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Resumo 
 

Portugal, tal como outras economias de referência, tem vindo a dar uma ênfase crescente à 

inovação enquanto fator contribuinte para o crescimento económico.  

Estando o capital de risco diretamente associado ao financiamento de empresas de base 

tecnológica, que representam um canal de transporte de inovações para o mercado, um bom 

desempenho do capital de risco é, em última análise, benéfico para o país. Ao longo dos anos, 

diversos países e regiões têm tentado promover a indústria do capital de risco, atingindo 

diferentes níveis de sucesso. 

Este trabalho visa iniciar uma avaliação ao nível de sucesso e maturidade do capital de risco 

Português, em particular ao olhar para métricas da indústria em Portugal bem como uma 

seleção de novas empresas com financiamento proveniente de empresas de capital de risco 

consideradas de “sucesso” pelas mesmas.  

Por forma a definir “sucesso” com o menor preconceito externo, foram realizadas entrevistas a 

investidores de capital de risco portugueses, onde estes selecionaram os seus casos de 

sucesso. A fim de perceber o estado do setor, é feita uma análise a fatores, para além do 

retorno sobre o investimento, que as empresas de capital de risco considerem como sinais de 

sucesso.  

A análise realizada neste estudo pretende – pela primeira vez, de acordo com a pesquisa 

efetuada –, clarificar o estado da indústria do capital de risco em Portugal, nomeadamente no 

que diz respeito às perceção e expectativas dos principais atores sobre os fatores de sucesso 

no sector. Os resultados são analisados e enquadrados no contexto do capital de risco em 

outros mercados Europeus.  

 

Palavras Chave: Capital de Risco, Empresas de Base Tecnológica, Portugal, Estado do Capital 

de Risco Português 
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Abstract 
 

Portugal, as other relevant economies, has been putting an increased focus on innovation and 

on its contribution to economic growth. 

Since venture capital is directly associated with the funding of new technology ventures, which 

represent a channel for innovations to reach the market, a good performance by the venture 

capital is, ultimately, beneficial for the Country. Over the years many countries and regions have 

tried to foster the emergence of the venture capital industry with different measures of success.  

In the present work I have set out to assess the level of success and maturity of the Portuguese 

venture capital industry, specifically by looking at a selection of venture-backed companies 

considered to be “successful”. In order to define “success” with m inimum external bias, I asked 

the Portuguese venture capital investors themselves to select the cases they saw as their 

success stories. To further understand the state of the venture capital industry in Portugal, I 

tried to analyze what factors, besides pure Return on Investment, were considered by venture 

capital companies to be signs of success.  

My analysis sheds some light – to the best of my knowledge for the first time – on aspects that 

the state of the VC industry in Portugal, namely in what concerns key actors’ perceptions and 

expectations about success factors in the sector. Results are analyzed and framed within the 

context of venture capital in other European markets. 

 

Key Words: Venture Capital, New Technology Ventures, Portugal, Portuguese Venture Capital 

State  
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1. Introdução   
 

1.1. Contextualização do problema, objetivos e contributos do 

projeto 
 

O desenvolvimento económico representa um dos principais indicadores de robustez e 

crescimento de um país, correspondendo a uma evolução da capacidade produtiva do mesmo 

e tendo impacto no estado quer financeiro quer social da nação.  

Assim, qualquer atividade que, de algum modo, possa influenciar este desenvolvimento 

assume uma especial relevância. O empreendedorismo, mais especificamente a criação e 

desenvolvimento de empresas, tem um grande impacto na economia e nas decisões 

governamentais, promovendo a potencial criação de empregos, a diminuição do desemprego e 

estimulando uma maior competitividade nos mercados explorados (Audretsch e Thurik, 2001; 

Christian Friis, Thomas Paulsson, 2002; Acs e Szerb, 2007). A economia portuguesa 

apresentou, entre 2007 e 2013, uma variância considerável do PIB, sendo que apenas no ano 

de 2010 se verificou um crescimento, de cerca de 2%. Nos restantes anos, verificaram-se 

resultados negativos, atingindo-se um decréscimo de 4%, no ano de 2012.  

Estes valores são repercussão da grande recessão de 2008 e 2009 que assolou a economia 

portuguesa, a qual apenas começou a demonstrar sinais de recuperação entre os anos de 

2014 e 2016. Neste período, passou a apresentar evolução e robustez, com um crescimento 

anual de aproximadamente 1.5%, sendo que, de acordo com o Banco de Portugal (2016), se 

espera que assim continue até 2019. Este bom desempenho mais recente da economia 

portuguesa está dependente de várias vertentes, sendo a inovação um dos principais focos de 

atenção na sua manutenção. Ainda segundo o Banco de Portugal (2016), “(…) é importante 

continuar a aprofundar o processo de reformas estruturais, aumentando os incentivos à 

inovação, à mobilidade de fatores e ao investimento em capital físico e humano, criando desta 

forma condições para um aumento sustentado da produtividade e do potencial de crescimento 

da economia.” (Banco de Portugal, 2016). 

Atualmente, os maiores agentes de crescimento económico são a inovação tecnológica e a 

criação de empregos, resultantes da criação de novas empresas em setores de base 

tecnológica. Estas, ao desafiarem os processos existentes, promovem eficiência e dinamismo, 

confrontando os atores já presentes no mercado e apresentando, como consequência da sua 

inovação, um impacto positivo no desemprenho da economia (Revest e Sapio, 2012).  

Granstrand (1998) destaca a evolução da ciência e da tecnologia como principal fator de 

impulsionamento de novas oportunidades de negócio e de novas necessidades na sociedade, 

oportunidades estas que, segundo o autor, são exploradas por empresas de base tecnológica, 

ou empresas baseadas no desenvolvimento tecnológico, que identificam e desenvolvem 

produtos para criar e suprir novas necessidades de mercado.  
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Este tipo de empresas, principalmente nas suas fases iniciais, podem encontrar na 

indisponibilidade de recursos uma das principais dificuldades para o seu rápido 

desenvolvimento, tendo de recorrer a fontes de financiamento. Dado o característico ênfase 

que o negócio destas empresas coloca no desenvolvimento de inovações, estas apresentam 

elevados níveis de incerteza, carecendo ainda de informação histórica, o que representa um 

grande risco para possíveis investidores (Chorev e Anderson, 2006; de Bettignies e Brander, 

2007).  

Dado o risco e probabilidade de insucesso muito elevados das empresas emergentes de base 

tecnológica, a sua grande dificuldade em fornecer garantias reais com base em produtos 

emergentes, sem conceito provado e muitas vezes com tecnologias pouco maduras, 

instrumentos de dívida do género de empréstimos bancários tradicionais levariam a 

pagamentos de juros elevados, quando o que estas empresas procuram são influxos de caixa 

para investimento em crescimento e não encargos onerosos (de Bettignies e Brander, 2007; Au 

et al., 2016).  

É, assim, que o capital de risco surge como principal opção de financiamento para empresas 

de base tecnológica. Entende-se por capital de risco o capital que é investido, por profissionais, 

através da compra de participações em empresas nos seus vários estados de desenvolvimento 

(Sahlman, 1990).  

A indústria de capital de risco rege-se por procedimentos e práticas que são adequados a 

investimentos de alto grau de incerteza e défice de informação histórica, características essas 

normalmente encontradas nas empresas jovens de base tecnológica, cujos produtos ou 

serviços dependem de aplicação de conhecimento cientifico ou tecnológico (Sahlman, 1990; 

Hellmann e Puri, 2002).  

Considerando os países da Europa, em Portugal o capital de risco apresenta especial 

relevância, quando comparado com o PIB, sendo o sexto membro da UE com maior 

percentagem de investimento proveniente de capital de risco (€70 milhões) por produto interno 

bruto, para o ano de 2015. Portugal apresentou-se, assim, à frente de países como o Reino 

Unido, Alemanha e França (European Venture Capital Association, 2015) que, apesar de 

apresentarem valores monetários absolutos maiores, quando comparados com o PIB 

apresentam um peso relativo do capital de risco inferior ao apresentado por Portugal. 

Das 44 empresas gestoras de capital de risco registadas pela entidade reguladora CMVM em 

Portugal, apenas 20 apresentam um portefólio igual ou superior a cinco empresas. Este grupo 

contabiliza 403 investimentos dos 426 disponíveis publicamente. Deste modo, 45% das 

empresas de capital de risco registadas apresentam 95% das participações de capital de risco 

nacionais, demonstrando este facto uma grande concentração do capital de risco português, o 

que, juntamente com o elevado peso relativo do capital de risco para o PIB português, levanta 

a questão de se estas 20 empresas gestoras de capital de risco estarão a ter um bom 

desempenho na criação de novas empresas de qualidade.  
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Para tentar esclarecer a questão levantada, comecei por rever as empresas consideradas 

como “ones to watch” por jornais e revistas de referência no mercado, como Techcrunch, 

Forbes, Wired e Público, sendo estas posteriormente comparadas às empresas presentes nos 

portefólios das empresas de capital de risco portuguesas. 

Deste modo, e considerando a relevância do capital de risco e das empresas de base 

tecnológica, é da maior importância o estudo do desempenho do capital de risco em Portugal. 

No presente trabalho, optei por analisar o desempenho do capital de risco, conduzindo, para o 

efeito, entrevistas a 7 empresas de capital de risco, perfazendo um total de 16 novas empresas 

distintas em análise. A partir das mesmas, observaram-se, em primeiro lugar, as características 

e o desempenho das novas empresas consideradas de sucesso pelas próprias empresas de 

capital de risco portuguesas e pertencentes ao portefólio das mesmas. Partindo desta 

observação, e tendo em conta quais são os critérios, conhecidos e bem definidos, de avaliação 

de sucesso de empresas financiadas pelo capital de risco internacional - essencialmente 

retorno sobre o investimento – podemos fazer uma análise comparativa do estado de 

maturidade e do nível de desempenho do capital de risco em Portugal. Esta análise é 

organizada com base em inputs, ou seja, métricas associadas ao investimento, e outputs, que 

se referem a indicadores relativos à rendibilidade do sector, por forma a avaliar, dados os 

inputs, no que é que estas métricas se estão, efetivamente, a traduzir (outputs). 

Adicionalmente, estre trabalho tem também como objetivos a apresentação de uma 

caracterização do estado do capital de risco, a nível internacional e nacional, e a sua relevância 

para a economia, através da realização de uma revisão concisa da literatura relevante para 

suportar o desenvolvimento de entrevistas e a sua posterior análise, a qual será desenvolvida 

ao longo desta dissertação. 
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2. Revisão da literatura 

 

2.1. Financiamento de empresas de base tecnológica: definições e 

contexto 

 

2.1.1. Empreendedorismo  

De acordo com a Porto Editora, (2003) e o seu dicionário de português, um empreendedor é 

alguém que tem propensão para iniciar novos projetos. Empreendedorismo apresenta-se como 

uma qualidade ou atitude de quem é empreendedor, sendo este, segundo Coase (1937) na sua 

interpretação da natureza das empresas, o elemento responsável por coordenar os recursos à 

sua disposição na empresa, da melhor maneira possível. Esta descrição foi posteriormente 

ampliada por Rumelt (2009), com a definição de empreendedorismo a definir-se como a 

criação de novos negócios, nomeadamente, negócios que apresentem algum elemento novo e 

não dupliquem algo já existente no mercado, descrição apoiada por Hitt et al. (2001), que 

definem empreendedorismo como a identificação e exploração de oportunidades ainda não 

exploradas.   

Dentro do mesmo âmbito, para Shane e Venkataraman (2007,) empreendedorismo implica 

descoberta, investigação e exploração de oportunidades, concretizando que estas podem ser 

encontradas na forma de novos serviços, produtos, processos, estratégias ou novos mercados 

que não existiam anteriormente ou são abordados de maneira diferente, ressalvando que não 

tem de estar associado à criação de uma empresa, mas pode ocorrer também dentro de uma 

empresa já existente, visão essa previamente apontada por Amit, Glosten and Muller (1993). 

Mais recentemente, Cuervo, Ribeiro e Roig (2013) apresentam um desenvolvimento, na sua 

abordagem, relativamente às características de um empreendedor, considerando que o 

empreendedorismo é levado a cabo e transferido para ações por indivíduos empreendedores. 

Estes são definidos por características específicas, diferindo de gestores normais por 

apresentarem uma menor aversão a riscos e maior propensão para liderar, identificar 

oportunidades de negócio e criar novas empresas, considerando os outros gestores, sem o 

espírito empreendedor, como indivíduos com maior aversão ao risco e com maior foco em 

administrar os recursos já disponíveis tentando criar vantagens competitivas através do uso 

dos mesmos. 

As oportunidades de novos negócios, atualmente, revolvem maioritariamente à volta de 

agentes de mudanças tecnológicas, em setores de alta tecnologia, por estes desafiarem os 

paradigmas existentes, promovendo a eficiência e dinamismo, disciplinando o comportamento 

dos atores existentes (Revest e Sapio, 2012). Esta realidade foi primeiramente identificada por 

Granstrand, (1998) que considera a evolução da ciência e da tecnologia como fator 

responsável por impulsionar novas oportunidades de negócios e novas necessidades na 
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sociedade. De acordo com o autor, estas novas oportunidades são exploradas pelas Empresas 

de Base Tecnológica (EBTs), empresas baseadas no desenvolvimento tecnológico, que criam 

novos mercados e desenvolvem produtos para suprir as novas necessidades.  

 

2.1.2. Empresas de base tecnológica 

A crescente exploração, por empreendedores, da tecnologia como base para a criação de 

novas empresas, deu início a um aumento da relevância de empresas de base tecnológica 

como subgrupo das empresas modernas. Assim, as empresas de base tecnológica são 

organizações focadas na inovação tecnológica que utilizam conhecimentos científicos ou 

tecnológicos no desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços (Granstrand, 

1998). Autores como Chorev e Anderson (2006) destacam, neste tipo de empresas, algumas 

características como um investimento acima da média em Investigação e Desenvolvimento 

(I&D), uma maior percentagem de engenheiros e cientistas empregados, produtos inovadores e 

tecnologicamente avançados e um natural dinamismo. Como destacado por Chaddad e Reuer 

(2009), as empresas de base tecnológica que possuem situações financeiras sólidas nas suas 

fases iniciais apresentam uma maior probabilidade de sobreviver, crescer e ter um melhor 

desempenho. Deste modo, é dada enfâse à importância dos métodos de financiamento para 

este tipo de empresas. 

 

2.1.3. Financiamento 

O financiamento, quando aplicado a um ambiente de novas empresas, tem como função 

primária ajudar as mesmas a levarem os seus produtos ou serviços até ao mercado ou, numa 

fase mais avançada, facilitar a sua expansão através da injeção de capital na nova empresa 

em questão, visando a obtenção de retorno no capital investido (Au et al., 2016). Deste modo, 

o mercado de intermediários financeiros tem um grande impacto na determinação e direção 

das mudanças tecnológicas, ao decidir de que forma se pretende alocar os seus recursos entre 

as empresas (Revest e Sapio, 2012).    

Segundo Bettignies e Brander (2007), o empreendedor que procura ajuda de capital externo 

para a sua empresa tem dois tipos principais de financiamento: empréstimos tradicionais e 

capital de Risco. Para o primeiro caso, a empresa procura um empréstimo, que normalmente é 

efetuado por um crédito fornecido por uma entidade em troca de algum tipo de juros, 

contraindo a empresa uma dívida em que terá de devolver o dinheiro acrescido do valor 

estabelecido em juros à entidade. No segundo caso, a nova empresa negoceia uma avaliação 

com a empresa de capital de risco, da qual depois corresponderá a percentagem da nova 

empresa que a de capital de risco terá pelo valor que é disponibilizado à nova empresa; essa 

quantia pode ser disponibilizada em forma de capital, de recursos técnicos ou de gestão, 

recebendo assim a empresa investimento sem contração de dívida (Sahlman, 1990).             
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As empresas de base tecnológica têm, de modo geral, menor credibilidade e, 

consequentemente, uma  maior dificuldade em angariar recursos, dada a incerteza associada 

ao facto de o mercado poder não estar consolidado, a aplicabilidade da solução desenvolvida 

pela empresa não ser clara e a tecnologia da empresa estar ainda em desenvolvimento 

(Chorev e Anderson, 2006). Gompers e Lerner, (2001) denotam ainda que, dadas as 

características apontadas, o alto nível de incerteza, a falta de ativos tangíveis e a rápida 

transformação, torna o ambiente das empresas de base tecnológica propicio a investimento do 

tipo de capital de risco. 

Sendo capital de risco o tema principal deste trabalho, irei investigá-lo em mais detalhe no 

subcapítulo seguinte. 

 

2.1.4. Capital de risco 

O capital de risco, em inglês denominado por Venture Capital,  como mencionado previamente, 

é considerado como um tipo de investimento para empresas que consiste na permutação de 

uma quantidade de capital por uma certa percentagem da nova empresa em questão 

(Sahlman, 1990).  

O capital de risco é, normalmente, levado a cabo por fundos compostos por indivíduos ou 

instituições, públicas ou privadas, que recorrem a capital de risco como método de 

investimento. Com este capital, as empresas de capital de risco tornam-se instituições 

financeiras intermédias que investem o valor do fundo em empresas com o objetivo de criar um 

portefólio que permita gerar retorno para as partes acionistas do fundo.  

O capital de risco pode ser designado, usando os termos mais comuns, por Venture Capital ou 

Private Equity, sendo que estes são distinguidos por vários autores como tipos de 

financiamento para diferentes de estádios de empresas. Deste modo, e como referenciado 

anteriormente, o Venture Capital é dedicado a empresas jovens e com alto potencial de 

crescimento, com o Private Equity a cobrir as empresas em fases mais avançadas (Sahlman, 

1990; Gompers e Lerner, 2001).     

Neste sentido, e de maneira a obter uma melhor perceção de como funciona uma empresa de 

capital de risco, é necessário perceber o seu ciclo de vida. 

 

2.1.4.1. Ciclo de vida do capital de risco 

O ciclo de vida de uma empresa de capital de risco representa o processo ou as diversas fases 

pelas quais o gestor tem de passar para que o fundo possa desempenhar a sua função. 

Segundo Bygrave e Timmons (1992), esse processo consiste em 4 fases: 1) decisão de 

investimento, 2) contratação, 3) valor acrescentado e controlo e, por fim, 4) saída. Outros 

autores, como Tyebjee e Bruno (1984) e Gorman e Sahlman (1989), apresentam também as 
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suas versões relativas ao processo do capital de risco, ilustrando a Figura 1 uma consolidação 

das referências apresentadas. 

 

 

Figura 1: Fases do ciclo de vida de uma empresa de capital de risco (Adaptado de Tyebjee e 
Bruno, 1984; Gorman e Sahlman, 1989) 

 

2.1.4.2. Estabelecimento do fundo 

O ciclo de vida do capital de risco é iniciado com o estabelecimento da empresa de capital de 

risco, sendo que isto, consoante a estrutura escolhida, pode ser feito de diferentes maneiras 

(e.g. Privado, cativo ou publico), sendo as empresas privadas a forma mais comum. Segundo a 

European Venture Capital Association (2015)  as contribuições de fundos para estas empresas, 

na Europa, foram obtidas de acordo com a seguinte distribuição: (i) 31% agencias 

governamentais; (ii) 23% fundos; (iii) 14% investidores corporativos; (iv) 12% escritórios 

familiares e investidores privados; (v) 11% investidores institucionais norte americanos.  

No que concerne às razões para a criação de uma empresa de capital de risco, estas são 

dependentes da estrutura da mesma. Deste modo, as empresas de capital de risco públicas, 

de um modo geral, apresentam objetivos de longo prazo que transcendem a obtenção de lucro, 
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nomeadamente o fortalecimento de pequenas e médias empresas de uma certa região. Por 

outro lado, empresas de capital de risco cativo são aquelas fundadas dentro de organizações e 

detidas pelas mesmas, podendo apresentar, também, motivações que vão para além do lucro, 

e.g., estratégias corporativas internas ou de mercado (Gompers e Lerner, 1999; Jeng e Wells, 

2000). 

Por outro lado, a maior parte das empresas inicia as suas operações com o levantamento de 

um fundo, no qual são feitos investimentos de diferentes partes externas, como bancos, 

fundos, seguradoras, investidores privados. Os investidores demonstram, normalmente,  

preferências quanto às indústrias e áreas de investimento, investindo o seu capital por diversas 

razões, tais como a possibilidade de retornos elevados, diversificação, evitar fazer 

envolvimento ativo nos investimentos e gestão e utilizar o conhecimento de outros investidores 

em certa área (Lerner e Gompers, 2004; European Venture Capital Association, 2015). 

Até ao dia de hoje, a investigação sobre formação de fundos de capital de risco tem-se mantido 

baixa, como afirmado por Gompers e Lerner (2002 p. 25) “the formation of venture funds has 

received relatively little attention”. Os estudos que têm sido desenvolvidos apresentam o seu 

foco na definição de políticas, numa tentativa de promover o capital de risco, sendo exemplo o 

estudo de Jeng, Wells e Jeng (2000), que estudou os fatores determinantes do investimento 

em capital de risco, e onde a principal conclusão foi a elevada relevância de IPOs. Este estudo 

apresenta resultados em linha com os identificados por Gompers e Lerner (1999), que no seu 

estudo sobre a indústria do capital de risco concluiu que “regulatory changes affecting pension 

funds, capital gains, tax rates, overall economic growth, and research and development 

expenditures, as well as firm-specific performance and reputation affect fundraising” (p.1). 

Neste contexto, é enaltecida a importância do desempenho de uma empresa de capital de risco 

no processo de levantamento de capital para os seus fundos. Por conseguinte, e para além da 

performance, as políticas governamentais apresentam também um papel relevante no 

estabelecimento de fundos de capital de risco, nomeadamente com a criação de novas 

políticas ou modificação de condições existentes relativas ao capital de risco. (Gompers e 

Lerner, 1998; Jeng e Wells 2000).  

