m critérios
utilizados no AAC
C N.º 05/SAFPRI/2009 e constantes do Anexo II do documento em
apreço
o, não send
do esta avaliação necessária para as EV refeeridas no po
onto 2. do
presen
nte Anexo, desde que mantenham
m a estruturra societáriaa aprovada no âmbito
desse Aviso.
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NEXO II
CRITÉR
RIOS DE SELLEÇÃO DAS EV
E
A ponttuação da caandidatura é calculada d
de acordo co
om a seguintte fórmula:
P = 0,3
35 A + 0,30 B + 0,35 C
Em qu
ue:
P = Po
ontuação da candidaturaa
A = Critério de existência de re
ecursos hum
manos e financeiros adeq
quados à gestão da EV
B = Experiência co
omprovada na
n deteção, análise e aco
ompanhameento de projetos
C = Ad
dequação daa experiênciaa profissionaal dos Business Angels aaos objetivos definidos
em candidatura
São co
onsideradas selecionadaas as candidaaturas que apresentem
a
“P” igual ou superior a
3.
A. Exisstência de re
ecursos hum
manos e finan
nceiros adeq
quados à gesstão da EV
A = A.1 x 0,50 + A..2 x 0,35 + A.3
A x 0,15
A.1 – Adequação
A
da
d candidatu
ura
Pontuado de acordo com as seguintes classificações:
Muito Forte – 5
Forte – 4
Média
a–3
Fraca – 2
Muito Fraca – 1
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A.2 – Nível
N
de Cap
pitais Próprio
os dos Business Angels
O sub
bcritério A.2 mede‐se pelo rácio
o de “Investimento d
de Business Angels /
Investimento Totaal x 100”, pontuado de aacordo com as
a seguintess classificaçõ
ões:
> 50% ‐ 5
> 35% e <= 50% ‐ 4
> 25% e <= 35% ‐ 3
>17,5%
% e <= 25% ‐ 2
A partticipação doss BA em perrcentagem iggual ou inferior a 17,5%
% do investim
mento total
implica o não enquadramento
o da candidaatura.
A.3 – Adequação
A
dos
d recursoss humanos e organização, afetos à atividade
a
da EV
Pontuado de acordo com as seguintes classificações:
Muito Forte – 5
16

Forte – 4
Média
a–3
Fraca – 2
Muito Fraca – 1
B. Experiência com
mprovada naa deteção, análise e acompanhamen
nto de projetos
B = B.1
1 x 0,50 + B.2 x 0,50
B.1 Nú
úmero de em
mpresas criadas, geridass ou interven
ncionadas peelos Business Angels
O sub
bcritério B.1
1 mede‐se pelo rácio “Número de
d empresas criadas, geridas
g
ou
interve
encionadas pelos Busine
ess Angels / Número de Business An
ngels”.
Pontuado de acordo com as seguintes classificações:
>5 – 5
>4 e <=
< 5–4
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>3 e <=4
< –3
>1 e <=
< 3–2
<= 1 – 1
B.2 Experiência em
m criação dee empresas e em capital de risco
O subcritério B.2 mede‐se peelo rácio “Número de anos
a
de expeeriência em capital de
risco, como BA, em
m criação de
e empresas / Número dee Business A
Angels”.
Pontuado de acordo com as seguintes classificações:
>10 an
nos – 5
>8 e <=
< 10 – 4
>6 e <=8
< –3
>4 e <=
< 6–2
<= 4 – 1
17

C. Níveel de adequaação da expe
eriência pro
ofissional doss Business Angels aos ob
bjetivos
definid
dos em cand
didatura
C = C.1
1 x 0,20 + C.2 x 0,30 + C..3 x 0,50
C.1 Ad
dequação daa formação académica
a
d
dos Businesss Angels à attividade a desenvolver
pela EV
Pontuado de acordo com as seguintes classificações:
Muito Forte – 5
Forte – 4
Médio
o–3
Fraco – 2
Muito Fraco – 1
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C.2 Experiência do
os Business Angels
A
em fu
unções de geestão e atividades de co
onsultoria
O subcritério C.2 mede‐se peelo rácio “N
Número de anos
a
de exp
periência do
os Business
Angelss em gestão e/ou consultoria / Núm
mero de Busin
ness Angels””.
Pontuado de acordo com as seguintes classificações:
>10 an
nos – 5
>8 e <=
< 10 – 4
>6 e <=8
< –3
>4 e <=
< 6–2
<= 4 – 1
C.3 Experiência do
os Business Angels
A
como
o empresário
os
O subcritério C.3 mede‐se peelo rácio “N
Número de anos
a
de exp
periência do
os Business
Angelss como empresários / Número de Bu
usiness Angeels”
18

