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0 presidente da PME Investimentos confia que o Fundo 200M vai atrair "os melhores investidores internacionais". 
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O
Estado vai assumir o 
papel de accionista 
nas start-ups que re-
cebam apoio do Fun-

do 200M. No entanto, não Irá in-
tervir na gestão das empresas, sen-
do um "silent partner". Os co-in-
vestidores privados terão ainda 
uma opção de compra sobre a par-
ticipação pública O fundo, que tem 
100 milhões de euros de dotação 
pública, foi lançado pelo Governo 
a 27 de Setembro. 

Marco Fernandes, presidente 
da PME Investimentos, entidade 
que gere o fundo, destaca estes as-
pectos "inovadores" do fundo. À 
cabeça, refere ao Negócios, o facto 
de "o Estado acompanhar o inves-
timento dos privados até um mon- 

tante máximo de cinco milhões de 
euros por candidatura", tornando-
se accionista das start-ups. 

A opção de compra sobre a 
participação pública no capital das 
empresas "é mais um factor de 
atracção para os investidores", su-
blinha Marco Fernandes. 

O presidente da PME Investi-
mentos frisa que "o objectivo é atrair 
o mais possível investidores inter- 

10 
REGISTOS 
A 22 de Outubro, 
o Fundo 200M tinha 
10 investidores 
registados e ainda 
nenhuma candidatura. 

Miguel Baltazar 

nacionais para Portugal" e "pensa-
mos que esta solução, em que o Es-
tado acompanha o investimento 
privado e a opção de compra pré-
defmidasobre aparticipação públi-
ca nas start-ups é muito atractiva e 
vai gerar muito interesse". 

Avaliação das candidaturas 
As candidaturas ao Fundo 200M 
são avaliadas por um Comité de 
Investimento, que é presidido por 
Nuno Arantes- Oliveira. Ao apro-
veitar a avaliação que os co-inves-
tidores fazem dos projectos que 
decidem apoiar, existe "uma visão 
mais isenta. Sem dúvida. É com-
pletamente isenta. Nós vamos 
`atrás' de propostas de entidades 
que estão à procura de bons pro-
jectos. Em qualquer parte do mun-
do", assinala ao Negócios o presi-
dente do Comité de Investimento. 

"Este fundo também é impor-
tante não só para as empresas mas 
para os investidores, que já inves-
tiram mas que não têm a capacida- 

66 
Os co-investidores 
não vêm fazer 
nenhum favor 
por vir investir 
em Portugal. 
Só investem 
em Portugal 
se encontrarem 
bons projectos. 

MARCO FERNANDES 
Presidente 
da PME Investimentos 

de para, eles próprios, entrarem ou 
liderarem rondas seguintes de in-
vestimento", acrescenta. 

Risco reduzido 
Os elementos da PME Investimen-
tos e os membros do Comité de In-
vestimento defendem que a forma 
como o fundo está desenhado per-
mite "mitigar° risco". Por um lado, 
argumentam, o facto de o Estado 
acompanhar o investimento priva-
do reduz o risco para os investido-
res. Por outro, ao seleccionar "bons 
investidores, com experiência e su-
cesso no passado", existe uma maior 
confiança de que os projectos finan-
ciados são de qualidade. 

Candidaturas 
aprovadas num mês 
Sem estabelecer um prazo rígido, 
Marco Fernandes diz ser "perfeita-
mente exequível" que a decisão fi-
nal do Comité de Investimento de-
more "cerca de um mês" após a re-
cepção das candidaturas. ■  

TOME NOTA 

Como 
beneficiar do 
Fundo 200M? 

O Fundo 200M tem por alvo prefe-

rencial co-investidores internacio-

nais. Prova disso está no facto de 

o site do fundo usar apenas a lín-

gua inglesa. Toda a candidatura é 

efectuada online. 

REGISTO 
DOS INVESTIDORES 
O primeiro passo para apresentar 

uma candidatura ao fundo é o re-

gisto no site por parte do co-in-

vestidor privado. Até à data, o 

fundo conta com 10 registos, en-

tre investidores nacionais e inter-

nacionais. 

APRESENTAÇÃO 
DA CANDIDATURA 
Após o registo, os co-investidores 

devem preencher um formulário 

em que apresentam a candidatu-

ra, identificando a empresa em 

que pretendem investir, o plano 

de negócios, bem como toda a do-

cumentação solicitada pela PME 

Investimentos, a entidade que 

gere o fundo. 

AVALIAÇÃO 
O Comité de Investimento irá ava-

liar as candidaturas apresentadas 

tendo em conta diversos factores. 

Em primeiro lugar, é feita uma 

avaliação dos co-investidores, no-

meadamente o seu historial de in-

vestimento, os casos de sucesso, 

as áreas em que investiu. De se-

guida, os elementos do Comité 

avaliam a empresa que receberá 

o investimento. Este processo, se-

gundo o presidente da PME Inves-

timentos, poderá ser concluído 

em "aproximadamente um mês". 

INVESTIMENTO 
Após a aprovação da candidatu-

ra, é celebrado um contrato e os 

investidores privados podem co-

locar os montantes na empresa, 

sendo acompanhados pelo Fundo 

200M. Os limites são de um inves-

timento mínimo de 500 mil euros 

do Fundo (a que se somam, pelo 

menos, 500 mil euros dos inves 

tidores privados) e um valor má-

ximo de 5 milhões de euros, que 

corresponde a uma injecção de 

capital de 10 milhões na start-up. 

EMPREENDEDORISMO 

Estado vai ser "silent 
partner" em start-ups 
0 Fundo 200M espera atrair pelo menos 100 milhões de euros em 
investimento privado. O Estado acompanha o capital dos privados, 
que ficam com uma opção de compra sobre a posição do fundo. 



Alojamento local vai 
ser suspenso nas 
grandes avenidas 
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ENTREVISTA 
MIGUEL 
ALBUQUERQUE 

"Hospitais, 
rodovias 
e comboios. 
Estão a cair 
aos pedaços" 
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Presidente do Governo 

regional da Madeira 

pede verbas para 

ajudar emigrantes 

da Venezuela. 

ECONOMIA 8 e 9 

UTAO sugere 
que orçamento 
esconde um 
défice maior 
ECONOMIA 12 

Start-up 
portuguesa 
ganha processo 
contra a Google 

MPRESAS 17 

PSD junta-se 
à Esquerda 
para travar 
lei das rendas 
Medidas fiscais Nu ti a habitação não recolhem apoio do PS, 
Bloco e PCP. Se votações avançarem, podem acabar em chumbo. 
ECONOMIA 11 

Afastar gestores 
custou tanto ao 
Montepio como 
prémio ao pessoa 

Empreendedorismo 

Como podem 
as empresas 
aproveitar o 
fundo 200M 
Estado vai assumir o papel de 
accionista nas start-ups que 
recebam apoio deste fundo. 
EMPRESAS 16 

Publicidade 

Carlos Tavares tem 1,5 milhões para distribuir 
bónus aos funcionários da caixa económica 

EMPRESAS 14 e 15 

Portos 

Avaliação 
ambiental 
atrasa 
grandes 
projectos 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 