Por outro lado, a fase de investimento (seed, startup, expansion), para a qual o fundo em 

questão se vai especializar e realizar a maioria, se não a totalidade dos investimentos é 

também relevante, uma vez que esta escolha influência não só o risco como o retorno do 

fundo; em particular investimentos em empresas em fases iniciais implicam um maior risco e, 

bem assim, um maior retorno esperado. Sendo o risco um fator negativo, os gestores, como 

modo de o diminuir, tendem a procurar desempenhar um papel ativo no desenvolvimento das 

empresas do seu portefólio, através da participação em aspetos da rotina diária da empresa, 

em casos de novas empresas, ou para empresas já estabelecidas, procurar participar na 

definição e cumprimento de objetivos de longo prazo. Outro mecanismo de controlo e risco, 

passa por definir em momento de investimento, os objetivos a cumprir ou a disponibilização de 
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tranches de investimento, consoante o cumprimento de determinados objetivos (Sahlman, 

1990; Gompers, 1995). 

 

2.1.4.3. Procura de oportunidades 

Sweeting (1981), no seu trabalho, apresenta duas abordagens possíveis no que concerne à 

descoberta de oportunidades por parte das empresas de capital de risco, uma proativa e outra 

reativa. A abordagem proativa, consiste na procura proativa dos gestores por potenciais novas 

empresas para investir, através da presença em feiras ou em eventos ou ambientes 

empreendedores. Por outro lado, a abordagem reativa, implica que o gestor aguarda que as 

propostas lhe cheguem, por exemplo com recurso a planos de negócio desenvolvidos por 

empreendedores.  

Numa análise a empresas de capital de risco, Tyebjee e Bruno (1984) verificaram que o 

comportamento das empresas de capital de risco é maioritariamente reativo, esperando que 

lhes fossem apresentadas propostas; de modo semelhante, Sweeting (1981) observou que a 

maior parte dos negócios realizados eram referenciados por terceiros, e que estes pouco 

procuravam novos investimentos de maneira proativa. Desta maneira, ambos os estudos 

apresentam conclusões na mesma linha de pensamento, de que as empresas de capital de 

risco, com poucas exceções, demonstram uma abordagem reativa e passiva, quanto à geração 

de transações com empreendedores.  

A procura de oportunidades pode ainda ser explorada com base em partilha de informação, 

nomeadamente, muitos investidores demonstram uma preferência para incluir outras empresas 

de capital de risco no momento de realização do investimento, considerando que este método 

pode ser vantajoso, não só pela diluição do risco ao incluir mais investidores, mas também 

abranger uma base maior de conhecimento e experiência de outras partes.  

 

2.1.4.4. Decisão de investimento  

A decisão de investimento, pode ser dividida em 4 fases, a saber (Isaksson, 2006):  

 Análise de oportunidades; 

 Avaliação; 

 Contratualização; 

 Estruturação financeira; 

Análise de oportunidades 

Estudos têm demonstrado que por cada projeto que um gestor aceita como potencial 

investimento, grande parte de propostas recebidas é rejeitada num processo de screening. A 

fase de análise de oportunidades é uma atividade importante e demorada, quando considerado 

que inclui uma examinação completa da nova empresa em avaliação (due diligence), que 
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poderá, posteriormente, receber investimento com base em condições especificas. Tyebjee e 

Bruno (1984) observaram que um gestor de capital de risco pode despende cerca de 50% do 

seu tempo no processo de screening e due diligence.  

A dificuldade do processo de seleção da empresa a investir, encontra-se na estimação do 

potencial e risco de falhar, uma vez que muitas destas empresas, ou ainda projetos, podem 

consistir apenas em planos de negócio ou direitos de propriedade intelectual do produto ou 

serviço, bem como, conhecimento limitado sobre o mercado ou consumidores em questão. 

Consequentemente, existe um elevado nível de incerteza sobre o nível de possível sucesso 

(Amit, Glosten e Muller, 1993).  

Como principal modo de mitigação deste conhecimento incompleto, os investidores utilizam um 

conjunto de métodos, checklists e critérios de seleção (Macmillan, Siegel e Narasimha, 1985), 

bem como sindicância de decisões de investimento. No entanto, foi observado pelos trabalhos 

de Macmillan, Siegel e Narasimha, (1985) e Hall e Hofer, (1993) que os critérios relativos à 

gestão são críticos na tomada de decisão, como referido em Macmillan, Siegel e Narasimha, 

(1985) (p.128) “There is no question that irrespective of the horse (product), horse race 

(market), or odds (financial criteria), it is the jockey (entrepreneur) who fundamentally 

determines whether the venture capitalist will place a bet at all.” 

Avaliação  

Neste sentido, é nesta fase que se procede ao cálculo do valor de uma empresa, com o 

objetivo de chegar a um valor aceitável da mesma, para ambas as partes.  

De modo geral, um processo de avaliação passa por quatro passos, a saber (Damodaran, 

2002):  

 Avaliação de vendas e lucro futuro; 

 Previsão de valor futuro da empresa com base na experiência de mercado ou 

aquisições; 

 Identificar a percentagem acionista pretendida;  

 Negociar a avaliação; 

A avaliação de empresas privadas apresenta uma grande quantidade de dificuldades, que se 

consubstanciam num aumento da complexidade e incerteza no processo de avaliação e valor 

final da empresa privada. Estes desafios são decorrentes de diversos factos: (i) empresas 

publicas são obrigadas, por lei, a disponibilizar certas informações financeiras ao publico, 

enquanto que empresas privadas não estão sob essa obrigação e por conseguinte há menos 

informação disponível; (ii) Os valores atuais e históricos do capital próprio podem ser obtidos 

para empresas publicas, mas não para empresas privadas; (iii) os custos associados de write-

off (write-off – redução do valor reconhecido de algo, nomeadamente a redução de um ativo a 

um valor de 0) de uma posição acionista numa empresa privada são maiores e a execução do 

write-off é mais difícil, decorrente da inexistência de um marketplace (marketplace – localização 
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física ou virtual onde indivíduos efetuam a compra de determinados bens); (iv) proprietários de 

empresas privadas, de modo geral, apresentam posições de gestão na mesma, o que os leva 

muitas vezes a fazer uma diferenciação deficitária entre as despesas pessoais e de negócio, 

salário e dividendos. Neste sentido, todas estas diferenças vão afetar as taxas de atualização 

utilizadas, bem como as taxas de crescimento e fluxos de caixa e, consequentemente, a 

avaliação da empresa.  

No que concerne aos métodos de avaliação de empresas, (Landström et al., 1998) examinou 

os mais utilizados por investidores nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Bélgica e 

Holanda, bem como, investigou quais as dificuldades de avaliação de um investimento, e a 

importância de informação contabilística e financeira. No seu trabalho, e como ilustrado na 

Tabela 1, foi feita uma classificação dos métodos mais utilizados, apresentados infra em ordem 

decrescente.  

Tabela 1: Métodos de avaliação mais utilizados (Manigart et al., 1997) 

Métodos de avaliação mais utilizados 

1. Capitalized maintainable earnings (P/E multiple – prospective basis) 

2. Capitalized maintainable earnings (P/E multiple) 

3. Recent transaction prices for acquisition in the sector 

4. Discounted value of free cash flows 

5. Capitalized maintainable earnings (P/E multiple – historic basis) 

6. Pay back period 

7. Industry’s special rule of thumb pricing ratio (e.g. turnover ratios) 

8. Discounted future cash flows 

9. Responses to attemps to solicit bids for the potential investee 

10. Historic cost book value 

11. Liquidation value of assets (orderly sale) 

12. Dividend yield basis 

13. Liquidation value of assets (forced sale) 

14. Recent PE ratio of the parente company’s shares 

15. Replacement cost assets value 

 

Landström et al. (1998) demonstrou também que o processo de tomada de decisão em capital 

de risco é diferente entre países, decorrente de diferenças institucionais, legais e culturais. 
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Contratualização 

As empresas de capital de risco apresentam um papel único no mercado; como investidores 

externos, estas têm a possibilidade de julgar o risco de projetos, controlar os riscos que 

incorrem e adicionar valor às empresas que escolhem.  

Quando um empreendedor e a empresa de capital de risco iniciam as negociações de um 

potencial investimento, as interações estão sujeitas a análise, decorrente de diferenças de 

expectativas nos papeis de cada parte no futuro da empresa. Estes papeis estão sujeitos a 

contratos, e bem assim, o contrato inicial entre ambas as partes é reconhecido como a base 

para uma cooperação bem-sucedida. Justificando-se deste modo o dispêndio de tempo 

considerável em negociações e alterações contratuais (Barney et al., 1994). 

Como sugerido por Landström et al., (1998) o processo de negociação para a contratualização 

de um investimento é dirigido à criação de entendimento entre os atores. Com a consumação 

do contrato existe uma grande transparência entre as partes, derivada das negociações. Esta 

proposição é também apoiada por Sapienza e Korsgaard (1996), que defendem que o período 

de negociação visa a criação de uma relação. Landström et al., (1998) argumenta que os 

acordos contratuais são exaustivos, por forma a evitar problemas para os investidores por parte 

de ações indesejadas dos empreendedores, acrescentando que o período de negociação 

permite um melhor entendimento dos objetivos de ambas as partes e, portanto, reduzindo a 

assimetria de informação.  

Estrutura financeira 

O objetivo final de um investimento de capital de risco consiste na transferência de capital e 

conhecimento para a nova empresa. Enquanto que a parte de transmissão de competências é 

desenvolvida na fase de desenvolvimento de negócio, a transmissão de capital é vista como a 

última fase para da decisão de investimento. No entanto, e considerando que a totalidade do 

capital não é investida de uma só vez, e mediante objetivos acordados, esta estrutura de 

pagamentos visa permitir à empresa de capital de risco um maior controlo sobre a gestão e 

operação da empresa em que investiu (Sahlman, 1990). 

 

2.1.4.5. Desenvolvimento de negócio 

O papel de um investidor de capital de risco não termina com investimento de capital; de modo 

geral, estes procuram ter uma participação ativa no desenvolvimento das empresas do seu 

portefólio, de como são exemplos a participação no conselho de administração ou a partilha de 

contactos.  

Com recurso a uma participação ativa, os gestores da empresa investidora têm a oportunidade 

de transferir recursos e competências para a empresa na qual investiram. Sendo importante 

referir que este apoio depende da estratégia do investidor, bem como da fase de investimento, 
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nomeadamente em novas empresas, que usualmente requerem mais envolvimento (Cornelius 

e Naqi, 2002).  

Neste âmbito, e como verificado por Manigart, Baeyens e Van Hyfte, (2002) na análise do 

efeito do capital de risco no longo prazo, ao comparar 565 empresas apoiadas por empresas 

de capital de risco, com outras 565 empresas comparáveis que não foram apoiadas por capital 

de risco, as primeiras não demonstraram ter uma maior probabilidade de sobrevivência que as 

segundas. Resultado que contradiz a ideia de que o capital de risco, de modo geral, aumenta a 

probabilidade de sobrevivência de uma nova empresa.     

Neste contexto, a dificuldade de estudo dos efeitos de adição de valor por parte de empresas 

de capital de risco na performance de um negócio, parte da complexidade envolvida na 

medição de valor acrescentado e desempenho. Adicionalmente, muitos estudos focam-se na 

existência, ou não, de atividades para além de capital, e quando é verificada a sua existência, é 

assumido que está a ser acrescentado valor. No entanto, essa contribuição pode não ser 

melhor que qualquer outro membro envolvido na empresa. Da mesma maneira, os métodos 

tradicionais financeiros (lucro, rendibilidade de capital ou taxa interna de retorno), nem sempre 

são aplicáveis ou robustos, especialmente para empresas em fases iniciais e de rápido 

crescimento, que apresentam grandes variações e em curtos espaços de tempo nos dados 

financeiros e que podem não apresentar lucro até ao fim do ciclo de investimento do capital de 

risco (Brau, Brown e Osteryoung, 2004). 

 

2.1.4.6. Saída 

Neste âmbito, a saída (exit) é uma etapa de grande importância para as empresas de capital 

de risco. Isto porque é, não só, o modo como estas podem obter grandes retornos, mas 

também a forma como efetuam a venda das ações. Este último apresenta-se como modo 

primário de obtenção de lucro para o investidor, dado que as novas empresas muito raramente 

pagam dividendos aos proprietários, acabando por deixar os investidores sem meios de 

capitalizar o investimento realizado. 

Os mecanismos de saída, no que concerne o capital de risco, baseiam-se principalmente 

nestes 5 processos, a saber (MacIntosh e Cumming, 2003): 

 Oferta Pública Inicial (OPI): As ações da empresa são disponibilizadas numa venda 

publica, num mercado estabelecido; 

 Aquisição: A totalidade da nova empresa é adquirida por outra empresa; 

 Venda secundária: A empresa de capital de risco vende a sua parte das ações; 

 Recompra de ações: O empreendedor ou a gestão da empresa compra aos 

investidores as ações da empresa; 

 Reconstrução, liquidação ou falência: Em caso de falha do projeto, a empresa de 

capital de risco ou reestrutura ou fecha a empresa. 
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Resumidamente, numa OPI, as ações da empresa são vendidas a qualquer entidade publica 

pela primeira vez. No entanto, tipicamente a empresa de capital de risco não vende as suas 

ações num mercado publico na data da oferta inicial, mas pode disponibilizar títulos durante 

meses ou anos após a oferta, entre outras alternativas, consoante a estruturação tanto da 

empresa de capital de risco como a da empresa investida.  

De acordo com MacIntosh e Cumming, (2003) as OPI são o mecanismo de saída preferido dos 

investidores. No que concerne uma aquisição, este tipo de saída consiste na venda da 

totalidade das ações da empresa investida a terceiros. Este tipo de mecanismo é desenvolvido 

com recurso à troca das ações da empresa por dinheiro, ações da entidade compradora ou 

outro ativo, sendo que estas entidades são, de modo geral, empresas grandes e estabelecidas 

que procuram adquirir a tecnologia inerente à empresa comprada. Adicionalmente, noutras 

instâncias, o comprador pode ser outra empresa de capital de risco (private equity), dado que 

estes procuram empresas mais maduras (MacIntosh e Cumming, 2003).  

Uma venda secundária consubstancia-se na saída através de venda das ações somente 

detidas pelo fundo, diferindo, deste modo, do último método referido. De modo geral, esta 

venda é efetuada a instituições financeiras ou outra empresa de capital de risco (MacIntosh e 

Cumming, 2003; Cumming, 2006). 

 A recompra de ações é levada a cabo com o empreendedor ou a gestão da empresa a 

comprar as ações de volta à empresa de capital de risco. Esta compra envolve geralmente 

grandes quantidades de capital, e, por conseguinte, o pedido de um empréstimo, e assim, dar-

se uma recompra por alavancagem ou de gestão (leverage buy out ou management buy out). 

Muitas vezes, este mecanismo de saída é despoletado por cláusulas de saída presentes no 

contrato inicial, de como pode ser exemplo a existência de uma cláusula para segurança do 

investidor, de que o empreendedor terá de efetuar a recompra das ações caso não se chegue 

a uma OPI ou aquisição entre certo intervalo temporal acordado (MacIntosh e Cumming, 2003).  

Por fim, a reconstrução ou write-off é o pior cenário, e ocorre quando a empresa de capital de 

risco tenta minimizar as perdas com o investimento. Isto recorrendo à abertura de um processo 

de falência ou write-offs ou, alternativamente, tentando fazer uma restruturação da empresa, 

assumindo a empresa de capital de risco a gestão da empresa e, bem assim, substituindo a 

equipa de gestão por uma nova, na esperança de reaver a totalidade ou parte do investimento 

numa fase posterior (Ruhnka e Young, 1987). 

Uma empresa de capital de risco, quase que por definição, impõe um tempo de limite de 

duração de um investimento no seu portefólio, decorrente do próprio modelo de negócio que se 

consubstancia em comprar, desenvolver e vender. Este período depende da estratégia adotada 

pela empresa, apresentando valores entre os 3/4 anos até 10 anos, estratégia essa que está 

dependente também do tipo de investimento que está ligado à atividade central da empresa, 

investir em novas empresas, geralmente significa manter o investimento por mais tempo, face a 

investimentos em empresas em fases avançadas.  
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Apesar de as estratégias de saída fazerem parte da última parte do ciclo de investimento, as 

empresas de capital de risco, idealmente, têm um plano definido para uma saída, sendo um 

fator que contribui também para a decisão de realizar, efetivamente, o investimento (Bygrave e 

Timmons, 1992). 

 

2.2. Fatores relevantes para o desempenho de novas empresas  

Uma vez que se pretende conceptualizar uma estrutura de caracterização do desempenho das 

empresas de base tecnológica, para a estruturação das entrevistas, este capítulo tem como 

objetivo efetuar uma análise das metodologias teóricas mais relevantes e consequentemente 

das dimensões que são consideradas importantes para essa mesma caracterização. 

Ao longo da revisão dos modelos serão também referidas algumas críticas tendo como 

comparação a bibliografia consultada, sendo por fim com base nas teorias apresentadas que 

este trabalho é primeiramente desenvolvido, através das entrevistas e posterior comparação 

com o capital de risco internacional, dado que o sucesso da empresa de capital de risco é tão 

maior quanto maior o sucesso das empresas do seu portefólio. 

Motivados pela necessidade de medir o desempenho de uma empresa e investigar quais os 

fatores que estão na base de um bom desempenho, têm sido desenvolvidos vários estudos 

que procuram através de variados critérios caracterizar o desempenho de uma nova empresa.  

Os primeiros estudos são maioritariamente focados no pressuposto de que o desempenho de 

uma empresa é uma consequência das características do empreendedor, estando 

principalmente concentrados nas suas características biográficas e nos perfis psicológicos. 

Traduzindo-se esta definição por uma expressão do tipo DNE = f(E), em que o desempenho da 

nova empresa é igual a uma função dependente da prestação do empreendedor (Sandberg e 

Hofer, 1987). 

Gartner (1985), foi o primeiro a criar uma estrutura que incorpora diversos fatores relevantes 

para a descrição de novas empresas. O seu trabalho é focado na criação de novas empresas 

de maneira geral, apenas impondo como requisitos que a empresa seja uma entidade 

independente, um novo centro de custo para o caso de ser uma nova empresa estabelecida 

dentro de uma entidade já existente ou um empreendimento conjunto que satisfaça condições 

que permitam considerar a empresa um novo competidor no mercado e uma nova fonte de 

oferta para os consumidores.  

A criação de uma nova empresa pode então ser caracterizada pela sua estrutura que considera 

as seguintes quatro dimensões: individuo, meio envolvente, organização, processo (Gartner, 

1985). 
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Figura 2: Estrutura para descrição da criação de novas empresas (Gartner, 1985) 

Como apontado por Sandberg e Hofer, (1987), este modelo não está por si só enquadrado com 

os fatores que se pretendem para a definição de desempenho de uma nova empresa, uma vez 

que Gartner (1985), apenas considera as empresas no seu processo de criação e não na sua 

subsequente fase de funcionamento. No entanto, estabelece uma base para os seguintes 

modelos apresentados, uma vez que começa por demonstrar a relevância da identificação de 

vários fatores significativos para o bom desempenho de uma empresa desde a sua fundação, 

não se ficando apenas pelo empreendedor como variável. 

Macmillan, Siegel e Narasimha (1985), realizaram um estudo com o objetivo de definir quais 

são os critérios usados por empresas de capital de risco na avaliação de empresas através de 

diversas entrevistas a especialistas da indústria, identificando como fatores relevantes o 

produto, mercado, situação financeira e empreendedor. No entanto, essa pesquisa motivou e 

serviu de base para o trabalho de Macmillan, Zemann e Subbanarasimha (1987), em que se 

pretendia identificar quais os fatores que diferenciam empresas de sucesso e insucesso, tendo 

então identificado 4 dimensões relevantes para o desempenho de uma nova empresa, 

características da equipa, características do produto ou serviço, características do mercado e 

características das previsões financeiras.   

No mesmo seguimento, Sandberg e Hofer (1987), analisaram o conhecimento do mercado de 

capital de risco na avaliação de novas empresas descrito no trabalho de Macmillan, Siegel e 

Narasimha (1985), como ponto de partida para o seu modelo de desempenho de uma nova 

empresa. O modelo proposto é composto por: 1) características do empreendedor, 2) estrutura 

da indústria, 3) estratégia de negócio, podendo ser expresso pela função DNE = f(E, EI, EN). 

Os autores foram mais do longe do que tinha sido verificado até à data do estudo e definiram 

dentro das três dimensões principais, variáveis especificas que podem ser medidas 

quantitativamente ou qualitativamente sobre a empresa, numa tentativa de testar também o 

seu modelo.  

Começando por descrever as características do empreendedor, Sandberg e Hofer (1987) 

avaliaram a experiência do mesmo, considerando o seu desempenho na criação e participação 

em novas empresas anteriores e também se apresentava experiência numa indústria 

semelhante e de quantos anos. Os outros aspetos avaliados foram mais focados no individuo, 

procurando definir a idade e educação (Tabela 2). 
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Tabela 2: Variáveis usadas para descrever as características do empreendedor (Sandberg e 
Hofer, 1987) 

Experiência empreendedora 

 Bem-sucedida 

 Mal sucedida 

 Nenhuma 

Experiência de gestão numa indústria 

semelhante 

 Sim  

 Não 

 

Experiência em novas empresas 

 Bem-sucedida 

 Mal sucedida 

 Nenhuma 

Educação 

 Pós-graduação 

 Curso superior 

 M.B.A.  

 Sem curso superior  

 Sem informação 

 

Na segunda dimensão apresentada, a indústria, Sandberg e Hofer (1987) avaliaram várias 

características da  indústria em questão como o sector, o estado de evolução, estrutura, e 

existência de barreiras à entrada. As primeiras duas categorias foram definidas com base em 

temos tradicionais de organização industrial, tendo a evolução da indústria e as barreiras à 

entrada sido definidas com base nos seis estados de Hofer e Schendel (1978) e nos critérios 

considerados barreiras à entrada por Gartner e Porter, (1985) respetivamente (Tabela 3). 