Pontuado de acordo com as seguintes classificações:
>10 an
nos – 5
>8 e <=
< 10 – 4
>6 e <=8
< –3
>4 e <=
< 6–2
<= 4 – 1
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NEXO III
ELEMEENTOS A REMETER NO ÂMBITO
Â
DE CADA CAND
DIDATURA

Eleme
entos necesssários para efeitos
e
avaliação da can
ndidatura daa EV:

‐ Mem
mória descrittiva onde se detalhem, eentre outross elementos, os recursos humanos
e financeiros disp
poníveis, a política
p
de investimento e desinveestimento, o plano de
negócios e mapass financeiross previsionais para os anos de 2014
4 e 2015, incluindo no
mínim
mo os seguinttes pontos:
a As emprresas/instrum
a)
mentos visaadas(os), beem como o
os critérios, termos e
c
condições
para o seu fin
nanciamento
o;
ento operacional;
b) O orçame
c As disposições em matéria de prrofissionalism
c)
mo, competêência e indeependência
d gestão;
da
d A justificaação e utilizaação previstaa da contribuição do CO
d)
OMPETE;
e Plano de implementaação de acçõ
e)
ões de divulggação, sensib
bilização e publicitação
d operaçõ
das
ões financiad
das.
‐ Declaaração de inexistência de
d dívidas à A
Administraçãão Fiscal e Segurança So
ocial de
cada BA;
B
‐ Form
mulário EV, devidamente
d
e assinado;
‐ Decllaração quee ateste a qualidade
q
de BA, atravvés de regissto na CMV
VM ou por
entidaade organizaativa da classse, previam
mente reconhecida pelo COMPETE (FNABA
(
ou
APBA));
‐ CV de
e cada BA.
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Adicio
onalmente, informa‐se
i
que cada p
pedido de financiament
f
to deverá integrar os
seguin
ntes docume
entos:
•

Formulário
o de Pedido de financiam
mento, ondee constam oss seguintes elementos:
e
‐ Identificaação da EV
‐ Identificaação da ED (cconstituída o
ou a constitu
uir)
o Designação
o Morada
o NIF
o Estru
utura acionissta
o Órgããos Sociais
o CAE
o Indiccadores: Nú
úmero de trrabalhadoress, Ativo Líqu
uido Total, Volume
V
de
Negóccios, Capital Social, Situ
uação Líquida, Resultado Líquido, Empresas
Particiipadas (dado
os desde a data da consttituição da EED)
‐ Operação
o de Capital de Risco:
o Mem
mória descrittiva
o Mon
ntante total da
d operação
o
o Caraacterísticas: tipologia dee investimen
ntos, estrutura de finan
nciamento,
condiçções de enttrada, condiições de fin
nanciamento
o, prazo da operação,
condiçções de saídaa
o Parcceiros
o Percentagem de
d participaação da EV
V no capitaal social da ED e no
financiamento da operação
o Mon
ntante solicittado ao FINO
OVA
o Dataa de realizaçãão da operação
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•

Documenttos:
‐ Comprovativo do NIB
B da EV para transferênccia do financciamento
‐ Declaraçãão de início de
d atividadee da ED
‐ Certificaçção de PME da
d ED
‐ Plano de negócios qu
ue sustenta a decisão dee investimento
‐ Cópia da Ata do Con
nselho de A
Administração/de Gerência/ do Adm
ministrador
Único, relaativa à decisãão de Investimento
‐ Minuta do Acordo Paarassocial a celebrar
c
com
m a ED
‐ Suportee que atesste a realiização do financiamento privado da EV,
designadam
mente, (i) ata referentee à deliberação de aum
mento de cap
pital ou de
realização de Prestaçções Suplem
mentares ou
u Acessóriass ou (ii) contratos de
suprimento
os e (iii) posterior envio dos comp
provativos bancários
b
das entradas
dos fundoss na EV
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AN
NEXO IV
PR
RINCÍPIOS ORIEENTADORES PA
ARA INCORPO
ORAÇÃO NOS CONTRATOS
C
DEE SOCIEDADE DAS
D EVs

