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“PLATAFORMA DE NEGÓCIOS E INVESTIDORES” 

Regulamento Geral 
 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

 
Artigo1º 
Objeto 

 
A “Plataforma de Negócios e Investidores” tem como objeto a criação de condições de negócios entre 

empreendedores, empresários e investidores. 
 

Artigo 2º 
Área de Influência 

 
A presente Plataforma destina-se preferencialmente ao desenvolvimento de negócios no território nacional, sem 

prejuízo da análise pontual de negócios a realizar no estrangeiro. 
 

Artigo 3º 
Destinatários 

 
A “Plataforma de Negócios e Investidores” pretende pôr em contacto empresas ou empreendedores com 

novas ideias de negócio ou negócios atrativos, com potenciais investidores com o intuito de estabelecerem acordos de 
compra e venda, cooperação, parcerias, etc, sendo destinatários os seguintes grupos: 

a) Empresas ou Startups que pretendam vender a sua participação ou negócio; 
b) Empresas que pretendam promover o seu crescimento, o lançamento de novos produtos ou serviços inovadores, e 

que não possuam os adequados recursos financeiros; 
c) Empresas que procurem parceiros ou sócios para entrarem para a estrutura acionista; 
d) Empreendedores que tenham como objetivo a criação de novas empresas, mas que não tenham recursos financeiros 

para o fazer; 
e) Pessoas individuais ou coletivas, que tenham ideias e projetos de negócios estruturados, passíveis de serem vendidos, 

na totalidade ou em parte, a potenciais investidores; 
f) Pessoas individuais ou coletivas, que pretendam investir em Startups, na criação de novas empresas ou em negócios 

atrativos já estabelecidos. 
 

Artigo 4º 
Objetivos 

 
A “Plataforma de Negócios e Investidores” destina-se a apoiar e incentivar a criação de condições para o 

empreendorismo, desenvolvimento de negócio e investimento, designadamente: 
a) Estimular a criação e desenvolvimento de novas ideias de negócio; 
b) Incentivar pessoas individuais ou coletivas a desenvolverem o espírito empreendedor; 
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c) Incentivar pessoas individuais ou coletivas a realizarem investimentos em negócios que se adequem aos seus 
interesses e condições; 

d) Unir Startups, Ideias, Projetos ou Negócios a Investidores. 
 

Artigo 5º 
Entidade Promotora 

 
 A “Plataforma de Negócios e Investidores” é promovido por Gest&Consult – Outsourcing e Consultoria de 
Gestão, de André Miguel Ribeiro Teixeira, com escritório no Centro de Incubação de Empresas de S. Pedro do Sul, Rua 
Principal, n.º 70, 3660-692 Termas de São Pedro do Sul, a quem incumbirá a responsabilidade de implementação, execução 
e acompanhamento do programa. 
 

Capítulo II 
Funcionamento do Programa 

 
Artigo 6º 

Tipo de Serviços 
 

1 - A entidade promotora subdivide os destinatários da Plataforma em dois grupos distintos: 
a) Bolsa de Negócios; 
b) Bolsa de Investidores. 
 
2 - A entidade promotora obriga-se, nos termos a contratar pontualmente com as entidades inscritas na Bolsa de 

Negócios, a: 
a) Receber e analisar a informação facultada; 
b) Realizar documento de apresentação do negócio; 
c) Apresentar a Startup, o projeto ou o negócio à Bolsa de Investidores; 
d) Manter e respeitar o grau de confidencialidade acordada. 

 
3 – A prestação dos serviços indicados no número anterior será acordada individualmente com a entidade promotora, 

designadamente no que diz respeito a: 
a) Preço base: mínimo de 150€ + iva (à taxa legal em vigor); 
b) Honorários/Comissão em caso de negócio: mínimo de 2% do valor do investimento, com um mínimo de 500€; 
c) Duração do serviço: 2 anos, eventualmente renovável nos casos a acordar entre as partes; 
d) Grau de confidencialidade. 

 
4 - A entidade promotora obriga-se, nos termos a contratar pontualmente com as entidades inscritas na Bolsa de 

Investidores, a: 
a) Classificar o Investidor, quanto a: 

i) Interesse sobre tipos de investimento (Startup, Projeto ou Negócio); 
ii) Limites do valor do investimento; 
iii) Localização; 
iv) Setor de atividade. 

c) Apresentar as Startups, os projetos ou os negócios ao Investidor; 
d) Manter e respeitar o grau de confidencialidade acordada. 
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5 – A prestação dos serviços indicados no número anterior será acordada individualmente com a entidade 
promotora, designadamente no que diz respeito a: 

a) Preço: tendencialmente gratuito; 
b) Duração do serviço: 2 anos, eventualmente renovável nos casos a acordar entre as partes; 
c) Grau de confidencialidade do Investidor e do negócio apresentado. 

 
Artigo 7º 

Inscrição na Bolsa de Negócios 
 

Os interessados terão de submeter um pedido de inscrição à entidade promotora, através de formulário próprio, 
com as seguintes informações de carácter obrigatório: 

a) Nome; 
b) Morada; 
c) NIF; 
d) Contacto; 
e) Breve explicação da Startup, Projeto ou Negócio; 
f) Breve enquadramento do motivo da Inscrição; 
g) Informações sobre o negócio; 
h) Grau de Confidencialidade do negócio; 
Nota: Apresentar Plano de Negócio, caso tenha sido realizado. 