Tabela 3: Variáveis usadas para descrever as indústrias envolvidas (Sandberg e Hofer, 1987) 

Sector económico 

 Grossista 

 Distribuidor 

 Serviço 

 Manufatura 

 Extração 

 Financeiro 

 

Estrutura da indústria 

 Monopólio 

 Oligopólio homogéneo  

 Oligopólio diferenciado 

 Competição perfeita 

 Competição monopolística 

 

Estado da evolução da indústria 

 Desenvolvimento 

 Crescimento 

 Reestruturação 

 Maturidade 

 Saturado 

 Declínio  

Desequilíbrio da indústria 

 Evidente 

 Não evidente 

 

Barreiras à entrada 

 Presentes 

 Não presentes 

 

Averiguando por fim o estudo da estratégia explorada pela nova empresa, o modelo 

desenvolvido para determinar as subcategorias então dividido em três estratégias: secundárias, 
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competitivas e de segmentação, derivadas do trabalho de Gartner e Porter (1985), e políticas 

de Vesper (1980) (Tabela 4).  

Tabela 4: Variáveis usadas para descrever estratégias de novas empresas (Sandberg e Hofer, 
1987) 

Estratégias competitivas 

 Redução de custos de produção 

o Novo processo 

o Economias de escala 

o Melhoramento de produção 

ou tecnologia 

 Baixo preço de fornecimento 

 Oferta de produto superior 

 Exploração de novo segmento ou 

nicho 

 Inovação de marketing 

 Imitação 

o Transferência geográfica 

o Abandono de mercado 

o Escassez da oferta 

Estratégias políticas 

 Contrato de clientes 

 Compra favorecida 

 Mudança de regras 

 

Estratégias oferta de negócio 

 Diferenciada 

 Indiferenciada 

 Concentrada 

 

Sandberg e Hofer (1987) testaram o seu modelo numa amostra de 17 novas empresas 

selecionadas de um universo inicial de 200 empresas fornecidas por empresas de capital de 

risco, previamente escolhidas para que correspondessem ao tipo nova empresa pretendida e 

que tivesse disponível informação detalhada sobre as variáveis descritas no modelo.  

Esta seleção e caracterização foi então submetida a uma análise de métodos estatísticos não 

paramétricos, dado que a amostra não apresentava as condições necessárias para a 

realização de testes estatísticos paramétricos. No entanto, a utilização destes métodos não 

permitiu ao estudo comparar os pesos de dois critérios na análise, apresentando assim uma 

limitação do trabalho. Como variável primária de sucesso foi usada a rendibilidade dos capitais, 

categorizando as empresas numa escala de muito bem-sucedida a muito mal sucedida.  

No âmbito da dimensão “empreendedor”, verificou-se uma falta de correlação entre o 

desempenho de uma nova empresa e as características do empreendedor, sendo o seu 

comportamento passado de valor e não a sua personalidade. No entanto Sandberg e Hofer 

(1987) ressalvam que será necessário efetuar mais estudos até que se possa retirar o 

empreendedor do modelo de desempenho de novas empresas. 

A segunda dimensão em consideração (indústria), demonstrou que o desempenho de uma 

empresa é afetado positivamente pela existência de desequilíbrios, barreiras à entrada e 

estados mais novos na indústria. Por fim, a variável da estratégia apresentou resultados 

promissores para estratégias de diferenciação em comparação com estratégias de 

indiferenciação, principalmente ao agrupar a indústria à estratégia, verificando-se um aumento 
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da efetividade no sucesso de uma nova empresa quando usada uma estratégia de 

diferenciação em estados novos da indústria.  

Teal e Hofer (2003) basearam a sua pesquisa no modelo de desempenho de novas empresas 

de Sandberg e Hofer (1987). A construção do modelo de Teal e Hofer (2003) baseia-se nas 

conclusões do estudo nuclear, em que se verificou a relevância da estrutura da indústria e da 

estratégia de negócio para o desempenho das novas empresas, no entanto, como descrito 

previamente o mesmo modelo falhou em verificar a mesma relação na dimensão do 

empreendedor havendo para este critério uma necessidade de revisão. Tendo em conta estes 

resultados, os autores definiram como dimensões para o seu modelo de avaliação de 

desempenho de uma empresa a estratégia de negócio, estrutura da indústria e equipa 

fundadora, DNE = f(EN, EI, EF)  sendo este último fator escolhido pelo facto, já provado, de 

que algumas características do empreendedor são relevantes,  mas ainda não tinham sido 

desenvolvidos estudos que considerassem a equipa fundadora da empresa num modelo de 

desempenho. 

Teal e Hofer (2003) apresenta como objetivo uma avaliação dos fatores que caracterizam 

novas empresas de rápido crescimento e de elevado potencial, tendo usado para a validação 

do modelo uma análise estatística considerando uma amostra retirada à lista da revista Inc. 

100 de pequenas empresas em três anos consecutivos, resultando, após seleção, em 126 

empresas caracterizadas.   

Os resultados apresentados por este trabalho são, no entanto, semelhantes ao apresentado 

previamente para as dimensões de estrutura da indústria e estratégia do negócio, sendo, no 

entanto, inovador pela identificação de uma correlação entre o sucesso de uma empresa e a 

experiência prévia da equipa empreendedora junta e a distribuição de bónus monetários para a 

gestão de topo. 

Song et al. (2008) baseia-se maioritariamente nos estudos de Gartner (1985) e Chrisman, 

Bauerschmidt e Hofer (1998) para a estrutura do modelo de análise de fatores de sucesso em 

novas empresas. Neste estudo, foram consideradas como variáveis principais, para o seu 

modelo, o mercado e oportunidade, a equipa empreendedora e os recursos, tendo dentro 

destas três dimensões considerado 24 variáveis secundárias para a caracterização de uma 

amostra significativa de novas empresas de base tecnológica resultante de 31 estudos. Este 

estudo foi pioneiro na sua abordagem sistemática e quantitativa de avaliação de fatores de 

sucesso em empresas de base tecnológica, baseando-se numa meta-análise com base em 

Pearson Correlations, técnica estatística utilizada para analisar dados provenientes de estudos 

previamente desenvolvidos sobre o tópico em questão.  

Deste modo, os resultados apresentados por Song et al. (2008) estão divididos em quatro 

blocos, fatores homogéneos significantes e insignificantes, fatores heterogéneos com 

moderador e sem moderador. Dada a meta-análise realizada no presente estudo, um meta-

fator é considerado homogéneo se a sua variância real for inferior a 25% da variância total, 
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pelo que a significância do mesmo é determinada com base no número de estudos com 

resultados nulos em determinado fator. No que concerne aos fatores heterogéneos com uma 

variância inferior a 75%, foi utilizada uma análise com moderadores, consubstanciando-se esta 

num estudo às diferenças em medições de desempenho, bem como, da origem, idade, região 

e indústria da nova empresa (Song et al., 2008).  

No âmbito deste trabalho, são destacados os fatores homogéneos significantes, uma vez que 

são os critérios que estão, efetivamente, relacionados com o desempenho de uma nova 

empresa de base tecnológica. No contexto das 24 variáveis analisadas por Song et al. (2008), 

8 são considerados fatores homogéneos significantes, dentro dos quais um fator pertence à 

dimensão de mercado e oportunidade, cinco aos recursos, e dois à equipa empreendedora, 

sendo os mesmos apresentados por ordem decrescente de variância na Tabela 5. 

Tabela 5: Definições e fatores relevantes para o desemprenho de uma nova empresa de base 
tecnológica (Song et al., 2008) 

Fator Subfactor Definição 

Recursos Integração da cadeia de 

abastecimento  

Cooperação entre os vários 

níveis da cadeia de 

abastecimento (fornecedores, 

distribuidores e clientes) 

Mercado e 

oportunidade 

Foco de mercado Variedade de clientes, dos 

seus segmentos e geografias, 

e do número de produtos 

Recursos  Idade da empresa Número de anos de existência 

da empresa 

Recursos Tamanho da equipa fundadora Tamanho da equipa gestora da 

empresa 

Recursos Recursos Financeiros Nível de ativos financeiros da 

empresa 

Equipa empreendedora Experiência em marketing Experiência da equipa gestora 

em marketing 

Equipa empreendedora Experiência na indústria Experiência da equipa gestora 

em indústrias ou mercados 

relacionados 

Recursos Patente Existência de patentes para os 

produtos ou tecnologia  

 

 

 



 

21 

2.3. Discussão  

A literatura encontrada apresenta um grande foco no trabalho desenvolvido por Sandberg e 

Hofer (1987), uma vez que o seu trabalho serviu de base para o desenvolvimento de novos 

modelos de avaliação de fatores associados ao bom desempenho de uma nova empresa como  

Teal e Hofer (2003) e Song et al. (2008), tendo também influenciado trabalhos mais recentes 

com o objetivo de descobrir quais os fatores de sucesso em tipos específicos de empresas ou 

mercados como Chorev e Anderson (2006), em empresas de alta tecnologia em Israel, 

Vanderbyl e Kobelak (2007) na indústria de biotecnologia no Canada, Lee e Nowell (2015) na 

criação de um modelo de avaliação para empresas não lucrativas e de Koryak et al., (2015) no 

estudo do impacto das capacidades do empreendedor no crescimento de uma nova empresa.  

No entanto este estudo nuclear de Sandberg e Hofer (1987), apesar da sua boa 

fundamentação teórica, apresenta uma limitação considerável provocada pela pequena 

amostra estudada de apenas 17 empresas, sendo portanto mais relevante pelo modelo de 

avaliação desenvolvido do que pela análise por si só. Sendo que a expansão desenvolvida por 

Teal e Hofer (2003) procura colmatar as falhas verificadas préviamente ao utilizar uma amostra 

de 126 empresas, mas ao mesmo tempo mantendo grande parte do modelo inicial, 

principalmente as dimensões em que se verificou correlação com o sucesso da empresa, 

ajustando apenas a dimensão do empreendedor em que não tinha sido verificado o mesmo tipo 

de correlação.  

Estes dois últimos estudos apresentam também semelhanças no seu processo, dado que 

ambos, préviamente à aplicação do modelo, realizaram uma caracterização da empresa como 

sendo de sucesso, apesar de usarem variáveis diferentes para o fazer. O estudo de Sandberg 

e Hofer (1987), utiliza a rendibilidade do capital, Teal e Hofer (2003) utiliza a classificação 

disponibilizada pela revista Inc., que apesar de não representar uma fonte ciêntifica, considera 

mais factores para que uma empresa possa ser considerada de sucesso do que a 

unidimensionalidade apresentada pela rendibilidade do capital.   
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3. Metodologia 

Neste capítulo é apresentado o método e estratégia utilizados na realização deste trabalho, 

assim como as etapas contidas no mesmo. A pesquisa desenvolvida consubstancia-se num 

estudo qualitativo com uma abordagem exploratória, em particular com recurso a entrevistas 

semiestruturadas enquanto método. A investigação foi assim sendo desenvolvida com base em 

etapas cumulativas, fases que se baseiam em conhecimento adquirido em fases anteriores.  

 

3.1. Ponto de partida 

O ponto de partida desta investigação baseou-se numa possível relação daquilo que é 

determinado como sucesso de empresas de capital de risco, com base em fatores de novas 

empresas de base tecnológica e, bem assim, qual é o panorama do capital de risco em 

Portugal com base na relação analisada. 

Este estudo baseou-se na premissa de que a realidade não é objetiva, mas sim subjetiva, 

sendo a mesma modelada pela perceção de cada individuo (Collis e Hussey, 2009). Pelo que, 

a investigação e abordagem realizada neste estudo é holística e flexível, por forma a facilitar 

novas ideias e lógicas ao longo do estudo, bem como facilitar estudos futuros.  

Paralelamente à investigação de base científica e estatística, foram também conduzidas 

entrevistas semiestruturadas. Sendo este trabalho um estudo qualitativo, o tipo de lógica mais 

comum é a indutiva, pelo que este é construído a partir da mesma. Posto isto, a lógica indutiva 

é desenvolvida com base em observações da realidade e conclusões gerais, que são induzidas 

a partir de observações individuais (Collis e Hussey, 2009).  

 

3.2. Método e investigação 

A pesquisa realizada neste trabalho, como referido, é qualitativa, com uma abordagem 

exploratória e entrevistas semiestruturadas, por forma a investigar o panorama do capital de 

risco em Portugal. Os entrevistados foram identificados a partir de um conjunto relativamente 

pequeno de empresas de capital de risco elegíveis para a dissertação, sendo de ressalvar que 

todos os entrevistados ocupam posições sénior e de relevância dentro das empresas de capital 

de risco.  

Dado que o panorama do capital de risco em Portugal não se encontra bem definido e o tema 

não se encontra explorado em detalhe, a escolha da abordagem qualitativa é adequada. A 

pesquisa é definida com base em três blocos ou fontes de informação que visam, entre si, 

possibilitar a determinação do panorama do capital de risco em Portugal: (i) pesquisa 

bibliográfica sobre os atributos mais valorizados no sucesso de uma nova empresa de base 

tecnológica, que posteriormente serviu como base para (ii) estruturação das entrevistas e, por 



 

23 

fim, (iii) uma análise ao capital de risco em Portugal e em diversas geografias relevantes para o 

tema.  

A revisão bibliográfica consubstanciou-se num estudo de diversos artigos científicos, por forma 

a desenvolver conhecimento da indústria do capital de risco e novas empresas de base 

tecnológica, não só ao nível das variáveis mais importantes no desenvolvimento bem sucedido 

de uma nova empresa, mas também, entre estas, à definição do seu grau de importância e 

relevância segundo diversos estudos. Os estudos da indústria do capital de risco a nível 

internacional são diversos, contudo a nível nacional o setor encontra-se pouco estudado a um 

nível particular, consequência, provavelmente, de pouca transparência dos atores da indústria. 

A literatura estudada é proveniente de diversos tipos de fontes, por forma a desenvolver 

conhecimento sobre o tema a ser investigado e, bem assim, servir de base para as entrevistas 

realizadas. Neste contexto, a bibliografia consultada não está necessariamente toda  

diretamente relacionada com a indústria do capital de risco, contudo esta foca-se 

transversalmente nos fatores de sucesso de uma nova empresa de base tecnológica, para que 

se possam obter resultados e, por conseguinte, conhecimento que não se cinge a fatores 

influenciados por variáveis e critérios derivados da indústria do capital de risco enquanto parte 

interessada no sucesso destas empresas.   

Este estudo parte de uma análise qualitativa às variáveis que os gestores das empresas de 

capital de risco, consideram predominantes no desempenho dos seus portefólios, sendo esta 

levada a cabo por uma série de entrevistas aos mesmos. Posteriormente é realizado um 

levantamento dos dados qualitativos recolhidos para um ambiente de quantificação através do 

MAXQDA em que é feita a sua quantificação, relativamente às respostas obtidas. Esta 

quantificação, com recurso ao MAXQDA, parte do desenvolvimento de uma lógica de 

catalogação das respostas obtidas nas entrevistas, através da criação e hierarquização, no 

programa, dos conceitos estudados no presente trabalho, nomeadamente de fatores como as 

dimensões relevantes para o sucesso de uma nova empresa. Por conseguinte, estes conceitos 

foram alocados às entrevistas conduzidas consoante a sua presença nas mesmas.  

No que concerne à validação de robustez dos métodos utilizados, procedeu-se a uma 

triangulação entre diversos dados que visa a redução da parcialidade das fontes e métodos. 

Esta triangulação cruzou informação obtida na revisão bibliográfica, com os dados primários 

recolhidos em sete entrevistas e investigação empírica de dados secundários quantitativos 

sobre a indústria. Deste modo, e segundo Collis e Hussey, (2009) a triangulação acrescenta 

valor ao nível da validade e fiabilidade do estudo.  

A fiabilidade consubstancia-se na ausência de diferenças em resultados em caso de repetição 

da investigação (Collis e Hussey, 2009). A este nível importa ressalvar a influencia do autor nas 

atividades do estudo, nomeadamente nas entrevistas, pelo que a replicação do estudo com os 

mesmos resultados é altamente improvável. Todavia, o foco deste estudo é centrado na 

autenticidade e acrescento de informação que este disponibiliza à indústria e à comunidade 

científica. 
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A validade é a extensão de que os resultados consequentes da pesquisa representam, 

efetivamente, as temáticas sobre investigação (Collis e Hussey, 2009). Com o principal objetivo 

deste estudo a focar-se na observação do panorama do capital de risco em Portugal, a 

informação obtida através das entrevistas a atores do setor, deve, imperativamente, ser 

validada e mantida de modo autêntico. Deste modo, pretende-se obter maior objetividade e 

facilidade de interpretação dos resultados, permitindo assim uma comparação mais fiável 

quando feita a extrapolação para a comparação do estado do capital de risco entre geografias.  

Por fim, e ainda relevante para este trabalho, a generalização da metodologia e métodos, em 

particular dada a natureza qualitativa do estudo. A abordagem das atividades do trabalho, 

revisão de literatura e entrevistas visa criar um entendimento e desenvolver conhecimento 

sobre o tema, para que posteriormente, possam ser realizadas extrapolações do mesmo, a fim 

de investigar outras problemáticas, áreas de melhoria ou critérios de sucesso, passiveis de 

serem utilizados por outros.   

3.2.1. Seleção de empresas de capital de risco em Portugal 

O trabalho prático desenvolvido nesta dissertação foi iniciado com uma análise do panorama 

de empresas de capital de risco em Portugal, nomeadamente quais são, quantas são e qual o 

seu portefólio. Posto isto, foi feito um levantamento de todas as empresas de capital de risco 

existentes, com base em quatro listagens, a saber:  

 Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

 Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI) 

 Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA) 

 PME Investimentos 

Neste âmbito, a informação é proveniente de diferentes tipos de entidades de grande 

relevância na indústria do capital de risco, sendo estas: (i) a CMVM, principal reguladora de 

mercados de instrumentos financeiros, bem como dos seus agentes; (ii) a APCRI, como 

organização representativa da indústria do capital de risco e, bem assim, a promoção e 

desenvolvimento da mesma; (iii) a FNABA é uma estrutura de associações nacionais de 

business angels, que visa a promoção e desenvolvimento dos mesmos (iv) a PME 

Investimentos, sociedade do Estado que tem como objetivo a dinamização da oferta de 

financiamento a Pequenas e Médias Empresas.  

Posteriormente à enumeração de todas as empresas de capital de risco identificadas nas 

fontes supramencionadas, e excluídos os duplicados, foram identificadas, no total 77 empresas 

de capital de risco e business angels. Posto isto, foi feita uma investigação individual a cada 

entidade identificada, com recurso a informações disponíveis na internet, consubstanciando-se 

esta numa listagem de todos os fundos e empresas do portefólio, com um resultado de 35 

fundos, 426 empresas com duplicados e 373 sem duplicados, representando, após análise, 

que 45 empresas foram financiadas por mais do que uma entidade investidora (capital de risco 

ou business angel)(anexos 2 e 3).  
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Por fim foi desempenhada uma caracterização destas 373 empresas segundo as seguintes 9 

informações, a saber: (i) Indústria; (ii) Descrição da atividade (iii) Estado no fundo (ativa, 

inativa, vendida); (iv) Participação (%); (v) Valor de venda (caso aplicável); (vi) Ano de criação; 

(vii) Ano de investimento; (viii) Ano de desinvestimento; (ix) Receita. Neste contexto, é 

necessário ressalvar que estas informações foram preenchidas conforme disponível em fontes 

públicas.  

Por conseguinte, no que concerne a escolha das empresas de capital de risco relevantes para 

o trabalho em apreço, foi feita uma análise às 77 empresas de capital de risco e business 

angels identificadas (Anexo 1) e exclusão das que não correspondessem aos requisitos 

impostos. As condições de elegibilidade das empresas consistem nos seguintes pontos:  

 Ser uma Sociedade de Capital de Risco (SCR);  

 Ser uma SCR que invista em fases iniciais de novas empresas; 

 Apresentar um portefólio composto por novas empresas de base tecnológica; 

 Apresentar um portefólio com um número de empresas igual ou superior a 3; 

Os critérios apresentados visam restringir a amostra a empresas de capital de risco que 

invistam em novas empresas de base tecnológica, especificamente em fases iniciais e que 

tenham um tamanho considerável quando enquadradas no panorama de capital de risco em 

Portugal. Dadas as condições impostas para a elegibilidade das empresas de capital de risco 

neste trabalho e após realização de uma triagem, as 77 empresas listadas foram reduzidas a 

uma amostra de 11 empresas de capital de risco Contudo só foi possível entrevistar 7 das 

mesmas. Com base nesta seleção, encetou-se o desenvolvimento da estruturação das 

entrevistas. 

 

3.3. Estruturação entrevistas 

A estruturação das entrevistas partiu com uma análise à literatura revista no presente trabalho, 

tendo para a avaliação do desempenho de uma nova empresa, sido avaliadas as dimensões e 

variáveis apresentadas na literatura relevante para o caso em estudo: Macmillan, Zemann e 

Subbanarasimha, (1987); Sandberg e Hofer, (1987); Kakati, (2003); Teal e Hofer, (2003); 

Chorev e Anderson, (2006); Vanderbyl e Kobelak, (2007); Song et al., (2008); Lee e Nowell, 

(2015). 

De modo, a identificar as dimensões mais importantes, foi efetuado um levantamento dos 

fatores presentes nos 8 estudos revistos, tendo apenas sido escolhidas as mais importantes, 

sendo estas as seguintes dimensões: (i) equipa empreendedora; (ii) produto; (iii) indústria; (iv) 

recursos; (v) empreendedor; (vi) estratégia de negócio. Após a definição das dimensões, foi 

considerada e contada a sua presença nos diversos estudos, chegando-se à conclusão que há 

4 dimensões, 1) equipa empreendedora, 2) indústria, 3) recursos, 4) estratégia de negócio, que 
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se apresentam como as mais comuns, abordadas por mais de metade da literatura revista. 

(Tabela 6).   

A Tabela 6 apresenta, na coluna de fatores de desempenho, os indicadores utilizados pelos 

estudos revistos para a diferenciação de sucesso ou insucesso, bom ou mau desempenho de 

uma nova empresa.  

Estes indicadores demonstram uma grande variância de estudo para estudo, dado que apenas 

dois estudos apresentam o mesmo critério na caracterização do desempenho de uma 

empresa. Desenvolvendo com mais detalhe esses mesmos critérios, as medidas de 

desempenho consideradas por Macmillan, Zemann e Subbanarasimha, (1987) consistem numa 

combinação de variáveis, vendas, quota de mercado, custos (marketing, produção e 

administrativos), lucros e retorno e retorno de investimento, avaliados individualmente numa 

escala de 1 a 7, de desempenho muito fraco a desempenho extraordinário, verificando assim, 

consoante as cotações dadas, o desempenho da empresa em avaliação.  