Sociedad
des Anónimas
Capital Social
•

O capital soccial, integralmente subscrito
o e [totalmentee realizado em
m dinheiro ou parcialmente
p
realizado em
m dinheiro em
m [ ] por centto do respetivvo valor nomin
nal, estando os
o acionistas
obrigados a realizar o rem
manescente no prazo de [ ] anos],
a
é de [ ] euros e está representado
r
por [ ] açõees com o valor nominal de [ ] cada uma [sendo [ ] açções da catego
oria “A” e as
restantes da
a categoria “B”, com os direeitos especial descriminadoss nestes estatu
utos [quando
existam cateegorias de açõees]].

•

As ações serãão nominativas, sem que possam ser conve
ertidas em açõ
ões ao portado
or e tituladas,
sendo repressentadas por tíítulos de uma, cinco, dez, cin
nquenta, cem, quinhentas, mil,
m dez mil ou
por múltiplos destes.

Limitações
L
à Trransmissão de Ações
•

Considerando,
•

o objeto
o social da Sociedade e a atividade económica desenvolvida pela mesma;

•

que paraa a prossecuçãão da atividadee da Sociedadee é essencial o financiamento a conceder
pelo FIN
NOVA – Fundo de Apoio ao Financiamento
o à Inovação, criado
c
pelo Deecreto‐Lei n.º
175/200
08, de 26 de agosto (“FIN
NOVA”), nos termos
t
do Co
ontrato de Financiamento
Reembo
olsável ao abrigo do “Sistem
ma de Apoio ao
a Financiamen
nto e Partilha de Risco da
Inovação
o (SAFPRI)” (“C
Contrato Quad
dro”) e do(s) Accordo(s) de Fin
nanciamento celebrados na
sequênccia de um peedido de finan
nciamento (o(s) “Acordo(s) de Financiam
mento”), em
conform
midade com o estabelecido
e
na Linha de Financiamento a Investidores em
e Capital de
Risco (B
Business Ang
gels), objeto do Convite à Apresentação de Cand
didatura n.º
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01/SAFP
PRI/2013 e respetivos anexos, tendo tido
o o referido concurso
c
por finalidade a
seleção de Business Angels cuja atividade de investimento nas Pequenaas e Médias
pital de risco, terá cofinancciamento do
Empresaas, equiparáveel à dos operadores de cap
COMPETTE

–

Programa

Operaccional

Fatore
es

de

Comp
petitividade

(“Linha

de

Financiaamento”);
•

que, no âmbito do Co
ontrato Quadro
o foram identificados os acio
onistas consideerados como
Businesss Angels nos termos e parra os efeitos da Linha de Financiamentto e que tal
qualificaação foi condiçção essencial para que o Financiamento fossse concedido à Sociedade;

•

que noss termos do disposto nas co
ondições da Linha de Financciamento e do
o previsto no
Contrato
o Quadro e Acordo
A
de Finaanciamento oss acionistas qualificados co
omo Business
Angels deverão,
d
duran
nte a vigência do Contrato Quadro,
Q
ser, n
no mínimo, em
m número de
três e deeter diretamen
nte a maioria d
do capital sociaal da Sociedadee;

•

A transmissãão de ações da Sociedade é, de acordo
o com o inteeresse social, limitada nos
seguintes terrmos:

