Programa Consolidar
Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) / Banco de Fomento
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

Objetivos
•
•
•

Promover o investimento em empresas, impactadas pela pandemia, mas economicamente viáveis e com
potencial de recuperação, através de fundos de capital de risco, onde existe também capital privado;
Promover o crescimento, expansão, consolidação de projetos empresariais;
Desenvolver novas áreas de negócio e novos produtos, através da restruturação dos respetivos modelos
de negócio e a profissionalização e reforço da equipa de gestão dos Beneficiários.

Beneficiários
PMEs e Mid Caps, com foco no setor da indústria, agrobusiness, saúde, comércio, turismo, transportes e logística,
e serviços.

Instrumentos Financeiros
A operação deve prever, pelo menos, 70% com recurso a instrumentos de capital e quase-capital, através de:
• Ações ordinárias ou preferenciais e/ou prémios de emissão;
• Financiamentos classificados entre capital próprio e dívida;
• Uma combinação dos instrumentos anteriores.
O prazo de vigência deste instrumento será até 31/12/2030.

Representação Esquemática
Investidores
Privados

FdCR

≥ 30%

≤ 70%

Intermediários Financeiros
(Sociedade Gestora)

Fundo de Capital de Risco
Gestão dos Fundos

Beneficiários
O período de investimento termina a:
31/12/2025

Financiamento Máximo
Até 25% do capital subscrito do fundo de capital de risco e um máximo de 25M€ por Beneficiário.

Dotação
250 M€.
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Critérios de Seleção
1.
2.
3.
4.
5.

Coerência e pertinência da candidatura face aos objetivos do Programa (20%);
Política de saída e nível do objetivo de retorno (15%);
Política de remuneração e execução (15%);
Nível de remuneração do Intermediário Financeiro (20%);
Medidas propostas para evitar conflitos de interesses e mecanismos que o Intermediário Financeiro
apresenta para evitar o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (10%);
6. Efeito de alavancagem dos recursos do FdCR e mobilização de recursos financeiros privados (10%);
7. Mobilização de parcerias, nacionais e internacionais, com entidades experientes (10%).

Condições de Elegibilidade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ter um Plano de Negócios adequado às condições macroeconómicas atuais, que sustentem a viabilidade
operacional e financeira da empresa no médio/longo prazo após a realização do investimento;
Estar legalmente constituída;
Ter situação contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social;
Desenvolver legalmente as atividades no território nacional e pela tipologia de operações e
investimentos a que se candidata;
Possuir os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento
da operação;
Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos por Fundos
Europeus;
Não ter sido condenada em processo-crime ou contraordenacional por violação da legislação sobre
trabalho de menores e discriminação no trabalho e emprego;
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Não se tratar de empresa sujeita a uma injunção de recuperação;
Aceitar ser auditada pela entidade de auditoria do Estado-Membro, pela Comissão Europeia, pelo
Tribunal de Contas Europeu, bem como pela autoridade nacional de certificação e comprometerem-se
a fornecer todos os elementos necessários;
Cumprir com a obrigação de registo no Registo Central do Beneficiário Efetivo;
Não se encontrar referenciada em listas oficiais relacionadas com a prevenção de branqueamento de
capitais e financiamento ao terrorismo;
Estar, de acordo com a aplicabilidade à sua atividade operacional e volume de negócios, em situação
de cumprimento da legislação nacional e europeia, em particular a legislação ambiental.
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