
   

Resolução do Conselho do Governo n.º 276/2021 de 22 de novembro de 2021 

Presidência do Governo 

Sumário 
Cria o Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores, que tem por objeto, entre 
outros, a recapitalização das empresas que, na Região Autónoma dos Açores, foram 
afetadas pela pandemia associada ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-
19. 

_______________________________________________________________________ 

Resumo 

Objeto: 

 Reforçar temporariamente a solvência de empresas afetadas pela pandemia 

associada ao vírus SARSCoV-2; 

 Reforçar o capital de empresas em fase inicial de atividade ou em processo de 

crescimento e consolidação. 

 

Empresas elegíveis: 

As empresas devem contribuir, nomeadamente, para: 

 Inovação empresarial; 

 Dinamização e internacionalização do tecido empresarial; 

 Descarbonização da economia em conformidade com as obrigações regionais e 

nacionais associadas à transformação ecológica e digital; ou 

 Outros atributos relevantes para a economia, cujos critérios específicos de 

elegibilidade são regulados pela política de investimentos do Fundo. 

 

 Financiamento:  

O Fundo tem uma dotação até ao montante de 125M€, com origem em dotações do 

PRR, sem prejuízo de dotações adicionais viabilizadas por outras fontes. 

 

 

 

 



   
Órgãos do Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores:  

Órgão Competências 

Sociedade gestora: Banco Português de 

Fomento, S. A 

- Exercer todos os direitos relacionados 

com os seus bens e praticar todos os atos 

e operações necessários ou convenientes 

à sua boa administração; 

- Submeter à comissão técnica de 

investimento, para parecer vinculativo, 

um estudo de viabilidade e avaliação de 

risco das decisões de investimento do 

Fundo. 

Comissão técnica de investimento: 

composta por 3 personalidades de 

reconhecido mérito, idóneas e 

independentes, com experiência na 

gestão e investimento em empresas 

- Dar parecer vinculativo sobre a política 

de investimento do Fundo; 

- Dar parecer vinculativo sobre as 

decisões de investimento individual > a 

1M€ ou de investimento em fundos 

geridos por terceiros > a 5M€; 

- Acompanhamento das operações de 

investimento, se necessário, solicitando a 

intervenção do ROC; 

- Dar parecer vinculativo quanto ao 

estudo de viabilidade e avaliação de risco 

das decisões de investimento do Fundo;  

- Dar parecer vinculativo quanto à 

designação do ROC; 

- Pronunciar-se sobre qualquer outra 

matéria relativa ao objeto e atividades do 

Fundo, mediante solicitação da sociedade 

gestora. 

Revisor oficial de contas: designado pela 

sociedade gestora e sob parecer 

vinculativo da comissão técnica de 

investimento 

As intrínsecas à sua atividade/profissão 

 



   
 

Investimentos do Fundo: 

a. Instrumentos de capital: ações ordinárias ou preferenciais e/ou prémios de 

emissão;  

b. Instrumentos de quase capital: financiamentos (tais como empréstimos 

participativos) classificados entre capital próprio e dívida, com um risco 

superior a dívida sénior e inferior a capital ordinário, com retorno baseado 

predominantemente nos resultados da empresa-alvo, sem garantia em caso de 

incumprimento. Estes financiamentos podem ser estruturados como dívida não 

garantida e subordinada e, em alguns casos, convertível em capital próprio, ou 

como capital próprio preferencial; 

c. Combinação de instrumentos de capital e de quase capital.  

»» O Fundo pode conceder garantias pessoais aos instrumentos referidos nas alíneas 

a) e b), quando subscritos por outras entidades públicas ou privadas. 

»» A alienação dos investimentos/participações, por parte do Fundo, poderá 

contemplar uma componente de subvenção, desde que seja efetuada aos restantes 

detentores do capital social, mediante o cumprimento de objetivos contratualizados e 

respeitando as regras de auxílio de estado aplicáveis. 

 

Modos de investimento: 

 Diretamente nas empresas beneficiárias de forma isolada ou em 

coinvestimento com investidores privados, inclusivamente através de 

plataformas de financiamento colaborativo; 

 

 Em fundos ou através de outros organismos de investimento coletivo, previstos 

na legislação nacional e da UE, que subscrevam ou invistam naqueles 

instrumentos, nomeadamente: 

 

o Organismos de investimento alternativo especializado de créditos; 

o Sociedades ou fundos de capital de risco; 

o Fundos de empreendedorismo social ou sociedades ou fundo de 

titularização de créditos. 

 

 

 



   
 

Disposições finais: A Sociedade Gestora do Fundo, para efeitos da participação direta 

no capital social das empresas beneficiárias, exerce os direitos de voto e os direitos 

que possam advir das operações do Fundo, devendo decidir sobre: 

 Proposta ou não, de nomeação de representantes para os órgãos de gerência 

ou de administração das empresas beneficiárias e podendo nomear 

funcionários públicos, trabalhadores da própria sociedade gestora ou outras 

pessoas singulares ou coletivas, de acordo com a prossecução do interesse 

público. 

 


