Projeto nº 035264
Designação do projeto | Finance for Growth
Objetivo principal
| Projeto inovador que responde aos desafios económicos de política pública
atual materializados no Programa Capitalizar, e que contribui para melhorar e diversificar as condições de
acesso ao financiamento e promover estruturas financeiras mais equilibradas nas empresas das regiões
de convergência.
Região de Intervenção | Norte, Centro e Alentejo
Entidade Beneficiária

| AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria

Entidade Co-beneficiária | AIP – Associação Industrial Portuguesa, Câmara de Comércio e Indústria
Data de aprovação
| 26-01-2018
Data de início
| 01-04-2018
Data de conclusão
| 30-03-2020
Custo total elegível
| 608 750,67€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 517 438,07€

Objetivos
• Estimular a diversificação de fontes de financiamento das empresas;
• Melhorar as condições de acesso ao financiamento das empresas portuguesas, com vista a uma retoma
mais forte do investimento empresarial privado e, consequentemente, a um relançamento muito
significativo da economia portuguesa, em particular no que se refere à eliminação, ou pelo menos
redução, dos constrangimentos com que as PME se deparam no financiamento por capitais próprios ou
alheios;
• Apoiar a capitalização das empresas portuguesas, com vista à promoção de estruturas financeiras mais
equilibradas;
• 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, permitindo-lhes o acesso a informação muito relevante e assim reduzir assimetrias de
informação ao nível empresarial e facilitar escolhas estratégicas.
Atividades
1. Finance Talks for Growth
2. Finance Sessions for Growth
3. Finance Labs for Growth
4. Finance Meetings for Growth
5. Finance Events for Growth

6. Marca e Plano de Comunicação
7. Plataforma Eletrónica
8. Estudos de Boas Práticas e Avaliação Externa
9. Gestão e Acompanhamento do Projeto

Indicadores de resultado
Ind 1: Pretende-se que a percentagem de PME que, por inquirição, manifestaram que irão aderir a
atividades de inovação na empresa, face ao total das PME que beneficiaram das ações e resultados do
projeto venha a atingir 65%.

Ind 2: Pretende-se que a percentagem de PME que, por inquirição, consideraram útil a informação,
metodologias ou ferramentas disponibilizadas no âmbito do projeto, face ao total das PME que utilizaram
a informação, metodologias ou ferramentas disponibilizadas venha a atingir 75%.
Mais Informação
www.financeforgrowth.pt