No estudo de Sandberg e Hofer, (1987), a separação de empresas de sucesso e não sucesso 

é feita com base na sua rendibilidade do capital, classificando-a em 5 categorias, desde 

altamente mal sucedida, a altamente bem sucedida.  

Teal e Hofer, (2003) utilizaram como amostra de novas empresas de sucesso as listagens 

feitas pela revista Inc., Inc. 100 dos anos de 1992, 1993 e 1994,  em que são identificadas  as 

100 empresas com maior potencial e escolhidas com base em 4 critérios: empresa detida por 

partes privadas e independentes, empresa em operação há pelo menos 5 anos, vendas 

superiores a 100.000 dólares americanos e inferior a 25 milhões de dólares americanos e um 

crescimento de vendas superior ao apresentado no ano anterior (crescimento anual). Deste 

modo, o estudo apresenta uma amostra de 300 empresas que foi depois submetida a três 

processos de seleção de acordo com as características pretendidas por Teal e Hofer, (2003), 

1) eliminação de duplicados, tendo sido eliminadas 73 empresas que se encontravam em mais 

do que uma das listas, 2) Idade excessiva da empresa, foram eliminadas as empresas 

presentes nas listagens com idades de incorporação superiores a oito anos, eliminando assim 

91 empresas, 3) falta de informação relevante, eliminando por fim 10 empresas da lista e 

ficando com uma amostra final de 126 novas empresas relevantes, categorizadas como de 

sucesso para o estudo.  

O estudo desenvolvido por Song et al., (2008) não aborda novas empresas de sucesso nem 

define especificamente o que é o sucesso de uma empresa, no entanto, baseia-se na literatura 

desenvolvida sobre os fatores de sucesso de novas empresas de base tecnológica. Com isto, 

este artigo desenvolve uma análise a diversos estudos sobre fatores de sucesso para EBT, 

identificando 24 fatores, dentro de dimensões como equipa empreendedora, indústria e 

recursos. Neste contexto, foram identificados diferentes tipos de variáveis: (i)homogéneas 

(variáveis com impacto no desempenho da empresa); (ii) homogéneas não significativas 
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(variáveis sem impacto no desempenho da empresa); (iii) heterogéneas (variáveis em que foi 

possível retirar conclusões, recorrendo a moderadores especialistas para as categorizarem).  

Kakati (2003) no seu estudo pretende definir quais os critérios que contribuem para a 

performance de novas empresas de alta tecnologia, de maneira a chegar a este objetivo, 

baseou-se numa avaliação de 38 variáveis por 27 gestores de empresas de capital de risco, 

considerando as suas empresas com melhor e pior desempenho presentes no seu portefólio. 

Para a avaliação dos fatores e processos críticos na definição de sucesso de uma nova 

empresa de alta tecnologia em Israel, Chorev e Anderson, (2006), basearam-se no 

conhecimento de fundadores experientes, gestores e investidores, pedindo-lhes uma 

categorização de fatores que considerassem importantes e qual o seu papel no sucesso de 

uma nova empresa. Da mesma maneira, Vanderbyl e Kobelak (2007) entrevistaram 247 

empresas para classificar quais os principais fatores na indústria de biotecnologia e Lee e 

Nowell (2015) basaram-se em estudos anteriores para a identificação dos fatores relevantes 

para o desempenho de organizações não lucrativas.  

Tabela 6: Consolidação das variáveis presentes nos estudos analisados  

Estudos \ Dimensões EE P I R E EN Definição de Sucesso 

Macmillan, Zemann e 

Subbanarasimha, (1987) 

x x x x   Medidas de desempenho 

Sandberg e Hofer, (1987)   x  x x Rendibilidade do capital 

Teal et al., (2003)  x  x   x Inc. 100 

Song et al., (2008)  x  x x   Moderadores e estudos anteriores 

Kakati, (2003)  x  x x x x Gestores de CR 

Chorev e Anderson, 

(2006)  

x x  x  x Pessoas relevantes para a 

indústria 

Vanderbyl e Kobelak, 

(2007)  

   x   Pessoas relevantes para a 

indústria 

Lee e Nowell, (2015)      x x     Estudos anteriores 

Total 5 2 6 6 2 4  

 Legenda: EE - Equipa Empreendedora; P - Produto; I - Indústria; R - Recursos; E - 
Empreendedor; EN - Estratégia de Negócio 

Tendo em conta os estudos apresentados anteriormente como base, não só para as 

dimensões a serem consideradas, mas também para a maneira de como fizeram a 

diferenciação de novas empresas com bom desempenho ou mau desempenho, verificamos 
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que existe uma maioria que se baseia no conhecimento de pessoas relevantes para a indústria 

(fundadores, investidores e especialistas da indústria).  

Neste âmbito, procedeu-se ao desenvolvimento de duas questões principais, abertas e de cariz 

exploratório.   

A primeira, “Quais as empresas de base tecnológica do seu portefólio que considera de 

sucesso?”, e “Porquê?” pretendendo saber quais as novas empresas de base tecnológica que 

estes consideram de sucesso e porquê, procurando não só definir os fatores que os 

“especialistas” consideram como relevantes para o sucesso da empresa, mas também evitar 

colocar restrições ou influenciar as respostas. 

A segunda, “Na sua opinião, qual a dimensão que considera mais relevante para o sucesso de 

uma nova empresa de base tecnológica? Como por exemplo, equipa empreendedora, produto, 

indústria, estratégia de negócio, recursos”. Com isto pretendia-se que os gestores das 

empresas de capital de risco, com o mínimo de intervenção possível, levassem a cabo uma 

escolha e justificação das três dimensões, e consequentemente das variáveis, que consideram 

ser as principais para o sucesso de nova empresa, com o intuito de fazer uma comparação das 

dimensões mais estudadas na literatura e nas mais relevantes para os investidores de capital 

de risco em Portugal. Adicionalmente, importa referir que os exemplos têm por base os critérios 

mais relevantes encontrados na literatura.  

Contudo, no contexto destas duas perguntas foi ainda explorado, mais especificamente e 

variando de caso para caso, o porquê de as empresas que o gestor escolheu serem 

consideradas de sucesso pelo mesmo.  

 

3.4. Entrevistas 

Nesta secção do trabalho, são caracterizadas as empresas de capital de risco que foram 

entrevistadas no presente estudo. De modo a obter a caracterização das empresas, e ao 

mesmo tempo manter o anonimato das novas empresas referenciadas, são disponibilizadas 

informações relevantes para a compreensão do contexto da empresa. Posto isto, o nome das 

sete empresas de capital de risco entrevistadas foi substituído por E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e 

as empresas do seu portefólio por códigos como E2.1, que representa a nova empresa número 

um da capital de risco número 2. 

Adicionalmente, importa referir que as entrevistas foram realizadas no período de julho a 

setembro de 2017 e que a informação disponibilizada pelos entrevistados (fonte primária) foi 

complementada por informação disponível na internet (fonte secundária), como por exemplo 

website da capital de risco ou das empresas do seu portefólio.  
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E1  

A E1 é um dos investidores mais abrangentes em Portugal, com investimentos no âmbito do 

capital de risco em novas empresas (Venture Capital) ou em fases mais avançadas (Private 

Equity), adicionalmente apresenta-se também como um investidor em fundos. Posto isto, a E1 

tem mais de 350 milhões de euros sob gestão e é detida por parte de um banco do setor 

publico português.   

No contexto do capital de risco para empresas em fases mais avançadas, a E1 realizou mais 

de 150 investimentos desde o seu início e conta com mais de 20 empresas e 230 milhões de 

euros no seu portefólio. Por outro lado, o seu fundo de fundos, já realizou participações em 20 

fundos nacionais e internacionais. Na vertente de capital de risco para novas empresas, esta 

teve início em 2009, e investiu até ao momento em 40 novas empresas de variados setores 

(energia, ciências da vida e infraestruturas), e diferentes tipos de empresas industriais ou com 

base em serviços.  

A pessoa entrevistada é um Investment Manager na E1, com um MBA na Universidade 

Católica Portuguesa e especialização em finanças, economia e ciências informáticas. Na sua 

carreira passou por uma consultora, onde trabalhou nas áreas de seguros, consultoria e 

finanças, tendo posteriormente transitado para um banco, como Head of Equity Research e 

Director of Corporate Finance. Após ter trabalhado no banco que detém a E1, em 2006 passou 

para a mesma, onde é responsável pela área de investimentos tecnológicos.  

E2  

A E2 deu início à sua atividade em 2010, e a sua tese de investimento consiste em 

investimentos com quotas minoritárias em fases iniciais de novas empresas de base digital e 

ciências da vida. Estes investimentos são consumados maioritariamente em Portugal, embora 

a E2 tenha no seu portefólio empresas com atividade em diferentes países da Europa, nos 

Estados Unidos e Brasil. Atualmente, conta com 21 participadas ativas no seu portefólio de 

diversas indústrias. Importa também referir que a E2 conta com apoios de empresas do estado 

ao seu fundo.  

O entrevistado é Administrador Executivo da E2, e possui uma licenciatura em Engenharia e 

Gestão Industrial, bem como, um MBA na Universidade Nova de Lisboa. Durante a sua 

carreira, trabalhou numa consultora, nomeadamente em consultoria de gestão, onde realizou 

projetos em variados setores até ao nível de Manager, tendo posteriormente saído para a E2.  

E3 

A E3 é uma empresa de capital de risco que investe em fases iniciais de novas empresas de 

base tecnológica de setores como a saúde, manufatura, educação, entre outros e conta com 

um portefólio composto por 6 empresas ativas, com atividades em diversas geografias, no 

entanto maioritariamente em Portugal. A E3 é parte de um grupo que por si detém também 
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diversas empresas de base tecnológica, e o seu fundo conta com a participação de entidades 

publicas e privadas.  

O entrevistado é sócio e CFO na E3, detém uma licenciatura da Universidade de Coimbra em 

Gestão e Administração de negócios e após ter passado por várias empresas em cargos de ao 

nível de administração, juntou-se à E3 em 2001.    

E4 

A E4 foi fundada em 2012 e é uma das empresas portuguesas mais ativas no mercado do 

capital de risco em Portugal, com ativos no valor de 213 milhões de euros em 19 fundos. Os 

investimentos que realiza são focados em novas empresas de base tecnológica, de ciências da 

vida e turismo. Esta nasceu da fusão de 3 empresas de capital de risco financiadas pelo 

estado, sendo que grande parte dos seus investidores atuais são entidades do estado ou 

grandes corporações (e.g., bancos, energia).  

O entrevistado da E4 é Senior Investment Consultant e detém uma licenciatura da 

Universidade de Lisboa em microbiologia, assim como um doutoramento na University of 

California, em Genética e um curso executivo em Venture Capital na University of California, 

Berkely, Hass School of Business.  

E5 

A E5 foi fundada em 2003 com o propósito de investir em empresas inovadoras e 

preferêncialmente de base tecnológica, em fases iniciais de novas empresas que visem uma 

disrupção do mercado. Os investimentos são de modo geral de pequena dimensão por 

empresa e contam com um valor de ativos sob gestão superior a 7,5 milhões de euros, sendo 

que é composta por dois fundos que são cofinanciados por capital de entidades do estado e 

quadros comunitários.  

O membro entrevistado é o CEO e fundador da E5. Este possui uma licenciatura em 

Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico e um MBA na Universidade Nova de 

Lisboa. A sua experiência profissional passa por ser CEO da Soja Portugal e membro do board 

de diretores no Banco BPI.  

E6 

A E6 é parte de uma empresa multinacional do setor farmacêutico e, por conseguinte, é 

especializada no setor da saúde, nomeadamente em empresas de base tecnológica do setor 

da saúde. Esta apresenta como foco o investimento em quotas minoritárias das novas 

empresas em que investe, no entanto é detentora de fundos que se especializam em diferentes 

fases e âmbitos, para os quais as core competences da E6 tenham um valor acrescentado.  

O entrevistado é o diretor geral da E6 e é detentor de um doutoramento em bioquímica pela 

Ludwig Maximillian University e de um MBA pela Universidade Nova de Lisboa e pela 

Universidade Católica Portuguesa. A sua experiência profissional passa por grandes empresas 
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e novas empresas no setor das ciências da vida em geografias como os Estados Unidos, 

Alemanha e Portugal.  

E7 

A E7 é uma empresa de capital de risco independente com ativos sob gestão no valor de mais 

de 200 milhões de euros, compostos por empresas inovadoras de diversas geografias. Conta 

com mais de 18 anos de existência no mercado e mais de 40 investimentos realizados, 

nomeadamente em novas empresas de base tecnológica. Esta conta com quatro fundos e dois 

deles com quadros comunitários como investidores.  

O entrevistado é um sócio da E7 e possui uma licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial 

no Instituto Superior Técnico, bem como, um MBA na Tuck School of Business at Dartmouth. 

Este conta com mais de 10 anos de experiencia em consultoria estratégica e de gestão na 

Boston Consulting Group, onde trabalhou em diferentes geografias.  

As sete organizações entrevistadas apresentam perfis de investimento e tamanhos de fundos e 

portefólios muito distintos, no entanto apresentam maioritariamente investimentos em 

empresas de base tecnológica. Adicionalmente, verifica-se que todas as empresas apresentam 

como parceiras, entidades publicas ou quadros comunitários.  

 

3.5. Análise das entrevistas 

O processamento das entrevistas realizadas foi realizado com o recurso ao MAXQDA 12, um 

programa que permite tornar as entrevistas de natureza qualitativa, em análises quantitativas 

após um processo de catalogação de entrevistas. A catalogação das entrevistas é realizada 

através de códigos, que são associados a ocorrências entre todas as entrevistas, de como é 

exemplo, um código referente ao setor da saúde, sempre que numa entrevista é mencionado 

que certa nova empresa desenvolve a sua atividade no setor da saúde, é colocado esse 

código. Após a catalogação, é feita uma contagem e associação dos diferentes códigos 

utilizados, permitindo obter análises e combinações quantitativas a partir de dados qualitativos. 
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Figura 3: Exemplo de Catalogação entrevista MAXQDA 12 

 

As entrevistas realizadas foram compostas por dois blocos, consistindo o primeiro em recolher 

as novas empresas de base tecnológica que as CR consideram de sucesso, do seu portefólio, 

e o porquê de as considerarem de sucesso, e o segundo, procura explorar quais os 

fatores/dimensões que foram ou são mais relevantes para atingir esse sucesso.  

Com a utilização do MAXQDA para analisar as entrevistas e retirar informação das mesmas, 

foram recolhidas, na primeira parte, 18 novas empresas, sendo que, destas, duas eram parte 

do portefólio de diferentes empresas de capital de risco. Assim, perfez-se um total de 16 novas 

empresas distintas. As duplicações foram contabilizadas uma vez que foram fornecidas por 

entrevistados diferentes sem conhecimento das empresas presentes no estudo e, portanto, 

retirá-las da amostra seria comprometer as análises realizadas às entrevistas com duplicados. 

Para a listagem destas empresas consideradas de sucesso pelos entrevistados, como 

mencionado anteriormente, de modo a manter, de certo modo, o seu anonimato, foi alocado 

um nome de código a cada, que segue a lógica representada pela tabela 7. Adicionalmente, 

importa ressalvar que os entrevistados E6 e E7 não mencionaram novas empresas, pelo que 

não foi possível fazer a catalogação das mesmas.  
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Tabela 7:  Novas empresas catalogadas 

Empresa de capital de 
risco 

Nova empresa Descrição 

E1 
E.1.1 / E.4.3 Máquinas portáteis e eficientes que permitem 

detetar anomalias no sangue 

E1 E.1.2 Traduções através de uma plataforma online 

E1 
E.1.3 Análise e otimização dos processos de 

produção em fábricas 

E2 
E.2.1 / E.4.1 Desenvolvimento de terapias celulares 

autólogas e heterólogas 

E2 
E.2.2 Método de deteção rápida de resistência a 

antibióticos 

E2 
E.2.3 Plataforma de recolha e limpeza de dados 

para otimização de inteligência artificial 

E3 E.3.1 Sistemas de digitalização de fábricas 

E3 
E.3.2 Segurança de ficheiros e programas no 

computador 

E3 E.3.3 Não disponível. 

E4 
E.4.1 / E.2.1  Desenvolvimento de terapias celulares 

autólogas e heterólogas 

E4 
E.4.2 Desenvolvimento de tratamentos para 

patologias do Sistema Imunológico 

E4 
E.4.3 / E.1.1 Máquinas portáteis e eficientes que permitem 

detetar anomalias no sangue 

E4 
E.4.4 Desenvolvimento de detetores de fotões para 

Tomografia por Emissão de Positrões 

E5 
E.5.1 Plataforma de otimização e desenvolvimento 

de aplicações 

E5 E.5.2 Software para prevenção de fraude 

E5 
E.5.3 Software que permite rever o código escrito 

por programadores 

   

A fim de ter um melhor entendimento de possíveis tendências, resultantes de indústrias 

recorrentes, foi realizada uma caracterização das empresas entrevistadas por setor, como 

apresentado na Figura 5. Pelo que, desta pesquisa, verifica-se a existência de 9 empresas que 

desempenham um processo de venda de produto e o mesmo número de empresas faz 

prestação de serviços, embora dentro das mesmas se verifique uma maior diversidade nas 

prestadoras de serviços. No entanto, dentro da categoria de produto, observa-se uma grande 

percentagem de empresas do setor das ciências da vida, nomeadamente relacionadas com o 

setor da saúde.  



 

34 

 

Figura 4: Lógica de catalogação de empresas 

Seguidamente, e ainda na primeira parte das entrevistas, foi questionado o porquê de estas 

empresas serem consideradas de sucesso, tendo sido dadas justificações para 17 das 18 

avaliadas. As justificações apresentadas apresentam uma muito pequena diversificação, uma 

vez que foram apenas enunciadas 4 razões diferentes para o sucesso de 17 novas empresas 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Lógica de razões para uma nova empresa ser considerada de sucesso 

No procedimento do segundo bloco da entrevista foi feita uma estruturação com o objetivo de 

organizar e criar uma base de análise para a diferentes dimensões e ultimamente variáveis. 

A estrutura desenvolvida começa por fazer uma distinção entre sectores de dimensões, digital 

e ciências da vida/saúde; esta diferenciação foi introduzida, não só por chamada de atenção 

dos entrevistados para a diferença nos fatores relevantes, entre estes dois sectores, mas 

também por características muito diferentes, principalmente no ciclo de vida de novas  s 

desenvolvimento até chegar ao mercado muito superior a um produto puramente digital, uma 

vez que pode ter de passar fases de aprovação e testes até chegar ao mercado, que requerem 

não só tempo, mas recursos financeiros.  

Com consideração à diferenciação entre empresas de âmbito digital e ciências da vida, foi 

desenvolvida uma categorização em três níveis, que representam a importância das dimensões 

enunciadas pelos gestores das empresas de capital de risco, sendo o 1º nível correspondente 
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à dimensão com mais relevância e o 3º com menos relevância das mais importantes para o 

sucesso de uma nova empresa de base tecnológica.  

Posteriormente à definição do sector e do nível de importância, passa-se às dimensões 

enunciadas pelos gestores, as perguntas colocadas eram abertas e as respostas obtidas não 

apresentavam nenhuma base teórica, no entanto, consoante as respostas, as dimensões que 

foram descritas, foram colocadas nas dimensões teóricas apresentadas nos estudos de 

Macmillan, Zemann e Subbanarasimha, (1987); Sandberg e Hofer, (1987); Kakati, (2003); Teal 

e Hofer, (2003); Chorev e Anderson, (2006); Vanderbyl e Kobelak, (2007); Song et al., (2008); 

Lee e Nowell, (2015), de maneira a criar uma base teórica uniforme entre as diferentes 

entrevistas.  

De acordo com as descrições das dimensões importantes para o sucesso, foram retiradas as 

variáveis descritas, que dentro dessa dimensão levaram, na prática, ao bom desempenho de 

uma nova empresa de base tecnológica. 

Deste modo, a interpretação da Figura 6 é feita da seguinte maneira para o primeiro caminho 

apresentado, numa das entrevistas, um dos gestores considerou dentro do sector digital, como 

dimensão mais relevante a equipa empreendedora e a sua capacidade de execução para que 

a empresa fosse bem-sucedida. 
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Figura 6: Lógica de dimensões mais relevantes para o sucesso 
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4. Capital de risco na Europa 

 

4.1. Introdução 

Este capítulo apresenta uma caracterização do capital de risco na Europa e, especificamente, 

de diversos países da União Europeia, visando uma contextualização do estado e evolução da 

indústria do capital de risco e do seu mercado face a Portugal. A escolha das geografias 

analisadas tem em vista o estabelecimento de uma base de comparação dos seus setores de 

capital de risco com o de Portugal usando países semelhantes, e também fornecer uma visão 

sobre as maiores potencias do capital de risco europeu e de como estas se podem, ou não, 

comparar a Portugal e quais as principais diferenças. Para esse fim foi feita a seleção de 3 

grupos de países com base em características especificas, nomeadamente: (i) Grupo de 

Geografias 1 (GG1), composto pelas geografias de maior peso económico na Europa (PIB) (ii) 

Grupo de Geografias 2 (GG2) constituído por países com uma economia semelhante à de 

Portugal, em particular com um PIB inferior ou superior ao de Portugal em não mais de 50 mil 

milhões de euros; e (iii) Grupo de Geografias 3 (GG3), de países com um valor investido por 

empresas de capital de risco similar ao equivalente português no ano de 2015, mais 

especificamente os dois países com valores superiores mais próximos e os dois com  valores 

inferiores mais próximos. Deste modo, os grupos são compostos da seguinte forma:  

 GG1: Alemanha, França, Reino Unido; 

 GG2: Finlândia, Grécia, República Checa; 

 GG3: Bélgica, Espanha, Irlanda, Noruega.  

