
Anexo II 
 

 
IFIFC 
Informações Fundamentais destinadas aos Investidores de financiamento colaborativo (IFIFC)  
 
O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores de financiamento 
colaborativo sobre esta oferta. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o 
ajudar a compreender o caráter e os riscos associados ao investimento através de financiamento 
colaborativo. Aconselha-se a leitura do documento para que possa decidir de forma informada se pretende 
investir.  
 
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO BENEFICIÁRIO  
 
 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/ PRODUTO A FINANCIAR  
 
Caraterísticas essenciais da atividade / produto que 
devem ser do conhecimento do investidor médio:  
Fins do investimento a angariar  

 
 Explicação, em termos simples, das características 

essenciais da atividade ou produto em causa que 
permita aos investidores compreender a natureza e 
os riscos inerentes ao produto ou atividade que se 
propõe financiar;  
 
 

Custos e encargos associados à atividade ou produto a financiar  
Explicação, em termos simples, dos custos e encargos associados à atividade  
 
ou produto em causa que permita aos investidores compreender a natureza e os riscos inerentes ao produto 
ou atividade que se propõe financiar;  
 
 
 
 
Balanço e relatório de gestão relativo ao exercício imediatamente anterior  

 

 

 

 

 

 

 



Modo de financiamento:  
Montante e prazo de angariação:  
Condições de subscrição:  

 
 Os detalhes da tramitação da oferta;  
 O prazo para revogação da aceitação pelos 

destinatários da oferta, quando aplicável;  
 O momento e forma para a transferência dos 

montantes angariados, nomeadamente, os 
mecanismos para subscrição e, bem assim, para 
restituição dos montantes investidos caso se 
verifique uma angariação superior aos montantes 
previstos ou caso os montantes indicados não sejam 
angariados e a oferta não preveja a possibilidade de 
alteração das condições nos termos do n.º 2 do 
artigo 9.º da Lei nº 34/IX//2018, de 6 de julho;  

 Os procedimentos a serem adotados, incluindo, 
sem limitar, o destino dos montantes que tenham 
sido investidos na oferta em curso na plataforma 
com a entrada em liquidação ou com a suspensão, 
por qualquer motivo, das atividades da entidade 
gestora da plataforma eletrónica de financiamento 
colaborativo;  

 Os procedimentos a serem adotados com vista a 
assegurar a continuidade dos pagamentos dos 
montantes que tenham sido investidos na oferta em 
curso na plataforma com a entrada em liquidação ou 
com a suspensão, por qualquer motivo, das 
atividades da entidade gestora da plataforma 
eletrónica de financiamento colaborativo.  
 

Caraterísticas fundamentais da modalidade de financiamento e montante a subscrever 

 
 Tratando-se de instrumentos financeiros, o preço dos valores de cada unidade a subscrever ou forma de 

determinação do preço;  
 Caraterísticas fundamentais da modalidade de financiamento a subscrever incluindo, nomeadamente, 

montante, prazo, taxa de juro, modalidade de reembolso, regime, montante e periodicidade das prestações, 
possibilidade e condições de reembolso antecipado, custos (taxas, encargos de subscrição e quaisquer outros 
encargos ou penalizações imputáveis ao investidor).  
 
Regime Fiscal 
Regime fiscal aplicável  
 
 
 
Rentabilidade estimada 
 
 
 
 
 
breve descrição fundamentada das expetativas de rentabilidade dos montantes investidos  
 
 
ADVERTÊNCIAS QUANTO AO INVESTIMENTO EM FINANCIAMENTO COLABORATIVO 
Adverte-se os Investidores de que o Investimento em Financiamento Colaborativo acarreta os seguintes 
riscos:  
 

 O risco de perda parcial ou total dos montantes investidos;  
 O risco de não se verificar a rentabilidade estimada dos montantes investidos;  
 O risco de iliquidez ou falta de mercado secundário para os instrumentos financeiros ou créditos subscritos 

pelos investidores;  
 Os produtos e atividades a financiar através do financiamento colaborativo não são objeto de aprovação 

pela AGMVM ou por qualquer outra autoridade de supervisão financeira, nem esta entidade aprova a 
informação disponibilizada sobre os mesmos;  

 Os investimentos realizados não constituem depósitos, não estando cobertos pelo Fundo de Garantia de 



Depósitos;  
 No caso de emissão de instrumentos financeiros, esta emissão não é objeto de supervisão da AGMVM e a 

AGMVM não aprova a informação disponibilizada através do IFIFC;  
 No caso de concessão de empréstimos, esta atividade não é objeto de supervisão pelo Banco de Cabo 

Verde e o Banco de Cabo Verde não aprova a informação disponibilizada através do IFIFC.  
 
Menções obrigatórias em sede de financiamento colaborativo  
A [identificação da entidade responsável pela gestão], entidade gestora da plataforma de financiamento 
colaborativo [•] está registada junto da Auditoria Geral de Mercado de Valores Mobiliários desde [•] e 
encontra-se sujeita à supervisão da mesma.  
 
A informação incluída neste documento foi fornecida exclusivamente pelo beneficiário e é exata com 
referência à data de [data da publicação].  

 

Menções obrigatórias pelo investidor em sede de financiamento colaborativo:  
Tomei conhecimento do teor do presente documento, nomeadamente das advertências em momento 
prévio à subscrição da oferta.  
 
[Declaro, para os devidos efeitos legais, auferir, um rendimento anual igual ou superior a CVE [•] 
 
[Declaro, para os devidos efeitos legais constituir um investidor qualificado nos termos e para os efeitos do 
Regulamento da AGMVM n.º 1/2015]  
 
Declaro, para os devidos efeitos legais, que o valor total dos meus investimentos em financiamento 
colaborativo de capital ou empréstimo, incluindo a presente oferta, nos últimos 12 meses foi no valor global 
de CVE [•].  
 
Investidor (nome completo):  
 
Número de Identificação Civil:  
 
Assinatura:  
 
Data:  
 
Hora:  

 


