Ficha de Produto
Tipo de Produto:

Instrumentos Financeiros de Apoio à Internacionalização

Produto:

Protocolo de Colaboração AICEP / aicep Capital Global / Bank
Millennium, S.A. – Polónia

Objectivo:

Definir as condições de colaboração entre a aicep Portugal Global, a aicep
Capital Global e o Bank Millennium, S.A. para a prestação de serviços
coordenados às empresas portuguesas que se venham a estabelecer na
Polónia,

facilitando

o

desenvolvimento

das

suas

estratégias

de

internacionalização.

Beneficiários:

Empresas Portuguesas Potencialmente Investidoras na Polónia, desde que
desenvolvam a sua actividade em sectores de actividade enquadrados na lista
de sectores económicos em que o Bank Millennium aceita tomar risco de crédito.
Acesso preferencial de empresas que, pelas características específicas da sua
actividade, se enquadrem em sectores de valor acrescentado e de reconhecido
mérito, inovadoras e com planos tecnológicos capazes de gerar resultados
económicos e financeiros relevantes.

Descrição:

O Protocolo define duas Áreas de Colaboração:
1 – Informação: troca sistemática e regular de informação relevante sobre o
mercado da Polónia e países vizinhos, aproveitando a “International Business
Platform” (IBP) do Grupo Millennium BCP, colaboração e/ou realização conjunta
de acções de sensibilização e formação (seminários, conferências, etc.) ou de
promoção e intercâmbio de publicações que permitam melhorar a informação a
divulgar às empresas.
2 – Financeira: através do recurso às seguintes formas de financiamento:
i) Possibilidade de concessão de financiamento reembolsável de médio /
longo prazo, até ao limite máximo de 80% do valor total do investimento.
ii) Abertura de linhas de crédito para suprir necessidades de curto prazo e
acesso a toda a panóplia de serviços e produtos financeiros disponibilizados
pelo Bank Millennium aos seus melhores clientes empresas.
Nota – a participação de capitais próprios poderá ser parcialmente feita, em termos
minoritários, sob a forma de capital de risco e os riscos inerentes à realização de projectos
de investimento poderão ser objecto de seguros adequados à natureza dos mesmos.

São elegíveis projectos que contribuam para o processo de internacionalização
de empresas portuguesas produtoras de bens e serviços transaccionáveis de
elevado potencial de crescimento e valorização e que, no mínimo, prevejam
investimentos de valor não inferior a 1 Milhão de Euros.

A análise e decisão dos financiamentos é da inteira responsabilidade do Bank
Millennium e será efectuada dentro dos normativos internos de avaliação do
risco, tendo também em conta a rentabilidade gerada pelos projectos e a sua
capacidade de servir os diferentes serviços de dívida e remuneração dos capitais
próprios.
Em relação aos projectos “sponsorizados” pela aicep Portugal Global, será
assegurada uma política de comissionamento e pricing compatível com a política
definida para os melhores riscos de crédito.
Nos casos de participação da aicep Portugal Global em “venture capital” com os
promotores dos projectos, o Bank Millennium assegurará uma flexibilidade no
processo de colateralização dos riscos de crédito, nomeadamente considerando
os activos afectos aos projectos como os mais relevantes para a referida
cobertura, bem como uma maior flexibilidade na obtenção de informação sobre
as competências dos promotores, sendo reconhecidas as suas valências para
desenvolver esses projectos. O mesmo acontecerá na análise de projectos em
que exista uma prévia “due diligence” feita pela aicep Portugal Global.

Candidaturas – junto do Bank Millennium, da aicep Capital Global e/ou da
aicep Portugal Global.

Legislação Aplicável:

Protocolo de Colaboração entre a aicep Portugal Global, a aicep Capital Global e
o Bank Millennium, S.A., a 3 de Setembro de 2008.

Contacto:

Bank Millennium, S.A.
+ 00 48 22 598 40 40
http://www.millenet.pl/about_bank/contact/
www.millenet.pl
aicep Capital Global, Sociedade de Capital de Risco, S.A.
capitalglobal@capitalglobal.pt
217 802 080 / 226 079 270
www.capitalglobal.pt
aicep Portugal Global
Contacte o seu Gestor de Cliente ou o Call Center:
aicep@portugalglobal.pt
808 214 214
www.portugalglobal.pt