Neste âmbito, importa referir que as análises são baseadas em fontes de informação 

secundárias e disponíveis na internet, sendo as análises quantitativas baseadas 

maioritariamente na base de dados disponibilizada pela Invest Europe (IE), previamente 

chamada European Venture Capital Association (EVCA) (European Venture Capital 

Association, 2016).  A IE é a principal associação representante dos setores de private equity e 

venture capital na Europa. A base de dados disponibilizada foi realizada com base em dados 

fornecidos por duas partes: a PEREP_Analytics e as associações representativas dos diversos 

países presentes no estudo – no caso de Portugal a Associação Portuguesa de Capital de 

Risco e Desenvolvimento (APCRI). Adicionalmente, importa referir que recentemente estas 

duas partes desenvolveram uma iniciativa conjunta, a European Data Cooperative (EDC), 

sendo esta operada em conjunto pelas associações de capital de risco europeias com o 

propósito de disponibilizar uma plataforma normalizada com estatísticas transversais ao setor.  

Por fim, é necessário ressalvar que o termo capital de risco utilizado ao longo deste capítulo, 

refere-se a investimentos em empresas jovens e em fases iniciais da sua atividade (Venture 

Capital). 
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4.2. Panorama europeu 

De acordo com a análise realizada pela consultora Boston Consulting Group (BCG) em 

parceria com a IESE Business School, no artigo “the state of European Venture Capital”, 

publicado em outubro de 2015 (Brigl e Liechtenstein, 2015), o mercado de capital de risco 

Europeu encontra-se em bom estado, apresentando uma evolução consistente nos últimos 

anos. Contudo, com o objetivo de validar (ou não) a análise previamente mencionada e, bem 

assim, caracterizar o capital de risco europeu, procurou-se desenvolver comparações 

relevantes em diversas áreas do ciclo da indústria, nomeadamente com os Estados Unidos 

como modelo exemplar. 

No que respeita ao financiamento dos fundos, em 2016 na Europa foram feitos levantamentos 

de capital no valor de 6,4 mil milhões de euros, atingindo assim um máximo desde 2007. Este 

aumento tem sido apoiado pelo aumento do tamanho dos fundos criados, nomeadamente, 13 

dos 45 fundos criados fecharam com valores superiores a 100 milhões de euros, 

representando estes 80% do total levantado no ano de 2016.  

O capital investido no ano de 2016 foi proveniente, na sua maioria, de agências 

governamentais (25%), seguido de empresas familiares e investidores particulares (20%), 

fundos de fundos (15%) e investidores corporate, ou seja, empresas (15%). Adicionalmente, o 

investimento externo à Europa contabilizou 12% do total investido.  Apesar de valor absoluto de 

investimento em fundos de capital de risco ter apresentado um máximo desde 2007, observa-

se que após esse ano os investidores privados têm representado uma quota inferior a 10%. Ou 

seja, muito abaixo do que era a tendência anterior, todavia, este corte no investimento por 

parte de investidores privados prende-se com o período de crise sentido na Europa, que 

resultou numa recessão económica e no declínio ou colapso de várias instituições financeiras. 

Por conseguinte, aquele corte tem sido compensado com investimento proveniente de 

agências governamentais, que mais do que duplicaram o seu investimento, representando 

mais de 20% desde então, com os anos de 2010 e 2012 a ultrapassarem os 30% do total 

investido (European Venture Capital Association, 2016). Este aumento tem sido impulsionado 

por programas lançados pela Comissão Europeia, com o objetivo de financiar os fundos e 

consequentemente facilitar a obtenção de financiamento a pequenas e médias empresas, 

nomeadamente ações como o Competitiveness and Innovation Framework Programme, o 

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, e recentemente o 

VentureEU, com orçamentos de 1.0, 1.3 e 2.1 mil milhões de euros, disponibilizados pelo 

European Investment Fund a entidades governamentais para posterior distribuição nos 

respetivos países (EC, 2018a). Adicionalmente, importa referir que a Comissão Europeia tem 

também incentivado a normalização e abertura de fronteiras no âmbito do investimento em 

fundos e em novas empresas, através de iniciativas como a Mutual recognition of venture 

capital frameworks, a Innovation Union e The Single Market Acts (EC, 2018b). 

Posto isto, independentemente dos pontos positivos observados pelo aumento do capital 

levantado, a grande percentagem de investimento realizada por entidades governamentais 
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apresenta um grande impacto na estratégia e no desempenho dos fundos, dado que os fundos 

governamentais, em última instância, são realizados por entidades nacionais que visam o 

alavancamento das economias locais, podendo apresentar constrangimentos que, por 

exemplo, favorecem investimentos nacionais em detrimento de investimentos internacionais. 

Consequentemente o desempenho dos fundos é também afetado, uma vez que o foco deste 

financiamento governamental é o incentivo da inovação e crescimento de pequenas e médias 

empresas, e não necessariamente o retorno no investimento e assim o desempenho do fundo.  

Posteriormente à fase de levantamento de capital, comparando o investimento em novas 

empresas realizado na Europa com o equivalente nos Estados Unidos, verifica-se uma grande 

diferença com 67 mil milhões de dólares investidos nos EUA em 2016, face aos 4,7 mil milhões 

de dólares da Europa no mesmo período (OECD, 2017). Utilizando como métrica o 

investimento por PIB, e comparando assim o peso do investimento por parte da indústria de 

capital de risco no contexto da economia global destas regiões, é possível observar que a 

capital de risco europeu tem um papel muito menos preponderante na economia, 

contabilizando apenas 0,027% do PIB, enquanto que nos Estados Unidos esta indústria tem 

um peso superior a 0,35%.  

Numa perspetiva evolutiva do investimento em capital de risco, é possível observar que no 

período de 2012 a 2016, no contexto europeu, este tem apresentado aumentos incrementais 

todos os anos, em específico um crescimento de 34%. No que concerne a evolução do 

investimento nos Estados Unidos, este apresentou um crescimento de 69% no mesmo período; 

no entanto este crescimento não tem sido contante, uma vez que de 2015 para 2016 verificou-

se um decréscimo de 13% - ou seja, houve um aumento da diferença verificada entre as duas 

regiões nos quatro anos anteriores a 2016  (European Venture Capital Association, 2016; 

NVCA, 2017). Quanto ao número de empresas investidas, este apresentou uma diminuição de 

7% no ano de 2016, o que quando conjugado com o aumento do capital investido, demonstra 

uma tendência para investimentos de valores mais elevados. Todavia, apesar de estes valores 

demonstrarem uma evolução positiva relativamente estável na indústria do capital de risco na 

europa, embora ainda de relativamente reduzida relevância para a região face aos Estados 

Unidos, eles não permitem retirar ilações sobre o desempenho do setor. 

Por forma a analisar o desempenho do capital de risco na Europa é então necessário olhar 

para a parte do ciclo referente às saídas, que correspondem à fase onde o desempenho dos 

investimentos, e logo dos próprios fundos, pode ser avaliado.  

O estudo realizado pelo European Investment Fund (EIF) ao valor de saída de 2.065 

investimentos de empresas de capital de risco financiadas pelo seu fundo de fundos, entre o 

período de 1996 e 2015, dividiu as saídas em 5 classes (<0,25; 0,25 a custo; a custo; custo até 

múltiplo de 5; múltiplo >5), que representam o múltiplo pelo qual a empresa realizou a saída 

(Figura 7), o MoC, Multiple on Cost, é utilizado como métrica de calculo de retornos, 

semelhante a Taxa Interna de Retorno (TIR),no entanto, ao contrario deste, não inclui valor do 

capital ao longo do tempo nos cálculos,e a sua utilização baseia-se na sua simplicidade 
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computacional. Por outro lado, o MoC assume um reinvestimento nulo de cash flows, pelo que 

os valores tendem a ser mais conservadores face ao IRR. Definindo-se t0 = 0 como o trimestre 

vintage e Ti como o trimestre de saída do investimento i = 1,…,3529. O MoC represente o 

investimento i no trimestre t ∈ {t0,…,T}, como apresentado seguidamente: 

𝑀𝑜𝐶𝑖,𝑡 =
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 + 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑𝑠𝑖,𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑡𝑖,𝑡
 

Equação 1: Cálculo do Multiple on Cost (Prencipe, 2017)  

Sendo o total invested amount o custo total do investimento, o cumulated proceeds representa 

o valor total de dinheiro conseguido com a venda ou write-offs do trimestre t, e por fim, a 

valuation simboliza a avaliação no final do trimestre da nova empresa investida (Prencipe, 

2017).  

 

Figura 7: Distribuição saídas (múltiplos) (Prencipe, 2017) 

Com a informação disponibilizada, é então possível verificar que apenas 4% dos investimentos 

obtiveram um retorno superior a cinco vezes o capital investido, com apenas 21% dos negócios 

a gerarem lucro para os investidores, tendo as vendas a custo representado 8%. Pelo lado 

negativo, verifica-se que 70% das vendas foram realizadas a baixo de custo ou write-offs da 

empresa, com 57%, mais de metade dos negócios a ter perdas superiores a três quartos do 

capital investido (Prencipe, 2017).  

Quanto aos principais tipos de saídas, no ano de 2016 estes foram a aquisição, venda 

secundária, venda à equipa de gestão, venda a instituição financeira e write-off. Com write-off a 

ser o pior dos cenários, uma vez que implica a perda total ou quase total do investimento. Por 

falta de dados concretos quanto aos outros tipos de saídas, nomeadamente se foram lucrativas 

ou não, focando nos write-off, este tipo corresponde a 11% dos 2,4 mil milhões de euros 

desinvestidos (European Venture Capital Association, 2016). Avaliando a evolução da write-off, 
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verifica-se que esta apresentou um decréscimo no período de 2012 a 2015, diminuindo assim o 

valor de capital perdido na sua totalidade, ou perto, para este tipo de saída.  

Adicionalmente, no contexto das empresas de capital de risco com investimento por parte do 

EIF (European Investment Fund), e como verificado na Figura 8 presente em  Prencipe (2017), 

verifica-se que as vendas lucrativas apresentaram uma trajetória muito positiva entre os anos 

de 2010 e 2014. Com efeito, apesar de se observar um aumento das vendas não lucrativas em 

certos anos, a principal variação prende-se com um decréscimo considerável dos write-offs no 

período de 2010 a 2013. Desta maneira, e de modo geral, pode-se então dizer que o capital de 

risco na Europa tem estado a demonstrar sinais positivos, ao aumentar as saídas lucrativas e a 

diminuir o número de investimentos com a perda total do capital investido, no entanto continua-

se a verificar um crescimento em vendas não lucrativas.  

 

Figura 8: Tipos de saída, venda de novas empresas de capitais de risco apoiadas pelo EIF 
(Prencipe, 2017) 

No contexto da distribuição de investimento por setor de atividade, na Europa o setor que 

apresenta um maior investimento é o das tecnologias de informação e comunicação (TIC) com 

44% do total, seguido da biotecnologia e saúde com 27% e o de bens e serviços de consumo 

com 9%. Nos Estados Unidos, o software representa 48% do investimento total, seguido de 

“outros” com 10%, o farmacêutico e de biotecnologia com 8%, e a saúde (dispositivos, 

sistemas, serviços, produtos) a representar 7% (European Venture Capital Association, 2016). 

Verifica-se, portanto, um grande peso das TIC no panorama do capital de risco europeu, com 

quase 50% do investimento total a ser direcionado para este setor, observando-se um cenário 

semelhante nos Estados Unidos. Contudo, não se observa o mesmo relativamente ao setor de 

biotecnologia e saúde, que apesar de em ambas as geografias ser alvo de um grande enfoque, 



 

42 

em termos percentuais na Europa este setor apresenta mais dez pontos percentuais (NVCA, 

2017).  

Posta esta caracterização inicial do capital de risco na Europa, são de seguida apresentados 

os grupos de geografias, constituídos por países da União Europeia, entre os quais é realizada 

uma comparação e breve análise do que se tem observado na indústria do capital de risco, 

face a Portugal. É de destacar que o período em apreço está maioritariamente compreendido 

entre os anos de 2007 e 2015, por falta de dados consolidados mais recentes.  

De notar que, apesar de Portugal ser objeto de comparação neste capítulo, a análise em 

detalhe do capital de risco português será apresentada no capítulo seguinte. 

 

4.2.1. Grupo de geografias 1 

Este grupo de geografias foca-se nos países com maior peso económico na Europa, 

nomeadamente a Alemanha, a França e o Reino Unido (GG1). Estes países, segundo a 

Eurostat representaram em 2016, coletivamente, 52,1% do PIB dos estados membros da União 

Europeia; sendo que deste valor a Alemanha contabiliza 21,1%, o Reino Unido 16% e a França 

15%. No que concerne o panorama do capital de risco neste grupo, entre os seus constituintes, 

este representa 62,3% do total do capital investido em novas empresas Europeias, dividido da 

seguinte maneira: Reino Unido com 23%, França com 20% e, por fim a Alemanha com 19,2%. 

Isto mostra o papel preponderante que a economia e o cenário do capital de risco destes 

países apresenta na região. A evolução do investimento das empresas capital de risco das 

regiões presentes neste grupo, à semelhança do observado numa perspetiva pan-Europeia, 

apresentou desde 2008 até 2012 uma trajetória descendente, resultado da crise da dívida em 

2008, e posteriormente, até 2015, uma trajetória ascendente, apenas não verificada em 

França, que a partir de 2013 apresentou uma pequena descida no investimento. 

No contexto de comparação do investimento das empresas de capital de risco deste grupo, é 

possível observar que este é muito superior ao de Portugal no ano de 2015. O caso mais 

próximo é o de Alemanha, que apresenta um investimento perto de dez vezes superior, 

discrepância decorrente da diferença existente no tamanho das próprias economias. No 

entanto, e como observado na Tabela 8 o número de novas empresas investidas pelo setor do 

capital de risco em Portugal não espelha a diferença existente no investimento absoluto 

realizado. Deste modo, verifica-se que Portugal apresenta um montante de investimento médio 

semelhante ao da Alemanha, que é diferente do observado principalmente no Reino Unido que, 

face ao investimento realizado, demonstra um número de empresas menor, e bem assim um 

investimento médio muito superior.  

Desde 2011 Portugal apresenta um aumento no número de empresas em que o capital de risco 

investe, indo contra a tendência exibida, de modo geral, pelo grupo de decréscimo ou 

estabilização. 
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Tabela 8: Análise GG1, investimento por país de empresa de capital de risco (2015) (European 

Venture Capital Association, 2015) 

 

 

 

 

 

Por outro lado, numa ótica de mercado das empresas de capital de risco, novas empresas 

fundadas nos países do grupo, e de maneira a ser possível extrapolar possíveis interpretações 

sobre o capital de risco em si, foi calculada a diferença de investimento realizado por parte das 

empresas de capital de risco, versus o investimento recebido por novas empresas da mesma 

região (Tabela 9). Dados os valores obtidos, observa-se que em países como Portugal e 

França, as empresas de capital de risco destes países apresentam valores investidos 

superiores àqueles que foram levantados pelas suas novas empresas, ao contrário do 

verificado na Alemanha e no Reino Unido. No caso de Portugal, esta diferença situa-se em 

pelo menos 10 milhões de euros, representando que no mínimo 15% do capital investido foi em 

novas empresas não portuguesas. Importa ressalvar que estes valores representam o mínimo 

em caso de valor negativo e máximo em caso de positivo, dado que é necessário considerar a 

existência de investimento externo e isso, em caso de diferença negativa, implicaria que houve 

mais “capital nacional” que foi aplicado internacionalmente. Deste modo, observa-se que 

Portugal, ao contrário das regiões modelo, procura mais investimentos fora, o que pode 

traduzir-se num fraco ecossistema de novas empresas em Portugal.  

Tabela 9: Análise GG1, investimento por país de nova empresa (2015) (European Venture 
Capital Association, 2015) 

Legenda: Diferença investimento (em milhares €) = investimento por país de empresa de capital de risco - 
investimento por país de nova empresa. Diferença investimento (%) = Diferença investimento (em 
milhares €) / investimento por país de empresa de capital de risco 

 

País Investimento 
(milhares €) 

Nº empresas 
investidas 

Investimento médio 
(milhares €) 

Alemanha 671.046 817 821 

França 699.008 367 1.905 

Portugal 68.763 108 637 

Reino Unido 804.649 241 3.339 

País Investimento 
(milhares €) 

Nº empresas 
investidas 

Investimento 
médio (milhares 
€) 

Diferença 
investimento 
(em milhares €) 

Diferença 
investimento 
(%) 

Alemanha 837.165 761 1.100 166.120 25 

França 683.333 324 2.109 -15.675 -2 

Portugal 58.680 104 564 -10.083 -15 

Reino Unido 858.312 224 3.832 53.663 7 
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No âmbito da saída, dado que a informação disponível no relatório do EIF (European 

Investment Fund)(Prencipe, 2017), está apresentada em preço de custo, isto é, o valor da 

saída é igual ao valor do investimento realizado, a análise encontra-se constrangida ao tipo de 

saída através de write-offs, uma vez que não é possível tirar ilações de outros tipos de saídas, 

resultado da impossibilidade de identificar se o investimento teve um retorno positivo ou 

negativo e qual a ordem de grandeza. Pelo que, são analisados os write-offs que se 

consubstanciam na perda total ou quase total do investimento realizado por parte da empresa 

de capital de risco.  

Os write-offs do grupo apresentam uma grande variabilidade de ano para ano (Figura 9), não 

sendo possível identificar para os anos anteriores a 2012 tendências comuns às regiões. No 

entanto, no período posterior a 2012, observa-se que, à exceção de Portugal e do Reino Unido 

entre 2014 e 2015, houve um decréscimo de write-offs e, por conseguinte, uma diminuição de 

investimentos perdidos.  

 

Figura 9: Valor a preço de custo dos write.offs (European Venture Capital Association, 2015)  

 

4.2.2. Grupo de geografias 2 

No âmbito do segundo grupo de geografias, como mencionado previamente, os países do 

Grupo 2 apresentaram, no ano de 2016, um PIB superior ou inferior ao de Portugal em não 

mais de em 50 mi milhões de euros, segundo a base de dados da Eurostat. Sendo assim, este 

grupo composto pelos seguintes países: Finlândia (+30 mil milhões); República Checa (-8,9 mil 

milhões); Grécia (-11,2 mil milhões).  

Como grupo de geografias economicamente comparáveis a Portugal, em termos de valor de 

PIB, é de seguida comparado o panorama da indústria do capital de risco das regiões, 
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nomeadamente ao nível do investimento pelas empresas de capital de risco de cada país, do 

investimento adquirido por novas empresas por país e, por fim, das saídas por região.  

 

O panorama da indústria do capital de risco destas geografias ao nível do investimento 

apresenta grandes discrepâncias, como é possível observar na Figura 11. A República Checa 

e a Grécia demonstram níveis de investimento muito baixos face a Portugal e à Finlândia, e, 

por conseguinte, neste parâmetro estas regiões não demonstram uma indústria de capital de 

risco com relevância para a sua economia. Contudo, entre Portugal e a Finlândia estas 

demonstram variações equivalentes ao longo dos anos em apreço (Figura 10), à exceção de 

anos posteriores a 2013, em que Portugal apresenta um grande crescimento no investimento 

realizado, enquanto que a Finlândia apresenta uma estabilização, sendo que Portugal, com o 

seu crescimento em anos recentes, tem vindo a diminuir a diferença do investimento total face 

à Finlândia, o que representa um sinal positivo, dada a maior riqueza existente na economia 

Finlandesa que apresenta um PIB semelhante, mas Portugal apresenta o dobro da população. 

No âmbito do investimento médio, considerando que apenas a Finlândia apresenta um valor de 

investimento e um número de novas empresas investidas representativo, foi calculado o seu 

investimento médio, à semelhança do realizado nos restantes grupos. Deste modo, o valor de 

investimento médio realizado foi de 559 mil euros por empresa, menos 78 mil euros que o valor 

de Portugal para o ano de 2015.  

 

Figura 10: Investimento por país de empresa de capital de risco (European Venture Capital 
Association, 2015) 

No âmbito do mercado, ou seja, das novas empresas nas geografias em análise, em 2008, ao 

contrário de Portugal e a Finlândia que demonstram decréscimos significantes face ao ano 

anterior, os restantes países apresentaram crescimentos, tendo atingido o máximo de 

investimento conseguido por parte das novas empresas nesse mesmo ano, apesar de nos 

anos posteriores esse investimento ter decrescido até zero ou perto de zero. Todavia, e apesar 
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de a indústria do capital de risco e de empreendedorismo ser pequena nestes dois países – 

República Checa e Grécia – o cenário de novas empresas é melhor que o demonstrado pelo 

seu capital de risco, uma vez que estas conseguem mais investimento do que aquele que foi 

investido por capital de empresas nacionais. Desta forma, a República Checa é o caso mais 

extremo, com um investimento adquirido por parte das suas novas empresas pelo menos 58% 

superior aquele que foi investido por parte sua indústria de capital de risco, significando que as 

novas empresas da RepúblicaCheca conseguem mais capital do que aquele que está a ser 

investido por parte das suas empresas de capital de risco, podendo isto significar um 

ecossistema de novas empresas prolifero e atrativo para os investidores, ao contrário do 

verificado em Portugal.  (Tabela 10). 

Tabela 10: Análise GG2, investimento por país de nova empresa (2015) (European Venture 
Capital Association, 2015) 

Legenda: Diferença investimento (em milhares €) = investimento por país de empresa de capital de risco - 
investimento por país de nova empresa. Diferença investimento (%) = Diferença investimento (em 
milhares €) / investimento por país de empresa de capital de risco 

 

Em termos de saídas, nomeadamente write-offs, quando considerado o pouco investimento 

realizado pela República Checa e Grécia, estas apresentam valores de zero muito baixos face 

a Portugal e, portanto, a sua relevância para comparação, neste contexto, não é significativa. 

Desta maneira, a Finlândia apresenta valores de write-off muito superiores a Portugal, à 

exceção do ano de 2015, evidenciado um grande crescimento entre 2012 e 2014 coincidente 

com o aumento nos investimentos realizados pela sua indústria de capital de risco, 

decrescendo apenas em 2015 (Figura 11).  

