“A Medida 58 «Lançar um programa de capacitação de
empresas, que fomente a interação das empresas com
novas comunidades de stakeholders, inspirado nas
experiências internacionais» definida no Programa
Capitalizar chega às empresas através do projeto
Finance for Growth, que contribui para melhorar e
diversificar as condições de acesso ao financiamento
e promover estruturas financeiras mais equilibradas
nas empresas do Norte, Centro e Alentejo”.
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Ministro Adjunto
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“Este Governo assumiu entre os seus objetivos
essenciais a redução do nível do endividamento das
empresas e a melhoria das suas condições de
investimento, tendo lançado, para esse efeito, o
Programa Capitalizar. Neste contexto, o projeto Finance
for Growth tem como objetivo informar, sensibilizar e
capacitar as empresas na tomada de decisão quanto a
instrumentos de financiamento que garantam o
crescimento sustentado e equilibrado do seu negócio”.
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UM PROJETO

APOIO
PRINCIPAL

APOIO

COFINANCIADO POR

ESTRUTURA FINANCE FOR GROWTH
I

II

III

IV

MOTIVAR a mudança

PLANEAR a mudança

INICIAR a mudança

CAPITALIZAR a mudança

DISSEMINAR a mudança

GET Ready

GET Set

GET Fit

GET Go

GET Share

Finance Talks for Growth

Finance Sessions for Growth

Finance Labs for Growth

Finance Meetings for Growth

Finance Events for Growth

O QUE É?

> Apresentação do Programa e
de Parceiros

> Sessões coletivas de
informação e sensibilização

O Finance for Growth é um programa inovador e abrangente,
que se destina a apoiar as empresas mais ambiciosas,
dinâmicas e inovadoras, na sua próxima etapa de crescimento
e internacionalização.

> Debate dos temas: Inovação,
Estratégia e Financiamento

> Foco em Estratégia, Inovação
e Opções de Financiamento no
ciclo de vida da empresa

> Apresentação de casos de
sucesso

É um programa de informação e capacitação, com o
envolvimento de investidores/financiadores, especialistas de
mercado, analistas, auditores, universidades e reguladores.

> Operacionalização de
ferramentas ajustadas a PME:
Aplicação de estratégias de
atuação; Modelos de
Financiamento e Governance;
Acesso ao mercado de Capitais e
a outras fontes de financiamento

ADVOGADOS

BANCOS

BUSINESS
SCHOOL

INVESTIDORES

> Sessão de Encerramento com
partilha de boas práticas e
resultados

> Acesso a um ecossistema de especialistas (nacionais e
internacionais), investidores, advisors, opinion makers, e empresas
com diversos perfis de financiamento
> Envolvimento com uma comunidade diversificada de investidores,
com acesso a financiamento de capital de diversas fontes,
ajustadas ao modelo de negócio

AUDITORES

> Oportunidade de interagir e partilhar experiências com outras
empresas, com aspirações de crescimento e desenvolvimento
semelhantes

FINANCE FOR GROWTH
ESPECIALISTAS
SETORIAIS

CAPITAL
DE RISCO

> Melhorar as condições de acesso ao financiamento
das empresas portuguesas, com vista a uma retoma
mais forte do investimento empresarial privado
> Apoiar a capitalização das empresas portuguesas, para
promoção de estruturas financeiras mais equilibradas

> Metodologias de
autoavaliação empresarial

> Workshops de divulgação de
resultados

BENEFÍCIOS DA ADESÃO PARA AS EMPRESAS

OBJETIVOS

> Estimular a diversificação de fontes de financiamento
das empresas

> Apresentações/discussões
com comunidade alargada de
stakeholders (especialistas,
financiadores, analistas,…)

Plataforma eletrónica + Estudos de Boas Práticas e Avaliação Externa

REDE DE STAKEHOLDERS
> Aumentar a competitividade, a inovação e a
internacionalização das empresas portuguesas,
designadamente através do incremento das
competências empresariais ao nível da informação e
gestão estratégicas

V

EMPRESAS

BOLSA
REGULADORES
GOVERNO
ASSOCIAÇÕES
EMPRESARIAIS

> Possibilidade de aceder a conhecimentos técnicos que suportem
decisões de negócio e de financiamento mais informadas e eficazes
> Participação numa plataforma que elevará o perfil da empresa
junto de stakeholders, suportada por um plano de comunicação e
por um portal dedicado