23

As ações representativas do capital so
ocial da Socied
dade em cadaa momento detidas
d
pelos
acionistas qu
ualificados com
mo Business An
ngels no âmbito do Contrato
o Quadro não poderão ser
total ou parccialmente tran
nsmitidas sem que, cumulativvamente, o FIN
NOVA confirme por escrito
que, no seu entender, o potencial adquiirente é qualificado como Bu
usiness Angel nos
n termos e
d Financiamen
nto ou que, no
o seu entendeer, a projetada transmissão
para os efeittos da Linha de
não faz periggar a vigência do Contrato Q
Quadro e/ou dee qualquer Aco
ordo de Financciamento e o
potencial ad
dquirente se obrigue
o
a, em
m simultâneo com a aquisiição das açõees, aderir ao
Contrato Quadro e ao(s) Acordo(s)
A
de Fiinanciamento e a toda a doccumentação co
om o mesmo
conexa, em substituição do
d acionista aalienante e asssumindo todos os direitos e obrigações
deste último
o.
•

A presente liimitação à tran
nsmissão deverá constar obrigatoriamente dos títulos rep
presentativos
das ações a ela
e sujeitas.
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•

Em virtude do acima exposto, as açõess detidas pelo
os acionistas q
qualificados co
omo Business
Angels no âm
mbito do Contrrato Quadro nãão poderão ser oneradas, seem o consentim
mento escrito
do FINOVA.

Assemb
bleia Geral e/o
ou Comité de Investimento
•

A Assembleia Geral [ou O Comité de Invvestimento [qu
uando exista]] deverá reunirr pelo menos
m cada semestre, tendo com
mo ordem de trabalhos,
t
ad
discussão e a prestação
p
de
uma vez em
informações sobre operaçõ
ões de investim
mento e de dessinvestimento da
d Sociedade no
n âmbito da
Linha de Finaanciamento.

•

Nas Assemblleias Gerais [ou no Comité d
de Investimento
o [quando exista]], referidas no parágrafo
anterior, devverão estar presentes,
p
ou representadoss, todos os m
membros do Conselho de
Administraçãão e todos oss acionistas a fim de prestaarem esclarecimentos sobre as matérias
constantes da
d ordem de traabalhos.

•

Nas Assemblleias Gerais [ou no Comité d
de Investimento
o [quando exista]], referidas no parágrafo
anterior, o Presidente da Mesa
M
da Assem
mbleia Geral au
utorizará a pressença de um re
epresentante
da sociedadee gestora do FINOVA
F
‐ Fund
do de Apoio ao
o Financiamen
nto à Inovação
o, o qual terá
direito a usaar da palavra para apresen
ntar pedidos de
d esclarecimeentos e debateer quaisquer
aspetos relaccionados com as matérias constantes da orrdem de trabalhos.

Administraçção da Sociedaade
•

A administraação da Socied
dade será exerccida por um Conselho de Ad
dministração composto por
[três a cinco]] membros eleeitos em Assem
mbleia Geral po
or períodos de [ ] anos, e ree
elegíveis uma
ou mais veze
es, ou por um Administrador
A
Único, conform
me for deliberaado em Assembleia Geral.

•

A maioria do
os membros do
o Conselho de Administração
A
o, ou o Adminisstrador Único, se for o caso,
deverão(á) cumprir, cumulaativamente, oss seguintes req
quisitos subjetivvos:
a)

ser acionistass da Sociedade;
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b) ter sido qualifficado como Business Angelss nos termos e para os efeitos da Linha de
Financiamentto e do Contratto Quadro e Accordo(s) de Fin
nanciamento.

Relaações Diretas e Conflito de In
nteresses
•

Os acionistas e o Conselh
ho de Adminisstração, ou o Administradorr Único, confo
orme o caso,
deverão com
municar previam
mente ao FINO
OVA ‐ Fundo de
d Apoio ao Fin
nanciamento à Inovação, o
futuro estabe
elecimento de relações diretas entre:
a.

quaalquer dos acio
onistas da Socciedade e qualquer acionista/sócio de um
ma sociedade
desttino de projetto de investim
mento ou de desinvestimento
o por parte da Sociedade;
e/ou

b.

a Sociedade e qualquer acion
nista/sócio de uma sociedad
de destino dee projeto de
inve
estimento ou de
d desinvestimento por partee da Sociedadee; e/ou

c.

quaalquer dos acio
onistas da Socciedade e quaalquer sociedaade destino dee projeto de
inve
estimento ou de
d desinvestimento por partee da Sociedadee,

e assegurar que
q tais relações serão estab
belecidas em co
ondições de mercado.
•

Sempre que qualquer doss acionistas ou
u qualquer órggão da Sociedade com podeeres para tal
tenha conheecimento de um
u projeto que implique a concretização de qualquer das relações
diretas referidas no númerro anterior do qual possa re
esultar um conflito de interessses entre as
nvocação de uma reunião dee Assembleia
pessoas/entiidades envolvidas, deverá prromover a con
Geral exclusivamente para apreciar esta m
matéria.