País Investimento 
(milhares €) 

Nº empresas 
investidas 

Investimento 
médio (milhares 
€) 

Diferença 
investimento 
(em milhares €) 

Diferença 
investimento 
(%) 

Rep. Checa  1.669     7     238     2.318     58    

Finlândia  106.563     162     658     9.836     10    

Grécia  -       -       -       -       -      

Portugal  58.680     104     564    -10.083    -15    
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Figura 11: Valor a preço de custo de write-offs (European Venture Capital Association, 2015)  

 

4.2.3. Grupo de geografias 3 

O grupo de geografias 3 visa a comparação de geografias com uma indústria de capital de 

risco semelhante à de Portugal, especificamente com valores de investimento idênticos. Para 

isto, foram selecionados os dois países com investimento ligeiramente superior e outros dois 

com investimento ligeiramente inferior, sendo eles a Bélgica (-7,4 milhões de euros), a Irlanda 

(-0,6 mil euros), a Noruega (+11 milhões de euros) e a Espanha (+22,6 milhões de euros). 

Importa contextualizar que a Noruega, apesar de não ser um Estado Membro da União 

Europeia, faz parte do Espaço Económico Europeu, bem como da acquis communautaire, o 

que concede acesso às quatro “liberdades” (livre circulação de mercadorias, pessoas, bens, 

serviços e capital), sendo, deste modo, considerada no âmbito deste estudo. Adicionalmente, e 

como o método de escolha se baseia na indústria do capital de risco, é necessário ressalvar a 

discrepância económica existente neste grupo, pelo que contextualizando esta diferença, o PIB 

em 2016 da Espanha é 603% o de Portugal, o da Bélgica 228% e o mais semelhante é o da 

Irlanda, apenas 149%.    

Resultado do critério de escolha para este grupo, o investimento realizado por parte das 

empresas de capital de risco em 2015 foi, de certo modo, semelhante, no entanto nos anos 

iniciais em análise verificam-se panoramas e evoluções distintas. Face a 2007, excluindo 

Irlanda (+0,5%) este grupo demonstrou, de modo geral, um decréscimo no seu investimento, 

em particular nos casos da Espanha (-71%), Noruega (-70%) e Bélgica (-65%). Não obstante, a 

apresentar um decréscimo de 43%, Portugal, ao contrário das 3 regiões mencionadas e à 

semelhança da Irlanda, tem evidenciado uma trajetória positiva em anos recentes (Figura 13).   
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Figura 12: Investimento por país de empresa de capital de risco (European Venture Capital 
Association, 2015) 

Neste contexto, avaliando o número de empresas investidas e, bem assim, o investimento 

médio calculado pela divisão do investimento pelo número de empresas investidas em 2015, 

Portugal apresenta um valor muito inferior de investimento médio (perto de metade) face às 

restantes regiões em análise, decorrente do seu maior número de investimentos realizados. 

Por outro lado, à exceção de Portugal, os investimentos médios são similares entre os outros 

países (Tabela 11).  

Tabela 11: Análise GG3, investimento por país de empresa de capital de risco (2015) 
(European Venture Capital Association, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Num contexto de mercado, em termos de valor total e à exceção de Espanha, os países 

englobados pelo grupo encontram-se próximos, com valores num intervalo inferior a 10 milhões 

de euros. Quanto ao número de novas empresas que receberam financiamento por via do 

capital de risco, Portugal lidera a contagem com 104 novas empresas, com uma vantagem 

significativa, principalmente quando considerado que é o segundo país com um valor investido 

mais baixo. Decorrente desta observação, verifica-se que no que concerne o investimento 

médio, o valor de Portugal é inferior às restantes regiões, sendo a Noruega o país com um 

valor mais perto, e, no entanto, apresenta um investimento médio 355 mil euros superior por 

empresa. No âmbito do investimento realizado pela indústria de capital de risco, face ao 
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País Investimento 
(milhares €) 

Nº empresas 
investidas 

Investimento médio 
(milhares €) 

Bélgica  61.390     47     1.306    

Irlanda  68.206     52     1.312    

Noruega  79.842     66     1.210    

Portugal  68.763     108     637    

Espanha  91.380     82     1.114    
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investimento recebido pelo setor empreendedor, do mesmo modo que Portugal, a Noruega 

apresenta uma diferença de investimento negativa, representando que no mínimo as empresas 

de capital de risco Norueguesas investiram 23 milhões de euros em novas empresas externas, 

o que representa um total de 30% do total investido. Por outro lado, a Espanha apresenta uma 

grande discrepância de valor investido versus valor recebido pelas suas novas empresas, 

tendo a indústria de novas empresas conseguido levantar, no limite, mais 65 milhões do que 

aquilo que o seu país investiu no ano de 2015 (Tabela 12).  

Tabela 12: Análise GG3, investimento por país de nova empresa (2015) (European Venture 
Capital Association, 2015) 

Legenda: Diferença investimento (em milhares €) = investimento por país de empresa de capital de risco - 
investimento por país de nova empresa. Diferença investimento (%) = Diferença investimento (em 
milhares €) / investimento por país de empresa de capital de risco 

Os write-offs neste grupo, à semelhança do investimento total, com exceção do ano de 2010 e 

2015, em que se observam discrepâncias maiores, apresentam-se relativamente equivalentes 

em valores absolutos. Portugal, de modo geral, apresenta consistentemente o menor valor 

liquidado (excluindo 2015), no entanto ao verificar o número de empresas que foram 

liquidadas, Portugal apresenta números muito semelhantes aos observados no restante grupo 

(Figura 13). Sendo que em 2015, Portugal distancia-se tanto em valor como em número de 

write-offs das restantes regiões.  

País Investimento 
(milhares €) 

Nº empresas 
investidas 

Investimento 
médio (milhares 
€) 

Diferença 
investimento 
(em milhares €) 

Diferença 
investimento 
(%) 

Bélgica  61.586     48     1.283     196    0,3 

Irlanda  75.768     54     1.403     7.562    11 

Noruega  56.084     61     919    -23.758    -30 

Portugal  58.680     104     564    -10.083    -15 

Espanha  156.483     81     1.932     65.103    71 
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Figura 13: Número de write-offs (European Venture Capital Association, 2015) 
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5. Análise empírica ao sucesso do capital de risco em 

Portugal 

 

5.1. Introdução 

Como previamente apresentado e considerando o tamanho da economia de Portugal, o 

panorama da sua indústria do capital de risco apresenta boas métricas de investimento, em 

particular, ao nível do valor absoluto investido em percentagem do PIB, bem como, do 

crescimento deste mesmo valor nos últimos anos. Contudo, estas métricas e comparações não 

são o suficiente para uma caracterização do estado da indústria quanto ao seu sucesso, sendo 

de destacar as exits de 2015 que demonstram uma indústria em dificuldades para rentabilizar 

os investimentos.  

Dada a falta de estudos e informação detalhada, decorrente da opacidade da indústria, este 

trabalho pretende analisar o estado do capital de risco em Portugal a um nível mais granular, 

não só enquanto indústria, e o que se entende como sucesso da mesma, mas também 

analisando quais as razões para o sucesso de uma nova empresa, na visão dos investidores 

em novas empresas. 

Antes de mais, cumpre salientar uma diferenciação considerada na análise realizada entre 

inputs e outputs. Estes termos representam diferentes partes do capital de risco, a saber: (i) 

inputs representam todos os indicadores de investimento, caracterizados neste trabalho por 

várias questões, nomeadamente “O que é que o capital de risco em Portugal está a investir e 

valoriza nas novas empresas”; (ii) outputs representam todas as métricas que se prendem com 

a rendibilidade do setor e, como consequência dos inputs, estes podem ser apresentados 

mediante questões como “O que é que Portugal está a retirar dos investimentos realizados?”.  

Este estudo prende-se, maioritariamente, com os inputs do capital de risco, iniciando, ainda 

que de modo explorativo, os outputs e como é que estes podem ser avaliados dados os inputs 

observados no presente estudo. Posto isto, a fim de investigar as questões levantadas e, em 

termos práticos, observar com granularidade o capital de risco em Portugal, nomeadamente no 

âmbito de novas empresas de base tecnológica, foi desenvolvida a análise apresentada e 

sistematizada seguidamente.  

Esta análise visa iniciar a parte empírica e prática da presente dissertação, através da análise 

aos dados recolhidos com recurso a fontes primárias e secundárias, Por fim, importa ressalvar 

que a análise realizada se consubstancia, em particular, no estudo do “sucesso” da indústria do 

capital de risco em Portugal e, por conseguinte, quais as dimensões mais relevantes para a 

obtenção desse “sucesso”.  
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5.2. Análise de resultados  

A partir da avaliação realizada ao estado do capital de risco a nível Europeu, em particular de 

geografias modelo, semelhantes em PIB ou indústria de capital de risco, parte-se para uma 

análise das entrevistas conduzidas. Ao contrário da análise macroeconómica efetuada, estas 

visam a exploração do capital de risco em Portugal a um nível mais micro, nomeadamente ao 

nível da identificação das novas empresas do portefólio das empresas de capital de risco 

consideradas de sucesso pelos entrevistados e qual o seu critério de escolha e fatores 

determinantes para esse sucesso.    

Neste contexto, e abordando os resultados observados na primeira parte da entrevista, em 

particular no que concerne às “Razões para a empresa ser considerada de sucesso”, foram 

observados quatro tipos de reposta principais, sendo estes (Figura 14): 1) Levantamento de 

fundos nacionais/internacionais (7 ocorrências); 2) Empresa vendida (3 ocorrências); 3) 

Empresa em processo de venda (3 ocorrências); 4) Crescimento elevado (4 ocorrências).  

 

Figura 14: Matriz de razões para a empresa ser considerada de sucesso por entrevista 

Nas entrevistas, nomeadamente no que toca às respostas alocadas à categoria “Levantamento 

de fundos nacionais/internacionais”, é necessário ressalvar a reposta obtida na entrevista E4: 

“(…) no caso da E.4.2 estamos a fazer o levantamento de uma série A internacional, com 

investidores internacionais, que é também um dos objetivos para a E4 e para as nossas 

empresas, é procurarem levantar séries A internacionais, porque o capital é limitado em 

Portugal, o capital e o know-how, e nós tentamos financiar a fase seed e depois catapultar as 

empresas para a fase seguinte.”, bem como a obtida na entrevista E7:  

“(…) são três empresas que conseguiram uma meta muito importante, que é terem sido alvo de 

investimento de investidores de referência, investidores de first tier americanos, portanto não 

era normal no passado para este tipo de empresas haver fundos de renome americanos que 

viessem investir em empresas sediadas em Portugal.”. 

Por outro lado, considerando as respostas catalogadas como “Empresa em processo de 

venda”, destaca-se a resposta apresentada na entrevista E2:  

“(…) uma delas está num processo de venda já bastante avançado e, portanto, será uma saída 

importante, a outra também está em conversas avançadas com grandes empresas, para nós 

são as que estão mais próximas de dar resultados concretos. (…) o sector ainda não tem 
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grande maturidade e é normal que não haja muitos casos destes, mas que já haja sucesso do 

sector ou que já se consiga percecionar esse sucesso.”. 

No âmbito do “Crescimento elevado”, salienta-se: 

“A E.4.4 é uma empresa de hardware médica, talvez um bocado diferente das outras, mas está 

com vendas interessantes e está a gerar bastante tração no mercado. A E.4.3 é uma empresa 

já madura, que está neste momento em fase de expansão, por isso cumpriu todos os requisitos 

de desenvolvimento” (Entrevista E4).  

Por fim, na categoria de “Empresa vendida”, cumpre ressalvar a resposta do entrevistado da 

empresa E3: 

“(…) a outra porque de facto foi vendida à maior empresa de cibersegurança do mundo, é um 

caso de sucesso.” e da empresa E5: 

“Eu acho que em ambas, uma das razões do sucesso, acho que a questão fundamental, foi 

terem sido vendidas. Uma aos promotores, as nossas participações, e a outra foi a totalidade 

da empresa vendida a um concorrente (…)”. 

Considerando agora a segunda grande questão da entrevista, “Na sua opinião, qual a 

dimensão que considera mais relevante para o sucesso de uma nova empresa de base 

tecnológica? Como por exemplo, equipa empreendedora, produto, indústria, estratégia de 

negócio, recursos?”. O seu objetivo era aumentar a granularidade da análise do capital de risco 

em Portugal e, assim, comparar os resultados observados nas entrevistas com os fatores 

identificados previamente, complementando a análise ao panorama do capital de risco em 

Portugal e avaliando em que medida é que os fatores que a indústria considera mais 

importantes estão, ou não, alinhados com o teoricamente verificado.  

Previamente à análise de resultados é necessário ressalvar que, quando as dimensões 

identificadas se referem a fatores/variáveis, estas representam características ou elementos de 

uma empresa. Salienta-se ainda que os resultados se apresentam divididos em dois tipos de 

novas empresas. As empresas de setores das ciências da vida e saúde revelam diversas 

especificidades face às restantes indústrias, nomeadamente ciclos de desenvolvimento de 

produto muito superiores e processos de desenvolvimento de negócio distintos.  

Neste sentido, como resultado das entrevistas realizadas e como observado na Figura 16, no 

que concerne o âmbito de empresas de base digital, os gestores de capital de risco 

consideram, maioritariamente, “Equipa Empreendedora” como a dimensão mais importante 

para o sucesso de uma nova empresa. Verificou-se que 4 dos 6 entrevistados consideram a 

equipa como o fator mais importante, sendo que os restantes 2 consideraram a equipa em 

segundo lugar, sendo de referir que a entrevista E6 não se pronunciou sobre este tipo de 

empresas. Quanto ao segundo e terceiro fator mais relevante, é possível observar que o 

produto e a indústria se encontram muito próximos, com a dispersão das frequências para os 

níveis 1, 2 e 3 a serem (1, 2, 1) e (1, 1, 2) para o “Produto” e “Indústria”, respetivamente. Assim, 
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verifica-se que se pode considerar, ainda que marginalmente, o produto mais relevante que a 

indústria.   

Quanto às respostas obtidas relativamente a empresas no setor das ciências da vida ou saúde, 

apenas 3 gestores responderam quais os fatores mais relevantes para as mesmas, sendo as 

respostas mais focadas no “Produto” e na “Equipa Empreendedora”.  

 

 

Figura 15: Matriz de dimensões mais relevantes para o sucesso de uma NEBT por entrevista 

A fim de se perceber qual a razão que está, efetivamente, associada aos fatores previamente 

mencionados, e consoante a justificação apresentada pelos entrevistados, foi ainda realizada 

uma categorização da explicação em particular (Figuras 16 e 17). Neste contexto, e como 

observável na Figura 16, a justificação com maior frequência prende-se com a “Capacidade de 

execução” de uma equipa, com destaque para a resposta obtida na entrevista E2: 

“(…) o fator mais critico é a execução, porque não é incomum encontrar startups, dez ou 

quinze startups em Portugal, Espanha ou Itália, que fazem exatamente a mesma coisa, mas 

normalmente a que tem sucesso é a que executa melhor (…)”. 

A “Dimensão do mercado” foi também uma característica com bastante unanimidade, obtendo-

se respostas muito semelhantes quanto ao fator indústria, destacando-se as seguintes:  
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“O mais importante é o mercado, quem produz? Quem compra?” (entrevistado E1); “(…) 

dimensão da oportunidade, ou seja, o mercado (…)” (entrevistado E4); “(…) tem que ter um 

mercado, não digo global, mas não só o português (…)” (entrevistado E5).  

Quanto às dimensões, de modo geral, menos relevantes, como a “Estratégia de Negócio”, 

sublinha-se resposta do entrevistado E2: 

“(…) Para conseguir isso tem de se ter a capacidade de ler o mercado e ter sistemas internos 

de análise de receber informação de métricas, que é uma palavra que se ouve muito e depois 

saber ler essas métricas e transpô-las para a realidade e estratégia.”.  

 

 

Figura 16: Matriz de justificação das dimensões mais relevantes para o sucesso de uma NEBT 
digital por entrevista 

No âmbito das novas empresas nas áreas de Ciências da vida e Saúde (Figura 17), denota-se 

alguma diferença nas justificações apresentadas para a classificação das dimensões, com uma 

maior tendência para a maior relevância do produto que é oferecido pelas empresas. Posto 

isto, dentro desta dimensão, observaram-se as seguintes respostas:  
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“(…) o sucesso e neste caso especifico (ciências da vida), aplica-se a uma dependência muito 

grande de dois fatores, um que é a tecnologia propriamente dita e o grau de inovação dessa 

tecnologia e a sua qualidade e sustentabilidade, portanto de ela conseguir entregar aquilo a 

que se propõem (…)” (entrevistado E2); 

“Ponto dois, critico para o sucesso é uma estratégia de propriedade intelectual sólida e bem 

definida, de outra maneira, não existe qualquer barreira à entrada de qualquer concorrente e, 

nesse contexto, no sector em que operamos, sentimos que isso é um fator crítico de sucesso e 

sem isso nós não investimos.” (entrevistado E6). 

Face ao observado nas respostas obtidas, e considerando a resposta do entrevistado E4, “a 

tecnologia vale por si só”, é possível verificar a relevância que o produto apresenta para este 

setor, destacando-se ainda a empresa de capital de risco da entrevista E6, que refere que a 

existência de propriedade intelectual é um requisito para que esta realize um investimento.  

 

 

Figura 17: Matriz de justificação das dimensões mais relevantes para o sucesso de uma NEBT 
na área das Ciências da vida/Saúde por entrevista 

 

5.3. Discussão  

Considerando o previamente apresentado neste trabalho e a fim de estudar o panorama do 

capital de risco em Portugal e em que condições este se encontra, é necessário olhar 

primeiramente para os inputs, para métricas de investimento perante outras geografias e, em 

particular, neste trabalho, para qual a definição de sucesso, e quais os fatores necessários 

para que este seja atingido, face àquilo que é, de modo geral, definido como sucesso na 

indústria.  
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Neste âmbito, o setor do capital de risco em Portugal apresenta um conjunto de métricas 

positivas. Em primeiro lugar o investimento total por parte da indústria de capital de risco 

portuguesa tem vindo a apresentar um crescimento médio anual, sendo este, no período de 

2011 a 2015, de 55%. Destaca-se o ano de 2015, em que este valor rivaliza com o 

apresentado por países europeus com grandezas de PIB e PIB per capita superiores, 

nomeadamente países como Espanha, Bélgica, Noruega, Finlândia e Irlanda, o que se traduz 

num peso superior do setor para a economia. 

Como soma das suas partes, o capital de risco europeu é tanto mais bem-sucedido quanto 

maior for o sucesso do capital de risco dos países que o constituem. Numa perspetiva de 

contextualização do panorama do capital de risco europeu, esta análise permite entender, em 

mais detalhe, a comparação do capital de risco nos países “exemplo”, bem como em países 

comparáveis a Portugal, enquanto âmbito principal deste trabalho.    

A indústria do capital de risco na Europa tem apresentado, desde 2010, uma melhoria 

considerável nas suas métricas, principalmente no total de capital investido e nas vendas 

lucrativas da indústria. No entanto, apesar destas melhorias em anos recentes, o setor continua 

aquém dos níveis de investimento, da relevância e da magnitude dos casos de sucesso que a 

indústria tem nos Estados Unidos.  

Apesar do crescimento estável de ambos os tipos de venda, lucrativa e não lucrativa, os 

grandes picos de write-offs observados na Europa em 2003/2004 e 2010 devem-se, em grande 

parte à bolha tecnológica (dotcom bubble) e à crise financeira, respetivamente (Prencipe, 

2017).  

Numa ótica agregada de saídas no capital de risco Europeu, como verificado na Figura 7, a 

maior parte dos investimentos representam perdas totais ou quase totais, sendo que apenas 

uma pequena percentagem apresenta retornos positivos. Contudo, este cenário não implica 

necessariamente uma situação negativa, dado que,  como referido por Zider (1998), o capital 

de risco acaba por ser, em última instância, um jogo de probabilidades, consequência de como 

as empresas de capital de risco estruturam o seu portefólio, uma vez que é esperado que 

grande parte dos investimentos represente uma perda total ou, na melhor das hipóteses, 

devolva o capital investido. Assim, para atingir os retornos estabelecidos, geralmente apenas 

10% a 20% dos investimentos realizados necessitam de ser verdadeiramente bem sucedidos. 

Deste modo pode ser considerado normal o cenário observado na Europa neste âmbito.  

No que concerne ao GG1, enquanto grupo de comparação de Portugal face às consideradas 

melhores geografias Europeias de capital de risco, observa-se que a grande diferença de 

valores investidos não permite retirar grandes ilações dos mesmos, em ambiente isolado. De 

modo equivalente, mas por razões contrárias, os valores observados no GG2, nomeadamente 

pela República Checa e Grécia, são muito baixos e, portanto, não representativos para uma 

análise comparativa aos mesmos.  
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De seguida é iniciada a discussão relativa à análise efetuada aos três grupos de geografias, 

em particular, das fases de investimento das empresas de capital de risco, do mercado (novas 

empresas) e das saídas.   

O valor investido, enquanto métrica de comparação de geografias, permitiu, numa primeira 

instância, avaliar o ponto em que Portugal se encontra em termos de peso da indústria para a 

sua economia e, de modo geral, a relevância que o cenário empreendedor (novas empresas) / 

de investimento (capital de risco) apresenta na região, já que a associação destes dois é 

comum e fundamentada. As novas empresas são o mercado do capital de risco e, portanto, 

não deveria existir uma grande indústria de capital de risco em determinada região sem existir 

um bom mercado de novas empresas para que aquela realize os seus investimentos.  

Neste âmbito, verifica-se que, como esperado, Portugal não se encontra ao nível das melhores 

indústrias de capital de risco europeias, como o Reino Unido, França e Alemanha, facto em 

parte justificado pela grande diferença económica. No entanto, no grupo em que as regiões 

foram escolhidas com base na sua similaridade económica (GG2), Portugal apresenta valores 

muito superiores em todo período de avaliação (sem contar com a Finlândia que, apesar de se 

encontrar no limite de seleção, é a economia com maior discrepância face a Portugal), 

decorrentes da pouca representatividade do capital de risco nos restantes países. Este baixo 

investimento em capital de risco poderá ser consequência da depressão sentida na Grécia 

desde o fim de 2009. Relativamente às geografias similares em investimento proveniente de 

capital de risco (GG3), verifica-se que Portugal é a economia com menor valor absoluto desta 

seleção. Por conseguinte, Portugal apresenta, de modo geral, um bom volume de investimento 

realizado face à sua economia e, portanto, um bom panorama neste âmbito.  

No que concerne às novas empresas investidas de determinada região por capital de risco 

desse mesmo país, Portugal apresenta o maior número, à exceção da Finlândia e do GG1. 

