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Operação de Capital de Risco
Processo

Fase 1. Análise do Projecto

:: Apresentação do projecto.
:: Análise do plano de negócios.
:: Negociação das condições contratuais:
   - Investimento.
   - Acompanhamento.
   - Desinvestimento.

Fase 2. Concretização

:: Assinatura do acordo parassocial.
:: Subscrição e realização do capital.

Fase 3. Valorização

Acompanhamento da actividade da empresa.

Fase 4. Desinvestimento

:: Venda da participação:
   - Aos promotores.
   - A terceiros.
   - Em bolsa.



Apresentação
FIAEA - Fundo de Investimento de Apoio 
ao Empreendedorismo dos Açores

Capital de Risco
Enquadramento

O FIAEA:
É um Fundo de Capital de Risco constituído em 
parceria entre a APIA - Agência para a Promoção 
do Investimento dos Açores, E.P.E. e a 
InovCapital – Sociedade de  Capital de Risco, S.A. 
com o objectivo de contribuir para o  
desenvolvimento sustentado da economia   
açoriana, através do fomento do  
empreendedorismo e da valorização de projectos 
inovadores, geradores de desenvolvimento e de 
emprego.

É direccionado para financiar projectos de  
Micro e Pequenas e Médias Empresas (PME) nos 
Açores, em todas as fases de desenvolvimento, 
independentemente do sector de actividade e 
que constituam uma clara oportunidade de 
negócio. 

Apresentação de Projectos:
www.inovcapital.pt/fiaea

Entidade Gestora:
InovCapital -  Sociedade de Capital de Risco, S.A.

Participantes:  
A APIA - Agência para a Promoção de   
Investimento dos Açores tem como missão captar 
investimento externo à Região, apoiar a  
realização de projectos nesse âmbito, promover e 
divulgar as oportunidades de investimento nos 
Açores, assim como coordenar e reforçar os 
instrumentos de actuação de Capital de Risco.

A InovCapital é a Sociedade de Capital de Risco 
de referência do Ministério da Economia, da 
Inovação e do Desenvolvimento, actuando no 
apoio às PME e aos empreendedores nas áreas 
da Inovação, Expansão e Internacionalização.

Investimento
FIAEA - Fundo de Investimento de Apoio 
ao Empreendedorismo dos Açores

Empresas-alvo: 

Politica de Investimento:  
::

::

::

::

Forma de participação:
::

::

::

::

Partilha de mais valias: 
Na venda da participação detida pelo Fundo na 
empresa, verificar-se-á uma distribuição das 
mais-valias obtidas com os promotores, 
atribuindo-lhes 20% das mais-valias obtidas pelo 
Fundo na operação.

 
Financiamento de Micro e Pequenas e Médias 
Empresas com projectos ou iniciativas a   
implementar nos Açores.

Investimento em empresas na fase inicial da sua 
vida (early-stages, start-ups e spin-offs) que  
apresentem potencial de valorização, quer 
através de tecnologia única ou de uma   
componente de inovação. 
Projectos de carácter inovador desenvolvidos 
por empresas com actividade há menos de 3 
anos. 
Preferência por operações de financiamento em 
projectos com sindicação de capital com outros 
parceiros e/ou investidores. 
Não são elegíveis operações de consolidação 
ou reestruturação financeira.

Os investimentos de capital são realizados em 
conjunto com os promotores do negócio por um 
período temporário entre 3 a 5 anos   
consoante o estado de desenvolvimento dos 
projectos empresariais. 
Máximo de 100 mil euros, em cada 12 meses, por 
empresa.
Pelo menos 15% do investimento no projecto terá 
que ser subscrito pelos promotores do negócio.
Participação do Fundo tendencialmente  
minoritária no capital social da empresa.

O que é o Capital de Risco?
::

::

::

Uma operação de Capital de Risco
permite:
::
::

::

Uma operação de Capital de Risco 
depende fundamentalmente dos 
seguintes factores:
::

::
::

::
 
Uma operação de Capital de Risco 
disponibiliza às empresas:
::

::

::

::

É uma operação de participação no capital 
social de uma empresa, normalmente minoritária 
e por um período temporal limitado, por parte de 
um Fundo gerido por uma Sociedade de Capital 
de Risco.
É uma forma de financiamento da actividade 
empresarial com um horizonte de médio e longo 
prazo, assegurando assim um suporte estável ao 
desenvolvimento da empresa.
Baseia-se num relacionamento estável e  
accionista, conduzindo a um acompanhamento 
activo e focalizado no sucesso da empresa.

Reforçar a estrutura financeira da empresa.
Aceder a outros instrumentos e fontes de  
financiamento.
Aceder a uma rede de parceiros.

Disponibilidade dos promotores para aceitarem 
o Capital de Risco como parceiro.
Credibilidade do projecto e dos promotores.
Capacidade de concretização do plano de 
negócios.
Valorização potencial do negócio.

Participação no capital social, partilhando o 
risco do negócio.
Uma relação de parceria a médio/longo prazo, 
assente na integridade, transparência e ética.
Uma equipa técnica qualificada e pro-activa, 
focada no desenvolvimento dos negócios.
Um compromisso de inovação e de melhoria 
contínua.