•

qual o tratameento a dar à
A Assembleiia Geral referiida no número anterior devverá decidir q
situação, por deliberação tomada por u
uma maioria de
d votos correspondente a, pelo menos,
75% (setentaa e cinco por ce
ento) do capitaal social.

•

Nas Assemblleias Gerais a que
q se referem
m os parágrafoss anteriores:
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a)

deverrão estar presentes, ou reepresentados, todos os m
membros do Conselho
C
de
Admin
nistração e to
odos os acion
nistas a fim de
d prestarem esclarecimenttos sobre as
matérrias constantess da ordem de trabalhos;

b) o Pressidente da Meesa da Assemb
bleia Geral auttorizará a presença de um reepresentante
da socciedade gestorra do FINOVA ‐ Fundo de Ap
poio ao Financiiamento à Inovvação, o qual
terá direito
d
a usar da palavra paara apresentarr pedidos de eesclarecimento
os e debater
quaisq
quer aspetos relacionados co
om as matériass constantes daa ordem de traabalhos; e,
c)

a(s) pessoa(s)
p
que geraram
g
o pottencial conflito
o de interessess estão impediidas de votar
na Asssembleia Geral, quando apliccável.

Sociedad
des por Quotass
Capital Social
O capital social, integgralmente subsscrito e [totalm
mente realizad
do em dinheiro ou parcialmente realizado
em dinheiro em [ ] por cento do respetivo valo
or nominal, esstando os sóccios obrigados a realizar o
remaneescente no prazzo de [ ] anos]], é de [ ] euro
os divido em [ ] quotas, com o valor nomin
nal de [ ] [...],
pertenccendo respetivvamente aos só
ócios [ ] [...].

Limitações à Cessão de Quotas
•

Considerando,
•

o objeto
o social da Sociedade e a atividade económica desenvolvida pela mesma;

•

que paraa a prossecuçãão da atividadee da Sociedadee é essencial o financiamento a conceder
pelo FIN
NOVA – Fundo de Apoio ao Financiamento
o à Inovação, criado
c
pelo Deecreto‐Lei n.º
175/200
08, de 26 de agosto (“FIN
NOVA”), nos termos
t
do Co
ontrato de Financiamento
Reembo
olsável ao abrigo do “Sistem
ma de Apoio ao
a Financiamen
nto e Partilha de Risco da
Inovação
o (SAFPRI)” (“C
Contrato Quad
dro”) e do(s) Accordo(s) de Fin
nanciamento celebrados na
sequênccia de um peedido de finan
nciamento (o(s) “Acordo(s) de Financiam
mento”), em
conform
midade com o estabelecido
e
na Linha de Financiamento a Investidores em
e Capital de
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Risco (B
Business Ang
gels), objeto do Convite à Apresentação de Cand
didatura n.º
01/SAFP
PRI/2013 e respetivos anexos, tendo tido
o o referido concurso
c
por finalidade a
seleção de Business Angels cuja atividade de investimento nas Pequenaas e Médias
Empresaas, equiparáveel à dos operadores de cap
pital de risco, terá cofinancciamento do
COMPETTE

–

Programa

Operaccional

Fatore
es

de

Comp
petitividade

(“Linha

de

Financiaamento”);
•

que, no âmbito do Contrato
C
Quad
dro foram iden
ntificados os sócios
s
consideerados como
Businesss Angels nos termos e parra os efeitos da Linha de Financiamentto e que tal
qualificaação foi condiçção essencial para que o Financiamento fossse concedido à Sociedade;