Neste âmbito, com o intuito de interpretar os diferentes números de empresas investidas e os 

valores investidos, foi calculado o quociente de montante investido por número de novas 

empresas investidas para, desta forma, obter um valor de investimento médio como métrica de 

comparação. Neste contexto, importa referir, mais uma vez, a pouca representatividade do 

capital de risco na República Checa e Grécia, pelo que não serão considerados. 

Neste contexto, verifica-se que existem 3 grupos de valores distintos de investimentos médios, 

sendo estes os seguintes (i) Reino Unido, França com valores de investimento médio elevados; 

(ii) Bélgica, Irlanda, Noruega, Espanha (GG2) com valores intermédios e muito semelhantes; 

(iii) Portugal, Alemanha e Finlândia com valores de inferiores a 1000 (Tabela 13).   
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Tabela 13: Consolidação Análise Investimento GG1, GG2, GG3 (2015) (Adaptado de European 

Venture Capital Association, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa primeira análise é possível observar que a diferença no número de empresas investidas, 

face ao número de empresas que receberam investimento é, de modo geral, positivo, com 

apenas a Bélgica e a Irlanda a apresentarem diferenças negativas, sendo estas, no entanto, 

muito baixas. As maiores discrepâncias são identificadas na Alemanha e França, com 56 e 43, 

respetivamente. No caso de Portugal, a diferença é de 4 novas empresas (Tabela 14). No que 

concerne a diferença de investimento presente nas Tabelas 10 e 12, Portugal, Finlândia e 

Noruega são os únicos países que apresentam um valor investido pelo seu capital de risco 

superior ao levantado por empresas dos respetivos países, com o primeiro e último a 

apresentarem as maiores diferenças. Por outro lado, a Alemanha, o Reino Unido e Espanha 

são os países em que as novas empresas angariaram mais capital externo, impondo-se a 

questão de uma possível maior atratividade do ecossistema de novas empresas nestes países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Investimento 
(milhares €) 

Nº empresas 
investidas 

Investimento médio 
(milhares €) 

Portugal  68.763     108     637    

Alemanha  671.046     817     821    

França  699.008     367     1.905    

Reino Unido  804.649     241     3.339    

Finlândia  96.728     173     559    

Bélgica  61.390     47     1.306    

Irlanda  68.206     52     1.312    

Noruega  79.842     66     1.210    

Espanha  91.380     82     1.114    
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Tabela 14: Consolidação Análise Novas Empresas GG1, GG2, GG3 (2015) (European Venture 
Capital Association, 2015) 

Legenda: Diferença investimento (em milhares €) = investimento por país de empresa de capital de risco - 
investimento por país de nova empresa. Diferença investimento (%) = Diferença investimento (em 
milhares €) / investimento por país de empresa de capital de risco 

Numa segunda análise, é necessário identificar potenciais justificações para a discrepância 

observada nos valores de investimento médio, uma vez que, por falta de granularidade dos 

dados disponíveis, não é possível realizar o seu cálculo de maneira direta, sendo que o 

investimento considerado, neste contexto, é o levantado pelas novas empresas, a fim de 

eliminar possíveis desvios devidos a investimentos em empresas internacionais. Desta 

maneira, é então necessário ter em conta, de modo geral, o rápido crescimento que as novas 

empresas apresentam bem como as grandes variações, em curtos espaços temporais, das 

suas necessidades de financiamento. Considerando, adicionalmente, que o contexto de 

investimentos em análise engloba três fases de novas empresas, seed, startup e expansion, as 

necessidades de capital, teoricamente, aumentam respetivamente à medida que estas vão 

avançando no tempo e avançando de fase. Consequentemente, as variações observadas do 

investimento médio decorrem da percentagem de investimento por fase, sendo que as 

geografias com maior percentagem na fase de seed (semente), teoricamente, deveriam ter 

investimentos médios inferiores às restantes e as com mais investimentos em expansion 

(expansão), deveriam apresentar valores superiores. Em concreto, a fim de validar esta lógica, 

os dados presentes na Tabela 15 permitem demonstrar que, de modo geral, o ponto 

apresentado se verifica, com o Reino Unido a apresentar maior percentagem de investimento 

em fases mais avançadas, seguido da Alemanha e, por fim, Portugal, com apenas 18% de 

investimentos na fase mais avançada.   

País Investimento 
(milhares €) 

Nº empresas 
investidas 

Investimento 
médio (milhares 
€) 

Diferença 
investimento 
(em milhares €) 

Diferença 
investimento 
(%) 

Portugal  58.680     104     564    -10.083    -15% 

Alemanha  837.165     761     1.100     166.120    25% 

França  683.333     324     2.109    -15.675    -2% 

Reino Unido  858.312     224     3.832     53.663    7% 

Finlândia  106.563     162     658     9.836    10% 

Bélgica  61.586     48     1.283     196    0,3%    

Irlanda  75.768     54     1.403     7.562    11% 

Noruega  56.084     61     919    -23.758    -30% 

Espanha  156.483     81     1.932     65.103    71% 
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Tabela 15: Separação de investimento realizado por empresas de capital de risco (2015) 

(European Venture Capital Association, 2015) 

 Reino Unido Alemanha Portugal 

 Investimento 
(milhares €) 

% 
Investimento 
(milhares €) 

% 
Investimento 
(milhares €) 

% 

Semente  11.089    1%  43.309    5%  4.945    8% 

Startup  349.932    41%  415.246    50%  43.100    73% 

Expansão  497.291    58%  378.610    45%  10.635    18% 

Total  858.312    100%  837.165    100%  58.680    100% 

 

Como exposto, por conceito, seria de esperar que o Reino Unido demonstrasse uma maior 

discrepância em investimentos na fase de expansão, face à Alemanha e Portugal. Contudo não 

é, de modo claro, justificada a discrepância por um múltiplo superior a três do primeiro país. 

Levanta-se, assim, uma questão conexa ao panorama empreendedor da Alemanha e Reino 

Unido, que apresentam características de investimento muito diferentes para um volume de 

capital semelhante.  

Neste âmbito, e considerando que a Alemanha, dentro do GG1, é o país com investimento 

médio mais baixo e, ao mesmo tempo, o país com maior investimento exterior e uma 

percentagem significativa de capital investido face a capital levantado, uma possível resposta 

poderá residir no facto de esta região apresentar um setor empreendedor com grande volume 

de novas empresas a recorrer ao capital de risco como fonte de financiamento, pelo que a 

indústria do próprio país, de modo a acompanhar o maior número de empresas, dispersa o seu 

capital. Apesar disto, muitas empresas alemãs financiam-se com capital de risco internacional. 

Por outro lado, o Reino Unido, com um investimento médio muito superior aos restantes países 

e um capital levantado médio de valores semelhantes, tendo em consideração o facto de este 

país ser um dos principais clusters financeiros na Europa e a sua forte indústria bancária, 

nomeadamente em Londres, poderá levantar-se a questão de existir um excedente de capital 

face ao setor empreendedor presente no país, o que poderá evidenciar-se em investimentos 

superiores, por empresa.  

Olhando agora para o GG3, nomeadamente para a Tabela 14, para geografias com 

investimentos semelhantes realizados em 2015, Portugal é o único país que apresenta uma 

disparidade no investimento médio, perto de metade face às restantes regiões (bastante 

próximas entre elas). Será possível discutir a presente questão com base em duas óticas. A 

primeira, centra-se no tamanho dos fundos, dado que, de modo geral, quanto menor o tamanho 

do fundo, menores serão, em média, os seus investimentos, por razões de diversificação e 

diminuição de risco. A segunda ótica foca-se na dispersão da fase/tamanho em que as novas 

empresas investidas se encontram. 
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No âmbito da primeira ótica a explorar, foram calculados os valores médios por fundo, por país, 

para o período de 2007 a 2015. Deste modo, dado os resultados observados, não é possível 

validar a premissa considerada (”quanto menor o tamanho do fundo, menores serão, em 

média, os seus investimentos”), uma vez que, apesar de Portugal ser o país com menor 

investimento médio e menor valor médio por fundo, esta lógica não se verifica para os 

restantes países. Não obstante, esta métrica pode apresentar-se como um fator limitativo para 

que Portugal possa apresentar investimentos médios na ordem de valores apresentados pelos 

restantes países, dado que limitaria os portefólios com base no risco incorrido por investimento.  

No contexto da segunda ótica visada, para tentar responder à discrepância apresentada pelo 

investimento médio português, e ressalvando a inflação em investimento apresentada por 

Espanha, resultado do valor elevado de capital externo investido em novas empresas do país, 

o país com maior percentagem de investimento maior em fases de semente é Portugal e 

também com maior investimento na fase startup, pelo que é possível extrapolar esta 

observação para o valor baixo de capital médio investido. No entanto, mais uma vez, fica a 

questão, de porque é que Portugal apresenta uma percentagem do total investido tão elevada 

nas primeiras fases face àquilo que se verifica nos restantes países (Tabela 16). 

Tabela 16: Separação de investimento obtido por novas empresas (2015) (European Venture 
Capital Association, 2015) 

 Portugal Bélgica Irlanda Noruega  Espanha 

 
Invest. 
(mil €) 

% 
Invest. 
(mil €) 

% 
Invest. 
(mil €) 

% 
Invest. 
(mil €) 

% 
Invest. 
(mil €) 

% 

Semente  4.945    8  -      0  500    1  1.369    2  3.705    2 

Startup 43.100    73 37.950    62 36.289    48 34.878    62  92.607    59 

Expansão 10.635    18 23.635    38 38.979    51 19.836    35  60.171    38 

Total 58.680    100 61.586    100 75.768    100 56.084    100 156.483    100 

 

Dadas as boas métricas apresentadas, este trabalho visa olhar para os outputs, para o que é 

que as empresas de capital de risco estão a retirar, para se o investimento está, efetivamente, 

a traduzir-se em resultados positivos para a indústria. Como para qualquer tipo de empresas, o 

objetivo final passa sempre por gerar lucro, o que para as empresas de capital de risco se 

prende com o seu desempenho, ou seja, o retorno para os investidores no fundo. 

O desempenho de uma empresa de capital de risco e, por conseguinte, do(s) seu(s) fundo(s), 

é, regra geral, definido com base em métricas relativamente bem estabelecidas como Internal 

Rate of Return (IRR), Modified Internal Rate of Return (MIRR), Multiples of Invested Capital e 

Public Market Equivalent (PME) (British Private Equity & Venture capital Association, 2015), 

que visam, através de diferentes métodos, calcular o retorno que o fundo está a dar aos seus 

investidores, i.e., as entidades individuais ou coletivas que colocaram capital no mesmo, pelo 

que quanto maiores forem os indicadores calculados em métodos como IRR, de modo geral, 
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melhor é o desempenho do fundo. Desta forma, o modo como os fundos, após investirem nas 

empresas, podem reaver o seu capital será através de saídas, em particular através de 

métodos como a Oferta Pública Inicial (OPI), aquisição, venda secundária, recompra de ações 

ou liquidação (write-off). Neste último caso, dá-se a perda completa ou quase completa do 

capital. Neste contexto, as saídas podem apresentar diferentes múltiplos a custo (multiples on 

cost). Por exemplo, uma saída com um múltiplo de 2x representa que a empresa de capital de 

risco realizou uma saída em que o seu capital foi duplicado, ou seja, se tivesse investido 1 euro 

teria retirado 2 euros do investimento. Assim, quanto maior o múltiplo, teoricamente, melhor a 

saída, com o caso de um write-off a representar um múltiplo a custo de 0, ou perto, ou seja, o 

capital investido foi perdido na sua totalidade. No entanto, como abordado previamente, as 

empresas de capital de risco não precisam de apresentar apenas múltiplos superiores a 1 para 

que tenham bons desempenhos.  

Prencipe (2017) verificou na sua análise aos fundos com investimento por parte do European 

Investment Fund, um fundo de fundos, que, em anos recentes, em particular para anos 

posteriores a 2010, se tem observado um aumento dos retornos, com a média ponderada dos 

últimos 20 anos (1996 a 2015), a apresentar um múltiplo a custo de 1,16x. A distribuição do 

tipo de saídas apresenta um grande peso em saídas a baixo de custo, com 70% dos 

investimentos observados a serem write-offs ou vendas a baixo de custo. Vendas a valores de 

custo representam 8% e os investimentos rentáveis e, portanto, com múltiplos superiores a 1x, 

a constituir 20%. É de ressalvar que 4% dos investimentos tiveram retornos superiores a 5 

vezes o investimento e representam perto de 50% do total de rendimento agregado, o que 

demonstra a relevância que estes 4% apresentam para as empresas de capital de risco e a 

rendibilidade que um investimento com múltiplos elevados tem para os seus investidores. 

Posto isto, sem querer definir especificamente aquilo que é sucesso, dado o panorama supra 

apresentado, o sucesso ideal de um fundo seria obter o retorno mais elevado possível para os 

seus investidores, o que significa obter saídas com múltiplos, no mínimo, superiores a 1x.   

Neste âmbito, como já referido, e sendo o principal objetivo de uma empresa a obtenção de 

lucro, os intervenientes na indústria do capital de risco não são exceção, com o principal 

método dos investidores atingirem este objetivo a consubstanciar-se na venda das ações 

previamente adquiridas. Deste modo, os resultados observados nas entrevistas demonstraram 

um foco em “Levantamento de fundos nacionais/internacionais” e “crescimento elevado”, o que 

vai, de certo modo, ao contrário da predominância que seria de esperar por parte de respostas 

como “venda da empresa”, ou semelhantes. Estando num contexto de casos de sucesso, estes 

deveriam representar situações em que a sua venda obteve resultados positivos e, portanto, 

casos em que a saída foi realizada por valores superiores àqueles que foram investidos, 

implicando assim melhores métricas nos fatores associados ao desempenho da empresa de 

capital de risco. Idealmente, as repostas obtidas deveriam tender para algo como “obtivemos 

uma saída na empresa x por um múltiplo y elevado”, no entanto observou-se ser “(…) são três 

empresas que conseguiram uma meta muito importante, que é ter sido alvo investimento de 

investidores de referência, investidores de first tier americanos, portanto não era normal no 
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passado para este tipo de empresas haver fundos de renome americanos que viessem investir 

em empresas sediadas em Portugal.”, “Empresa em processo de venda” ou “(…) uma delas 

está num processo de venda já bastante avançado e, portanto, será uma saída importante, a 

outra também está em conversas avançadas com grandes empresas, para nós são as que 

estão mais próximas de dar resultados concretos.” 

As saídas e o seu desempenho são dependentes de estratégias e decisões tomadas com base 

em condições económicas por vezes distintas das verificadas no momento de saída, uma vez 

que o espaço temporal entre investimento e saídas é compreendido, normalmente, entre 3/4 

anos a 10 anos. Por outro lado, a evolução tecnológica cada vez mais acelerada, impulsionada, 

discutivelmente, pelo capital de risco, pode apresentar uma grande volatilidade no seu 

sucesso, dado que, muitas vezes, as tecnologias não estão provadas, pelo que o seu 

desenvolvimento com sucesso, ou não, tem grandes repercussões no crescimento da empresa 

e, por conseguinte, no tipo de saída que a empresa de capital de risco consegue obter.  

Face ao exposto, uma vez que os dados disponíveis se prendem com o preço a custo, e não 

havendo a disponibilidade de dados granulares dos diversos tipos de saída, a análise recai 

sobre os write-offs, que, decorrente da sua definição, implicam a perda total ou quase total do 

investimento realizado, caindo, assim, nos 57% apresentados na Figura 7.  

As diferentes geografias analisadas demonstram, ao longo dos anos, valores relativamente 

elevados de write-offs, considerando que se está a ter em conta apenas um método de saída, 

em particular o pior cenário para uma empresa de capital de risco. Como verificado na Figura 

19, bem como na análise realizada em termos gerais à Europa, apesar de alguns picos, os 

write-offs têm vindo a reduzir, o que representa, de certo modo, uma taxa de falha completa 

menor dos investimentos realizados. Contudo, há geografias que se destacam pela negativa, 

nomeadamente a Alemanha, a França, ambas no período de 2012 a 2014, o Reino Unido, de 

2007 a 2011, e Portugal, em 2015. Neste âmbito, é de destacar a Alemanha e Portugal, uma 

vez que França apresenta aquele período de grande aumento dos seus write-offs, resultado de 

um possível ajuste em investimentos no pós-crise de 2008. Também o Reino Unido e os 

valores que apresenta no período referido podem ter como possível justificação a falência de 

muitas empresas durante a crise, tendo posteriormente estabilizado o seu valor de write-offs. A 

Alemanha, possivelmente como resultado da estratégia de investimento discutida, em que se 

observou a existência de um grande número de investimentos face aos restantes países 

exemplares, quando conjugada com estes resultados de saídas, pode revelar, como 

consequência, uma estratégia de investimento em massa e mais focada numa diversificação 

de portefólio. Portugal, ao contrário do verificado em anos anteriores, apresentou, em 2015, um 

valor de write-offs muito elevado, semelhante ao valor investido nesse mesmo ano e apenas 

inferior ao da Alemanha, o que demonstra uma situação do capital de risco português muito 

negativa, ao contrário do que é demonstrado pelas suas métricas de investimento. 
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Figura 18: Valor a preço de custo das write-offs (European Venture Capital Association, 2015) 

No que concerne somente a Portugal, nas respostas observadas durante as entrevistas às 

questões, o que seria esperado, na prática de um caso de sucesso para uma empresa de 

capital de risco, não foi verificado. As descrições apresentadas pelos gestores de capital de 

risco apresentam-se, na generalidade, focadas no que se pode considerar, usando uma 

estrutura previamente abordada, como uma fase do seu ciclo de vida de desenvolvimento de 

negócio (Tyebjee e Bruno, 1984; Gorman e Sahlman, 1989), i.e., numa fase em que as 

empresas de capital de risco procuram fomentar o desenvolvimento das empresas do seu 

portefólio e, por conseguinte, valorizando a nova empresa e a sua participação na mesma. 

Deste modo, esta observação reflete-se no que se pode considerar a maturidade do setor do 

capital de risco em Portugal; de modo geral, poder-se-á assim, possivelmente, verificar que 

este não se encontra no ponto de desenvolvimento em que o seu foco é a realização de saídas 

lucrativas, ou seja, no retorno para os investidores, e, portanto, podendo ser considerado 

pouco maduro. Adicionalmente, é necessário ressalvar que este ponto foi também referido pelo 

entrevistado E2 “o setor ainda não tem grande maturidade”.  

Posto isto, apesar de, na generalidade, o sucesso financeiro não ser o foco imediato do capital 

de risco em Portugal, o levantamento de capital e o crescimento rápido de empresas não indica 

que o panorama do capital de risco se encontre num mau caminho, necessariamente. O 

levantamento de capital e o crescimento elevado de uma empresa criam valor para a empresa 

de capital de risco dado que, idealmente, aumentam o valor da empresa e, por conseguinte, o 

valor da participação detida pela empresa de capital de risco, o que permite saídas por valores 

superiores àqueles que foram investidos. 

Observados os resultados e a análise realizada à segunda parte das entrevistas, incidente nos 

fatores de sucesso, verificou-se que os fatores para o sucesso de uma nova empresa se 

encontram, de modo geral, alinhados com aqueles que foram estudados, nomeadamente a 
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capacidade de execução da equipa ou a existência de um produto competitivo e com mercado. 

Todavia, segundo a bibliografia analisada, apesar de se poder considerar que em Portugal se 

está a olhar para os critérios mais corretos para que uma nova empresa possa ter sucesso, o 

país apresentou, principalmente em 2015, valores a custo de write-offs muito elevados, que 

representaram 20% do valor total de todas as saídas realizadas no período de 2007 a 2015. 

Por outro lado, países como o Reino Unido ou França apresentaram 12% e 9%, 

respetivamente, o que implica a perda total de muitos investimentos realizados. Assim, as 

saídas que já existem não são positivas, validando-se o mesmo pela inexistência de saídas 

através de OPI que, de modo geral, dão origem a saídas muito lucrativas.  

Face ao exposto, é demonstrado que os inputs da indústria do capital de risco são positivos, 

com valores de investimento elevados e em crescimento. Por outro lado, verifica-se também 

que os gestores estão a olhar para os critérios mais relevantes para o sucesso de uma nova 

empresa e, portanto, em última instância, para o seu próprio sucesso, sendo que, como 

comentado pelo entrevistado E2, o sucesso de uma nova empresa implica o sucesso da 

empresa de capital de risco. No entanto, no que concerne aos outputs, verifica-se que o foco 

do capital ainda não se encontra ligado à venda das suas participações e as vendas que têm 

sido realizadas não apresentam um cenário positivo. Poder-se-á, assim, argumentar que o 

panorama do capital de risco em Portugal se encontra com falta de maturidade, tanto ao nível 

do seu ciclo de vida como das saídas já realizadas, dado que dentro destas se identifica uma 

falta de transações lucrativas, ou, no limite, perto do nível de regiões mais desenvolvidas, em 

particular, através da realização de OPIs.  
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6. Conclusão final e trabalho futuro  

 

A inovação é um dos principais motores do crescimento económico sustentável de um país e, 

como tal, o seu incentivo e transporte para o mercado é importante, tendo em atenção que, 

sem aplicabilidade, a inovação não apresenta qualquer impacto na economia. É então que as 

empresas de base tecnológica surgem como principais veículos de inovação para o mercado e 

desempenham o seu papel económico através do aumento de consumo interno, público e 

privado ou exportações, entre outros.  

O capital de risco é um dos catalisadores de inovação e, consequentemente, de empresas de 

base tecnológica, pelo que o bom desempenho do mesmo em Portugal beneficia a economia 

deste mesmo país.  

Dado o crescimento do investimento apresentado pelo capital de risco em Portugal, a sua 

relevância para o PIB e sendo este o principal método de financiamento para empresas de 

base tecnológica, apresenta-se a relevância do capital de risco enquanto indústria para a 

sociedade.  

Verificada a sua importância, e a existência de falta de estudos desenvolvidos sobre o 

desempenho do capital de risco português, este estudo inicia uma análise ao sucesso e 

maturidade da indústria de capital de risco em Portugal, em particular ao analisar o estado do 

capital de risco de determinadas regiões da União Europeia, bem como novas empresas 

consideradas de “sucesso” pelo setor, a fim de definir como é que a indústria portuguesa se 

compara.  

