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ANEXO 

INFORMAÇÕES A FORNECER NA FICHA DE INFORMAÇÃO DE INVESTIMENTO FUNDAMENTAL 

Parte A: Informações sobre o projeto de financiamento colaborativo e o(s) seu(s)promotor(es)  

(a) Identificação, estatuto jurídico, propriedade, membros da direção e dados de 

contacto; 

(b) Principais atividades; produtos ou serviços oferecidos; 

(c) Uma hiperligação para as demonstrações financeiras mais recentes do promotor do 

projeto, se disponível; 

(d) Descrição do projeto de financiamento colaborativo, incluindo o objetivo e 

características principais; 

Parte B: Principais características do processo de financiamento colaborativo e condições 

para a mobilização de capital próprio ou obtenção de empréstimos, conforme aplicável 

(a) Montante mínimo visado de capital próprio a mobilizar ou de empréstimos a obter 

em cada oferta de financiamento colaborativo e número de ofertas completadas pelo 

promotor do projeto ou pelo prestador de serviços de financiamento colaborativo 

para esse projeto de financiamento colaborativo; 

(b) Prazo para alcançar o objetivo visado em termos de mobilização de capital próprio 

ou de obtenção de empréstimos; 

(c) Informações sobre as consequências no caso de não se conseguir atingir o objetivo 

visado, em termos de mobilização de capital próprio ou de obtenção de empréstimos, 

dentro do prazo; 

(d) O montante máximo da oferta, se for diferente do montante visado na alínea a); 

(e) Montante de fundos próprios afetados ao projeto de financiamento colaborativo pelo 

promotor do projeto; 

(f) Alteração da composição do capital próprio ou dos empréstimos do emitente 

relacionados com a oferta de financiamento colaborativo. 

Parte C: Fatores de risco 

Apresentação dos principais riscos associados ao financiamento do projeto de financiamento 

colaborativo, relacionados com o setor, o projeto, o promotor do projeto e o instrumento de 

investimento, incluindo os riscos geográficos, se pertinente. 

Parte D: Informações relacionadas com a oferta de valores mobiliários 

(a) Montante total e tipo de instrumentos de investimento a oferecer; 

(b) Preço de subscrição; 

(c) Indicar se são ou não aceites subscrições em excesso, e, em caso afirmativo, a forma 

como são redistribuídas; 

(d) Condições de subscrição e de pagamento; 

(e) Custódia e entrega de instrumentos de investimento aos investidores; 

(f) Se o investimento for garantido por uma garantia ou uma caução: 

i) indicar se o prestador da garantia ou da caução é uma pessoa coletiva; 
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ii) a identidade, o estatuto jurídico e os dados de contacto do prestador da garantia 

ou da caução; 

iii) informações sobre a natureza e as condições da garantia ou da caução; 

(g) Se aplicável, um compromisso firme de recomprar valores mobiliários e o prazo para 

essa recompra. 

(h) No caso de instrumentos não representativos de capital próprio, a taxa de juro 

nominal, a data a partir da qual são devidos juros, as datas de pagamento dos juros, a 

data de maturidade e o rendimento aplicável. 

Parte E: Informações relativas ao emitente, se o emitente for diferente do promotor do 

projeto, sendo, por conseguinte, uma entidade com objeto específico  

(a) Indicar se existe uma entidade com objeto específico interposta entre o promotor do 

projeto e o investidor; 

(b) Dados de contacto do emitente. 

Parte F: Direitos dos investidores 

(a) Principais direitos inerentes aos valores mobiliários; 

(b) Restrições a que os valores mobiliários estão sujeitos; 

(c) Descrição de eventuais restrições à transferência de valores mobiliários; 

(d) Possibilidades de saída; 

(e) No caso de valores mobiliários representativos de capital próprio, a distribuição do 

capital e dos direitos de voto, antes e após o aumento de capital resultante da oferta 

(partindo do pressuposto de que todos os valores mobiliários serão subscritos). 

Parte G: Divulgação de informações relacionadas com o contrato de empréstimo 

Sempre que a oferta de financiamento colaborativo envolver intermediação de crédito, a ficha de 

informação de investimento fundamental deverá conter, em lugar das informações referidas nas 

partes D, E e F, as seguintes informações: 

(a) Natureza e duração do contrato de crédito; 

(b) Taxas de juro aplicáveis ou, eventualmente, outras formas de remuneração do 

investidor; 

(c) Medidas de redução dos riscos, como, por exemplo, um seguro de crédito; 

(d) Mapa das amortizações de capital e pagamento de juros. 

Parte H: Taxas, informações e vias de recurso 

(a) As taxas cobradas ao investidor e custos por ele suportados em relação ao 

investimento; 

(b) Onde e como obter informações adicionais, a título gratuito, sobre o projeto de 

financiamento colaborativo, o promotor do projeto e o emitente; 

(c) Como e a quem o investidor pode dirigir uma queixa sobre o investimento, sobre a 

conduta do promotor do projeto ou sobre o prestador de serviços de financiamento 

colaborativo. 
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