•

que noss termos do disposto nas co
ondições da Linha de Financciamento e do
o previsto no
Contrato
o Quadro e Accordo de Finan
nciamento os sócios
s
qualificaados como Bussiness Angels
deverão
o, durante a viigência do Con
ntrato Quadro
o, ser, no mínimo, em númeero de três e
deter dirretamente a maioria
m
do capittal social da So
ociedade;

•

A transmissãão, inter vivos ou
o mortis caussa, total ou parrcial, incluindo
o as respetivas divisões, das
quotas em cada momento detidas peloss sócios qualificcados como Bu
usiness Angelss depende do
consentimen
nto da Sociedaade, o qual fiica condicionaado ao preencchimento, cum
mulativo, dos
seguintes req
quisitos:
a.

quee o FINOVA co
onfirme por esscrito que, no seu entenderr, o potencial adquirente é
quaalificado como
o Business An
ngel nos termos e para os efeitos da
d Linha de
Finaanciamento ou
u que, no seu entender, a projetada
p
tran
nsmissão não faz
f perigar a
vigêência do Contraato Quadro e/o
ou de qualquer Acordo de Fin
nanciamento; e que

b.

o po
otencial adquirrente se obrigu
ue a, em simulttâneo com a cessão da(s) quota(s), aderir
ao Contrato
C
de Financiamento e a toda a do
ocumentação ccom o mesmo
o conexa, em
substituição do só
ócio alienante, assumindo tod
dos os direitos e obrigações deste
d
último.

•

O consentim
mento da Sociedade deveráá ser pedido por escrito p
pelo sócio intteressado na
transmissão, com indicaçãão do potenciaal adquirente e de todas ass condições daa cessão, sob
pena de não se considerar requerido para todos os devvidos efeitos.
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•

Os sócios devvem deliberar sobre o pedido de consentim
mento no prazo de sessenta dias a contar
da data em que
q o mesmo foi
f recebido peela Sociedade.

•

Nos casos em
e que a quo
ota que se pretende cederr não esteja há mais de três
t
anos na
titularidade do
d sócio intereessado na cesssão, a recusa de consentimen
nto por parte da
d Sociedade
inviabiliza um
ma cessão eficaaz.

•

Nos casos em
m que a quota que se pretende ceder estejja há mais de ttrês anos na tittularidade do
cedente, a comunicação de recusa de co
onsentimento incluirá obrigaatoriamente uma proposta
escrita de am
mortização ou de
d aquisição da quota, a quaal se não for acceite pelo sócio
o interessado
na cessão no
o prazo de quin
nze dias ficará ssem efeito, sub
bsistindo a reccusa de consen
ntimento.

•

Se a Sociedaade deliberar a aquisição daa quota, o neggócio deverá sser celebrado nos sessenta
dias seguinte
es à aceitação por parte do sócio cedentee e o direito a adquiri‐la é atribuído
a
aos
sócios que declarem preteender adquiri‐laa no momento
o da deliberaçãão sobre o con
nsentimento,
proporcionallmente às quo
otas que então possuírem; se
e os sócios não
o exercerem esse direito, o
mesmo perte
encerá à Sociedade.

•

Em virtude do
d acima expo
osto, as quotass em cada mo
omento detidas pelos sócioss qualificados
como Busineess Angels, ao
o abrigo da Liinha de Financiamento, carrece de conseentimento da
Sociedade, condicionado aos requisitos e regulamentaçção supra prevvistos.

Assemb
bleia Geral e/o
ou Comité de Investimento
•

A Assembleiaa Geral [ou O Comité de Invvestimento [qu
uando exista]] deverá reunirr pelo menos
uma vez em
m cada semestre, tendo com
mo ordem de trabalhos,
t
ad
discussão e a prestação
p
de
informações sobre operações de investimento e de desinvestimento da Sociedad
de no âmbito
da Linha de Financiamento
F
o.

•

Nas Assemblleias Gerais [ou
u no Comité dee Investimento
o [quando existta]], referidas no parágrafo
anterior, devverão estar prresentes, ou reepresentados, todos os sócios e todos os gerentes da
Sociedade a fim de presttarem esclareccimentos sobre as matériass constantes da
d ordem de
trabalhos.

