FINANCE FOR GROWTH
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O que é o Finance for Growth?
REFLEXÃO E REVISÃO DA ORGANIZAÇÃO

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

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

Mobilizar para a
Mudança

Programa de capacitação abrangente, com
o envolvimento ativo de empresários,
investidores/financiadores e especialistas
de mercado, que estimule e capacite a
organização para a revisão estratégica e
mudança para a próxima etapa de
crescimento.

CAPITALIZAR OS BENEFÍCIOS

Planear a
Mudança

Utilizar a comunidade e a aprendizagem do
Finance for Growth para aceder a novas
oportunidades de negócio e opções de
financiamento. Refletir sobre as
oportunidades e financiamento em mais
detalhe.

PASSAR À AÇÃO

Iniciar a
Mudança

Refletir desafios específicos e dar início à
mudança, com o apoio da comunidade de
parceiros do projeto.
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Parceiros promotores
 As duas mais relevantes associações empresariais em
Portugal (com um total aproximado de 114.000
empresas associadas diretas e indiretas)

 Reúnem uma larga experiência de realização de
programas de sensibilização, capacitação, dedicados a
empresas
 Iniciativa emblemática do Programa CAPITALIZAR,
aprovado pela RCM 42/2016

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CC I - CÂM ARA DE CO MÉRCI O E I NDÚSTR IA

 O Programa Finance for Growth beneficia de um
incentivo financeiro aprovado de 517 mil euros,
cofinanciado pelo COMPETE 2020, através do Portugal
2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
 Programa inspirado em programas internacionais de
referência, como o Techshare da Euronext ou o ELITE da
Bolsa Italiana
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Apoios
• Apoio principal

• Apoios
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Estrutura do Programa
I - MOTIVAR a
mudança

II - PLANEAR a
mudança

III – INICIAR 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

5 sessões regionais
de 1 dia cada

6 dias x 5 regiões

13 dias x 5 regiões

2 dias x 5 regiões

6 dias x 5 regiões

 Sessões de
capacitação em
parceria com
universidade
 Foco em estratégia,
inovação e opções
de financiamento
no ciclo de vida da
empresa

 Desenvolvimento
de planos de
crescimento e
investimento
 Seleção de
modelos de
financiamento e
governance
 Experimentação
de ferramentas

 Apresentações/dis
cussões com
comunidade
alargada de
stakeholders
(especialistas,
financiadores,
analistas,…)
 Apresentações a
potenciais
investidores
/parceiros

 Apresentação do
Programa e
Parceiros
 Debate dos temas
Inovação,
Estratégia e
Financiamento
 Apresentação de
testemunhos

IV - CAPITALIZAR a
mudança

IV - DISSEMINAR a
mudança

 Workshops de
divulgação de
resultados
 Sessão de
Encerramento
com partilha de
boas práticas e
resultados
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Estrutura do Programa
Regiões Abrangidas

500
Empresas
Participantes
(Talks)

400
Empresas
Participantes

686
Horas de
Informação/Capacitação/
Interação com
stakeholders, parceiros e
especialistas

(Sessions, Labs e
Meetings)

350
Empresas Alvo
(Events)

€173 mil
Plano de Comunicação e Plataforma Digital
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Capitalizar uma rede alargada de stakeholders relevantes
Bancos
Investidores
Business School

Advogados

FINANCE FOR GROWTH
Reguladores/Governo

Auditores

Capital de Risco

Especialistas Setoriais
Empresas

Bolsa
Associações Empresariais
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Acesso direto e alargado a um ecossistema líder de especialistas (nacionais e internacionais),
investidores, advisors, opinion makers, empreendedores, e empresas com diversos perfis de
financiamento

Envolvimento com uma comunidade diversificada de investidores, com acesso a
financiamento de capital de diversas fontes, mais adequadas ao modelo de negócio da
empresa

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

Aceder a conhecimentos técnicos que suportem decisões de negócio e de financiamento mais
informadas e eficazes

Participar numa plataforma que elevará o perfil da empresa junto de uma comunidade de
stakeholders, suportada por uma extensa campanha de media e por um portal dedicado

8

 Associações Promotoras AEP e AIP
Comité Operacional

 Parceiros Sponsors: CGD, IFD, Euronext

As duas associações promotoras irão dedicar colaboradores experientes à execução
operacional do Finance for Growth. Serão também contratados fornecedores de referência.

CONVITES

Comité Consultivo
















Ordem dos ROC (OROC)
Associação de Empresas Emitentes (AEM)
Associação Portuguesa de Bancos (APB)
Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI)
Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e de Pensões
(APFIPP)
Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA)
Ordem dos Advogados
Associação Portuguesa de Analistas Financeiros (APAF)
Forum Investor Relations (FIR)
Instituto Português de Corporate Governance (IPCG)
Representante do Ministério da Economia / IAPMEI
Representante da CMVM
9
Ordem dos Contabilistas Certificados (OTOC)

Comité Consultivo
Validar o conteúdo e as metodologias das atividades
Reuniões semestrais (4 reuniões durante o projeto)

Fazer eco das atividades e dos produtos do projeto
Debater propostas de políticas públicas
Ser ouvidos pela Avaliação Externa do projeto
Beneficiar de referências nos media e nos eventos

Contribuir com conteúdos para a plataforma dedicada
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2018

2019

2020

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev
I - Motivar a Mudança
Finance Talks for Growth
II – Informar, Sensibilizar e Planear para a Mudança
Finance Sessions for Growth
Finance Labs for Growth
III – Práticas de Cooperação e Coopetição
Finance Meetings for Growth
Ações de disseminação - workshops de disseminação
Ações de disseminação - sessão de encerramento
IV - Atividades Transversais
Criação da Marca e plano de comunicação
Concepção, Implementação da Plataforma Eletrónica e Produção de Conteúdos
Estudos de Boas Praticas
Estudos de Avaliação Externa
Gestão e Acompanhamento do Projeto
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