 
Artigo 8º 

Inscrição na Bolsa de Investidores 
 

Os interessados terão de submeter um pedido de inscrição à entidade promotora, através de formulário próprio, 
com as seguintes informações de carácter obrigatório: 

a) Nome; 
b) Morada; 
c) NIF; 
d) Tipos de investimento pretendidos; 
e) Valor limite de investimento; 
f) Localização; 
g) Setor de Atividade; 
h) Grau de Confidencialidade; 

 
Artigo 9º 

Integração dos candidatos nas Bolsas 
 

A integração dos candidatos na Bolsa de Negócios e na Bolsa de Investidores, será realizada pela entidade 
promotora de acordo com os critérios que entenda relevantes, designadamente, área de negócio, valor do investimento, 
localização, etc. 
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Artigo 10º 
Obrigações e Direitos dos Inscritos 

 
1 - Após a inscrição no presente programa, será individualmente celebrado entre os inscritos e a entidade 

promotora, contrato que se regerá pelo presente regulamento geral e pelas demais cláusulas especiais a serem 
acordadas, designadamente quanto às matérias constantes do n.º 3 e n.º5, do art. 6º do presente regulamento. 

 
2 - Com a celebração do contrato referido na cláusula anterior, as partes ficam obrigadas a: 
a) Inscritos na Bolsa de Negócios:  

i) Dar cumprimento às obrigações que para si resultem deste regulamento. 
ii) Realizarem ao abrigo das condições do presente programa, qualquer acordo ou negócio que venha a 

ser celebrado com os investidores apresentados. 
iii) Dar a conhecer à entidade promotora, os termos e evolução dos contactos e negócios a realizar ou 

realizados com os investidores apresentados. 
iv) Não utilizar as informações recebidas no âmbito do presente programa, para outro fim. 
v) Não divulgar a identidades dos investidores que lhe forem apresentados. 
vi) Facultar a informação que lhes seja solicitada relativamente ao negócio, responsabilizando-se pela 

veracidade das mesmas. 
 

b) Inscritos na Bolsa de Investidores: 
i) Dar cumprimento às obrigações que para si resultem deste regulamento. 
ii) Realizarem ao abrigo das condições do presente programa, qualquer acordo ou negócio que venha a 

ser celebrado com as entidades inscritas na Bolsa de Negócios. 
iii) Dar a conhecer à entidade promotora, os termos e evolução dos contactos e negócios a realizar ou 

realizados com as entidades inscritas na Bolsa de Negócios. 
iv) Não utilizar as informações recebidas no âmbito do presente programa, para outro fim. 
v) Não divulgar a identidade dos inscritos na Bolsa de Negócios que lhe forem apresentados. 
vi) Não divulgar, qualquer informação relativa aos negócios apresentados  

 
3 - Com a celebração do contrato referido no n.º 1 da presente cláusula, as partes ficam com direito a: 
a) Inscritos na Bolsa de Negócios: 

i) Ter previamente acesso à apresentação do negócio a realizar pela entidade promotora. 
ii) Ver apresentado o seu negócio aos inscritos na Bolsa de Investidores, que se adequem à classificação 

e interesses declarados na sua inscrição. 
iii) Receber o apoio e acompanhamento por parte da entidade promotora, nos contactos a estabelecer com 

as entidades inscritas na Bolsa de Investidores. 
iv) Receber, quando se justifique, informação quanto aos contactos estabelecidos com eventuais inscritos 

na Bolsa de Investidores. 
 

b) Inscritos na Bolsa de Investidores 
i) Ter acesso privilegiado a oportunidades de negócios das entidades inscritas na Bolsa de Negócios. 
ii) Receber apresentação dos negócios inscritos na Bolsa de Negócios e que se adequem à classificação e 

interesses declarados na sua inscrição. 
iii) Receber o apoio e acompanhamento por parte da entidade promotora, nos contactos a estabelecer com 

as entidades inscritas na Bolsa de Negócios. 
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c) Entidade promotora: 
i) Receber da parte das entidades inscritas na Bolsa de Negócios, a informação devidamente estruturada 

e atualizada dos negócios. 
ii) Receber da parte dos inscritos na Bolsa de Investidores, os esclarecimentos ou informações que sejam 

solicitados pelos inscritos na Bolsa de Negócios. 
iii) Receber os honorários/comissões nos termos constantes do presente regulamento e/ou as que 

venham a ser acordadas pontualmente entre as partes. 
 

4 - É da responsabilidade de cada participante assegurar os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial 
sobre as suas ideias, caso assim o pretenda. 

 
Artigo 11º 

Responsabilidade da Entidade Promotora 
 
 A entidade promotora obriga-se a promover o presente “Plataforma de Negócios e Investidores”, com base 
nas informações e/ou documentação fornecida pelos inscritos nas Bolsas, não assumindo nenhuma responsabilidade pela 
falta de veracidade de algumas daquelas informações e/ou documentação.  
 

Capítulo III 
Disposições Finais 

 
Artigo 12º 

 

A “Plataforma de Negócios e Investidores” regula-se pelas cláusulas constantes no presente regulamento, 
bem como pelas que vierem a constar dos contratos a celebrar pontualmente com os inscritos e, no que estas forem 
omissas, pelo disposto na demais legislação aplicável. 

 

 

 

 

São Pedro do Sul, 12 de março de 2018 

 

 

 

 

                A Entidade Promotora 