•

u no Comité dee Investimento
o [quando existta]], referidas no parágrafo
Nas Assemblleias Gerais [ou
anterior, o Presidente da Mesa
M
da Assem
mbleia Geral au
utorizará a pressença de um reepresentante
e gestora do FINOVA
F
‐ Fund
do de Apoio ao
o Financiamen
nto à Inovação
o, o qual terá
da sociedade
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direito a usaar da palavra para apresen
ntar pedidos de
d esclarecimeentos e debater quaisquer
aspetos relaccionados com as
a matérias co
onstantes da orrdem de traballhos.

Gerênciaa da Sociedade
e
•

A sociedadee será administrada e rep
presentada po
or [três a cin
nco] gerentes eleitos em
Assembleia Geral
G
por perío
odos de [ ] ano
os, e reelegíveeis uma ou maiis vezes, e quee constituirão
um Conselho
o de Gerência, ou a gerência da Sociedade será exercida por um gerente, conforme
for deliberad
do em Assemblleia Geral.

•

O gerente ou
o a maioria dos
d membros do Conselho de Gerência, se for o caso
o, deverão(á)
cumprir, cum
mulativamente, os seguintes requisitos subjjetivos:
a)

ser sócios da Sociedade;

b) ter sido qualificados como Business Angeels nos termoss e para os efeitos da Linha
de Financiamento e do Conttrato Quadro e Acordo de Fin
nanciamento
•

Caso exista um
u Conselho de Gerência, os
o poderes dee gerência são exercidos con
njuntamente,
considerando
o‐se válidas ass deliberações da gerência plural que reúnaam os votos daa maioria dos
gerentes.
Relaações Diretas e Conflito de In
nteresses

•

d Gerência, ou o gerente,, conforme o caso, deverão comunicar
Os sócios e o Conselho de
o, o futuro
previamentee ao FINOVA ‐ Fundo dee Apoio ao Financiamentto à Inovação
estabelecimeento de relações diretas entrre:
a)

qualquer dos sócioss da Sociedadee e qualquer acionista/sócio de uma socied
dade destino
de pro
ojeto de investtimento ou de desinvestimen
nto por parte da Sociedade; e/ou
e

b)

a Socciedade e quaalquer acionissta/sócio de uma
u
sociedad
de destino dee projeto de
investtimento ou de desinvestimen
nto por parte da
d Sociedade; e/ou
e

c)

qualquer dos sócios da Socied
dade e qualquer sociedadee destino de projeto de
investtimento ou de desinvestimen
nto por parte da
d Sociedade,
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e assegurar que
q tais relaçõe
es serão estabelecidas em co
ondições de meercado.
•

Sempre que qualquer dos sócios ou quaalquer órgão da Sociedade co
om poderes para tal tenha
conhecimentto de um projjeto que implique a concrettização de quaalquer das relaações diretas
referidas no
o número anterior do quall possa resulttar um conflitto de interessses entre as
pessoas/entiidades envolvidas, deverá prromover a con
nvocação de uma reunião dee Assembleia
Geral exclusivamente para apreciar esta matéria.

•

A Assembleia Geral referida no número
o anterior devverá decidir q
qual o tratameento a dar à
situação, por deliberação tomada por u
uma maioria de
d votos correspondente a, pelo menos,
75% (setentaa e cinco por ce
ento) do capitaal social.

•

Nas Assembleias Gerais a que
q se referem
m os parágrafoss anteriores:
a.

devverão estar preesentes, ou rep
presentados, to
odos os gerenttes e todos oss sócios a fim
de prestarem
p
esclarecimentos so
obre as matériias constantes da ordem de trabalhos;
t

b.

o Prresidente da Mesa
M
da Assem
mbleia Geral au
utorizará a pressença de um re
epresentante
da sociedade
s
gesstora do FINOV
VA ‐ Fundo dee Apoio ao Fin
nanciamento à Inovação, o
quaal terá direito a usar da paalavra para ap
presentar pediidos de esclarrecimentos e
deb
bater quaisqueer aspetos relaacionados com
m as matériass constantes da
d ordem de
trab
balhos; e,

c.

a(s) pessoa(s) quee geraram o po
otencial conflito de interesses estão impedidas de votar
na Assembleia
A
Geral, quando ap
plicável.
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