Em concreto, este estudo apresenta uma análise do desempenho do capital de risco ao olhar 

primeiramente para as características e o desempenho das novas empresas consideradas de 

sucesso pelas próprias empresas de capital de risco portuguesas e pertencentes aos seus 

portefólios. A partir desta observação, e tendo em conta quais são os critérios, conhecidos e 

bem definidos, de avaliação de sucesso de empresas financiadas pelo capital de risco 

internacional - essencialmente retorno sobre o investimento – é apresentada uma análise 

comparativa do estado de maturidade e do nível de desempenho do capital de risco em 

Portugal face a outras regiões da Europa e aquilo que é estabelecido como sucesso em 

modelos teóricos, nomeadamente return on investment. 

As métricas associadas aos inputs, nomeadamente o investimento total realizado pelas 

empresas de capital de risco em Portugal, apesar de inferiores aos valores apresentados em 

2007 e 2008, têm apresentado em anos recentes, nomeadamente de 2011 a 2015, um 

crescimento médio anual de 55%, o que representa um crescimento considerável da indústria, 

fazendo de Portugal o sexto membro da UE com maior percentagem de investimento 

proveniente de capital de risco, em investimento, por percentagem do PIB. Por outro lado, o 

ecossistema de novas empresas também apresenta valores de capital levantado positivos, a 
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conseguir angariar, em 2015, um total de 58 milhões de euros e, à semelhança do 

investimento, no período de 2011 a 2015, o capital angariado apresenta um crescimento médio 

anua de 59%.  

Considerando agora os outputs, aquilo que se está efetivamente a retirar dos inputs,  verificou-

se que os exemplos identificados pelas empresas de capital de risco como casos de sucesso 

não estão, na sua maioria, alinhados com aquilo que é expectável, teoricamente, de uma 

indústria deste tipo no seu estado maduro e desenvolvido, com o foco em obter o maior retorno 

possível para os stakeholders envolvidos. As respostas apresentadas centram-se, de modo 

geral, no desenvolvimento da nova empresa, através do levantamento de novas rondas de 

investimento ou do crescimento elevado da mesma. Todavia, isto não é negativo, podendo, 

inclusive, ser positivo a longo-prazo, uma vez que permite alavancar o valor da empresa e, por 

conseguinte, o valor da participação que as empresas de capital de risco detêm. Contudo, 

como referido, e apesar dos bons inputs analisados, as empresas de capital de risco ainda não 

estão a apresentar retornos e, por conseguinte, casos em que o sucesso se baseia, de modo 

geral, em saídas lucrativas, o que é negativo tendo em consideração que os casos em análise 

são os melhores exemplos de sucesso, na ótica das empresas de capital de risco 

entrevistadas.  

Em termos de contribuições, este trabalho apresenta diversos contributos para os mais 

variados atores envolvidos no tema. Começando por considerar as empresas de capital de 

risco, estas passarão a ter disponível uma caracterização das várias novas empresas 

participadas pelas principais empresas de capital de risco em Portugal e consideradas “de 

sucesso”. De igual forma, é estabelecida uma comparação e análise ao capital de risco 

português, face a outras regiões, o que possibilitará um ponto de partida para futuras 

investigações, nomeadamente no âmbito dos fatores que podem estar na base de um 

investimento de sucesso, sendo que as empresas de base tecnológica beneficiarão desta 

mesma caracterização e comparação, mas numa ótica de comparação interna. Por outro lado, 

as conclusões apresentadas podem ainda ter influência em decisores públicos, nomeadamente 

na decisão de distribuição de fundos governamentais, uma vez que se verifica, atualmente, que 

apenas uma pequena parte das empresas de capital de risco detém a maioria das 

participações e o incentivo governamental poderia ser uma ferramenta para a dispersão das 

empresas de capital de risco. Por outro lado, caso se verifique alguma predominância num 

fator correspondente ao sucesso das novas empresas de base tecnológica, é possível aos 

decisores públicos criar incentivos de estímulo à existência dessa variável em mais empresas.     

Este estudo inicia uma série de questões que podem ser levantadas e desenvolvidas por 

investigadores da área sobre o desempenho das empresas de capital de risco portuguesas e 

sobre as diversas formas de avaliar o mesmo, sendo ainda de considerar eventuais estudos 

mais aprofundados sobre as variáveis de caracterização, com base nos resultados 

apresentados neste trabalho. Por conseguinte, destaca-se a necessidade de desenvolver 
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análises ao capital de risco em Portugal enquanto um todo, face a geografias de referência, 

aprofundando a discussão do seu comportamento e do que pode ser melhorado.  

Adicionalmente, tendo este trabalho sido desenvolvido com base na perspetiva das empresas 

de capital de risco, estudos futuros podem debruçar-se sobre a perspetiva das novas 

empresas, por forma a obter uma visão mais generalizada da indústria e, bem assim, evitando 

enviesamentos de pesquisa. Com base no presente trabalho, estes estudos podem incidir 

sobre questões ao panorama de novas empresas em Portugal como “há empresas 

suficientes?”, “A inovação ou tecnologia das empresas nacionais não está ao nível das 

internacionais?”  “As empresas nacionais não são atrativas para as empresas de capital de 

risco? Porquê?”, “Será que o setor empreendedor em Portugal ainda não está desenvolvido?”, 

“A que se deve a concentração tão grande na fase de startup em Portugal?” e, por fim, “Será 

que as novas empresas têm dificuldades em passar da fase inicial de startup?”.  

Por fim, é necessário ressalvar limitações associadas ao estudo desenvolvido, nomeadamente  

ao nível (i) dos grupos de geografias definidos, importa mencionar a discrepância entre os 

tamanhos das economias em análise, (ii) dos valores de investimento médio, que são 

calculados com base numa média aritmética, e, portanto, estão sujeitos a enviesamentos, 

resultado da indisponibilidade de valores individuais dos investimentos realizados e (ii) da  falta 

de detalhe e granularidade dos valores disponíveis sobre as saídas que as empresas de capital 

de risco realizam dos seus investimentos, decorrente da falta de transparência e difusão de 

informação observada na indústria. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Empresas com 5 ou mais empresas no portefólio  

Empresa de Capital de Risco Nº de Empresas no Portefólio 

2BPARTNER - Sociedade de Capital de Risco, SA 9 

Armilar Venture Partners - Sociedade de Capital de Risco, 
SA 42 

Atena Equity Partners - Sociedade de Capital de Risco, S.A. 5 

Beta - Sociedade de Capital de Risco, SA 9 

Busy Angels, SCR, S.A 17 

Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA 30 

Capital Criativo - Sociedade de Capital de Risco, SA 30 

Change Partners - SCR, SA 14 

Critical Ventures - Sociedade de Capital de Risco, SA 7 

Explorer Investments - Sociedade de Capital de Risco, SA 23 

Famigeste - SCR, SA 6 

Haitong Capital - SCR, S.A. 32 

Inter Risco - Sociedade de Capital de Risco, SA 15 

Invicta Angels, SGPS SA 13 

Menlo Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. 6 

Novabase Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA 7 

PATHENA S.A. 16 

Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, 
SA 102 

RED Angels, SGPS, SA 10 

Vallis Capital Partners - SCR, SA 10 

Total 416 

 

Anexo 2 – Número de empresas e participações presentes no estudo 

Nº de empresas 368 

Nº de Participações 426 
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Anexo 3 – Screening de empresas de Capital de risco em Portugal 

Capital de Risco Fundo Empresa Indústria Descrição 
Estado no 
fundo 

Agrocapital - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Agrocapital 1 NA NA NA 

 
Alpac Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, S.A East & West VC Fund NA NA NA 

 
Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA ISTART I Ecofoot  Produção 

Produção de tintas mais 
eficientes e amigas do 
ambiente  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA ISTART I Equigerminal Saúde  

Desenvolvimento de 
soluções com tecnologia 
para melhorar a saúde de 
cavalos Vendida 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA ISTART I Codacy Software 

Software que permite rever 
o código escrito por 
developers Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA ISTART I FastInov Saúde  

Detecção rápida de 
resistência a antibióticos Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA ISTART I HeartGenetics Saúde  

Diagnósticos clínicos de 
doenças cardiovasculares 
através de testes genéticos  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA ISTART I LaserLeap Saúde  

Administração de 
medicamentos através da 
pele  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA ISTART I Muzzley Software 

Conceção de todos os 
aparelhos conectáveis 
numa plataforma e 
consequente controlo dos 
mesmos Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA ISTART I Sakproject Produção 

Protecções para 
desportistas Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II AquaSpy Agricultura 

Sensores para optimizar a 
irrigação dos terrenos Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Chipidea Hardware NA Vendida 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Coreworks Hardware 

Reconfiguração de 
arquitetura de cores para 
aumentar a performance 
sem aumentar o consumo 
de energia Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Global Active Agricultura Planeamento de florestas Inativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Iosil Produção 

Produção de polisilicones 
para indústrias de alta 
voltagem Inativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Malo Clinic Saúde  

Serviços de reabilitação 
dentária  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Multiwave Produção 

Lasers opticos que 
permitem obter melhores 
parametros de 
costumização Inativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Nanosolar Energia 

Produção de células para 
painéis solares  Inativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Oceanlinx Energia 

Produção de energia 
através das ondas  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Ophtalmopharma Saúde  

Inovação na produção de 
aparelhos oftalmológicos  Inativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Prepaid Media 

Plataforma de media de 
B2B que permite criação de 
redes Vendida 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Sousacamp Agricultura 

Processo de produção de 
cogumelos aumentando a 
produtividade e a qualidade Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Superbac Agricultura 

Uso de biotecnologia para 
aumentar a produtividade 
da agricultura Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II TxVia Banca Solução de pagamentos Vendida 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Ultracell Energia 

Células de combustível que 
transformam metanol em 
hidrogénio, gerando 
energia Vendida 
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Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II YDreams Software 

Criação de variados tipos 
de software, desde media a 
realidade virtual Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP II Ynvisible Hardware 

Integração de paineis em 
variados materiais, 
tornando-os interactivos  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III A123 Systems Hardware 

Produção de baterias de 
Nanophosphate® 
melhorando a sua 
performance Vendida 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III 

Advanced Cyclone 
Systems Hardware 

Produção de separdores de 
gás/solidos com uma 
tecnologia mais eficiente  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Berd Construção 

Método de contrução de 
pontes mais eficiente Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Current Software NA Inativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Domatica Software 

Integração de aparelhos 
com os serviços da cloud Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Feedzai Software 

Software para prevenção 
de fraude Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III HeartGenetics Saúde  

Diagnósticos clínicos de 
doenças cardiovasculares 
através de testes genéticos  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III JDCPhosphate Agricultura 

Produção de fosfatos 
através de tecnologia 
própria Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Magpower Hardware 

Produção de modulos 
fotovoltaicos Inativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Malo Clinic Saúde  

Serviços de reabilitação 
dentária  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Muzzley Software 

Conexão de todos os 
aparelhos conectáveis 
numa plataforma e 
consequente controlo dos 
mesmos Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Nutrigreen Agricultura 

Transformação de fruta 
fresca em fruta que 
aguenta mais tempo na 
prateleira sem aditivos Vendida 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Petra Systems Hardware 

Cidades inteligentes e 
luzes de rua que geram 
energia para funcionarem 
sozinhas Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III SafetyPay Software 

Pagamentos online, 
segurança de 
transferências Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Spectrum Bridge Software 

Serviços de Wi-fi disponível 
para toda a gente Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Ubiquity Software 

Otimização de experiência 
de consumidor através de 
call centers Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA AVP III Watson Brown Produção Reciclagem de polímeros Inativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA 

AVP Inovação & 
Internacionalização Berd Construção 

Método de construção de 
pontes mais eficiente Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA 

AVP Inovação & 
Internacionalização Feedzai Software 

Software para prevenção 
de fraude Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA 

AVP Inovação & 
Internacionalização HeartGenetics Saúde  

Diagnósticos clínicos de 
doenças cardiovasculares 
através de testes genéticos  Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA 

AVP Inovação & 
Internacionalização Nutriventures Alimentação 

Comida para crianças com 
jogos para facilitar uma 
alimentação mais saudável Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA 

AVP Inovação & 
Internacionalização Sakproject Produção 

Proteções para 
desportistas Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA 

AVP Inovação & 
Internacionalização Tradiio Software 

permite criadores de 
música gerar dinheiro da 
sua musica Ativa 

Armilar Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA 

AVP Inovação & 
Internacionalização WeDuc Educação 

rede social para as escolas 
das crianças Ativa 

Atena Equity Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, S.A. Atena I  ASBW Produção 

Maior produtor ibérico de 
barras e lingotes de latão Ativa 
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Atena Equity Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, S.A. Atena I  Simi Construção 

Consultoria para 
construção de grandes 
estruturas metálicas Ativa 

Atena Equity Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, S.A. Atena I  Prado Cartolinas Produção Produção de cartolinas Ativa 

Atena Equity Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, S.A. Atena I  Prado Karton Produção Produção de cartão Ativa 

Atena Equity Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, S.A. Atena I  Páginas Amarelas Marketing 

Marketing digital e listagens 
de contactos Vendida 

Banif Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Banif Portugal Crescimento NA NA NA NA 

Banif Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Global Private Equity NA NA NA NA 

Banif Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Infrastructure Fund NA NA NA NA 

BCP Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

BCP Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA NA NA NA 

Bem Comum - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Bem Comum Pumpkinocean Agricultura Agricultura biológica Ativa 

Bem Comum - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Bem Comum Mesaboardgames Entretenimento 

Jogos maioritariamente 
sobre cultura geral de 
Portugal Ativa 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA Biocant Ventures Biotecnologia 

Financiamento de capital 
para empresas de 
biotecnologia Ativa 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA Biosurfit Biotecnologia 

Máquinas portáteis e 
eficientes que permitem 
detetar anomalias no 
sangue Ativa 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA Crivo Ventures Biotecnologia 

Apoio a projetos 
embrionários NA 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA Gene Predit Biotecnologia 

Estudo da drosophila 
melanogaster para 
identificação de genes Ativa 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA HeartGenetics Biotecnologia 

Diagnósticos clínicos de 
doenças cardiovasculares 
através de testes genéticos  Ativa 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA Magnomics Biotecnologia 

Processo de separação de 
bactérias e purificação de 
ADN Ativa 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA Matera Biotecnologia 

Produção de revestimentos 
anti-microbianos Ativa 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA Nonius Software 

Software de gestão de 
redes Ativa 

Beta - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA Stemmatters Saúde  

Laboratório de 
criopreservação  Ativa 

BIZ Capital - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Albatross PalmeiroFoods Alimentação 

Produção de produtos 
desidratados e liofilizados Ativa 

BIZ Capital - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Albatross AbleWin Consultoria 

Consultoria de gestão de 
tecnologias de Informação Ativa 

BIZ Capital - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Albatross Novenergia Energia 

Investimentos em energias 
renováveis, exploração de 
principalmente energia 
eólica Ativa 

Blue Catching - Sociedade 
de Capital de Risco, Sa NA NA NA NA NA 

Bluecrow - Sociedade de 
Capital de Risco, S.A. NA NA NA NA NA 

BPI Private Equity - 
Sociedade Capital de 
Risco, SA NA NA NA NA NA 

Bright Ventures Capital, 
SCR, S.A NA NA NA NA NA 

Busy Angels, SCR, S.A NA Definedcrowd Software 

Plataforma que recolhe e 
limpa os dados para 
optimzar a inteligencia 
artificial Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Endado Automóvel 
Venda online de peças 
para automóveis Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Tandem Software 
Plataforma online para 
aprendizagem de línguas Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA FastInov Saúde  
Deteção rápida de 
resistência a antibióticos Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Stemcell2max Saúde  

Desenvolvimento de 
processo expansão de 
células estaminais Ativa 
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Busy Angels, SCR, S.A NA eSolidar Software 

Plataforma que 
disponibiliza soluções de e-
commerce para 
organizações não lucrativas Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Enging Software 

Sistema de monitorização 
em tempo real de 
transformadores de 
potência NA 

Busy Angels, SCR, S.A NA JiTT  Software 

Agrega guias de cidades e 
permite a partilha de 
conteúdos gerados pelos 
seus utilizadores. Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA LaserLeap Saúde  

Administração de 
medicamentos através da 
pele  Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Lymphact Saúde  

Plataforma tecnológica 
para tratamento de 
leucemia mieloide crónica Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Magnomics Biotecnologia 

Processo de separação de 
bactérias e purificação de 
ADN Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Medical Port Turismo 
Agrega serviços de 
Turismo Médico Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Sakproject Produção 
Proteções para 
desportistas Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Transactional track Record Banca 

Plataforma de apoio à 
decisão de serviços 
financeiros Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA WeDuc Educação 
rede social para as escolas 
das crianças Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Xhockware Retalho 

Plataforma de retalho que 
permite fazer o check-out 
em lojas Ativa 

Busy Angels, SCR, S.A NA Zaask Software 

Plataforma online de 
intermediação entre 
clientes e fornecedores Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Attentive. Software 

Informação em tempo real 
para vendedores sobre os 
possiveis compradores NA 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Codacy Software 

Software que permite rever 
o código escrito por 
developers Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA doDOC Saúde  

Otimização de processos 
de documentação de 
medicamentos Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Fibersail Energia 

Monitorização do estado 
dos moinhos eólicos Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Hype Labs Comunicações 

Tecnologia que permite 
estabelecer conceções 
entre aparelhos móveis 
sem internet Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Movvo Retalho 

Agregação e tratamento de 
dados para identificar os 
comportamentos dos 
compradores  Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Nonius Software 

Software de gestão de 
redes Inativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Orankl Retalho 

Agrgação de dados de 
clientes e posterior 
tratamento para 
campanhas de marketing 
através de email Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Infraspeak Indústria 

Gestão de infrastruturas 
para ajudar a criar 
processos de manutenção 
preventiva Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Unbabel Software 

Traduções através de uma 
plataforma online Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Veniam Automóvel 

Conecção de dados de 
veiculos à cloud para poder 
extrair dados relevantes 
para a manutenção do 
mesmo Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Prodsmart Software 

Análise e otimização dos 
processos de produção em 
fábricas Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Farfetch Retalho 

Agragação de boutiques de 
alta costura e posterior 
venda ao cliente final Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA KIDE Retalho Venda de roupa infantil Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Hole19 Desporto 

Aplicação que permite 
analisar os dados de um 
jogo de golfe para ajudar o Ativa 
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jogador 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA SeatWish Entretenimento 

Plataforma de venda de 
bilhetes para vários 
eventos Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Uniplaces Imobiliário  

Arrendamento de 
residencias para 
estudantes Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Eat Tasty Alimentação 

Plataforma quie conecta 
chefes e clientes em 
localizações próximas Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Fever Entretenimento 

Plataforma de eventos que 
permite localizar os 
mesmos de acordo com 
preferências Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Biosurfit Biotecnologia 

Máquinas portáteis e 
eficientes que permitem 
detetar anómalias no 
sangue Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Biotecnol  Biotecnologia 

Pesquisa focada em 
imunologia oncológica Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Exogenus Biotecnologia 

Métodos de medicina 
regenerativa 
especificamente para 
tratamentos de pele Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Nu-Rise Saúde  

Produção de detectores de 
radiação Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA PermeAbility Saúde  

Aparelho para avaliar a 
permeabilidade do intestino Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Plux Saúde  

Criação de aparelhos para 
a agregação de sináis 
biológicos e respectivo 
tratamento/interpretação 
dos mesmos Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA BioMimetx Biotecnologia 

Método de controlo de 
proliferação biológica sem 
afectar o ambiente Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Charge2Change  Produção 

Desenvolvimento de 
baterias de carregamento 
rápido e longa duração Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA D-Orbit Produção 

Produção de aparelhos 
para aumentar a vida 
operacional de satélites  Ativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Smartwatt Energia 

Disponibiliza soluções para 
sistemas de energia Inativa 

Caixa Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, SA NA Watgrid  Química 

Sensores especializados 
para identificar 
propriedades de líquidos Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Capital Criativo I Balflex Produção Produção de mangueiras Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Capital Criativo I CardMobili Banca 

Disponibilização de cartões 
e esquemas de 
recompensa através de 
uma aplicação Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Capital Criativo I Cortex Intelligence Software 

Utilização de dados em 
grande escala para extrair 
conclusões sobre os 
resultados de um negócio Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Capital Criativo I 

Intelligent Sensing 
Anywhere Software 

Monitorização do estado de 
tanques Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Capital Criativo I Live Content Marketing 

Gestão das redes sociais 
de marcas Inativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Capital Criativo I Events by tlc Entretenimento 

Planeamento e execução 
de eventos Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Capital Criativo I EAD Consultoria 

Consultoria em sistemas de 
informação Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Arquiled Energia Otimização de iluminação  Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Brieftime Alimentação 

Produção de pizzas 
refrigeradas Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Gypfor Produção 

Produção de placas de 
gesso laminado Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Lisboa Carmo Hotel NA NA NA 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Vila Monte Farm House Hotelaria Hotel Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Logic Logística Empresa de Logística Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Rezerva Lisboa NA NA NA 
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Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul BHolding Catering NA NA NA 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Multilem Marketing 

Design e produção de 
stands para exposição Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Boost Turismo Rotas turisticas Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Praia Verde Hotelaria Hotel Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Salsicharia Estremocense Alimentação Produção de Carnes Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Água Castello Alimentação 

Produção de água 
engarrafada Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul AGORA Software 

Serviços de segurança de 
software Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Chilli Beans Retalho 

Distribuição de óculos de 
sol Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul MADPIZZA Alimentação Produção de pizzas  Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Casca Wines Alimentação Produção de vinho Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Monte Mar Alimentação Restaurante Ativa 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Churra NA NA NA 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Monchique Resort NA NA NA 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul 

Hotel Caminhos de 
Santiago NA NA NA 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Fresh NA NA NA 

Capital Criativo - Sociedade 
de Capital de Risco, SA Revitalizar Sul Flow Way NA NA NA 

Celtis Venture Partners - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA NA NA NA NA 

Change Partners - SCR, 
SA FAST Change  Stopline Entretenimento Produção de filmes Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA FAST Change  Fluidinova Química 

Produção de 
nanocrystalline 
hydroxyapatite Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA FAST Change  Hottrade Consultoria 

Gestão de prédios em 
Portugal Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA FAST Change  GuestCentric Hotelaria 

Plataforma de gestão de 
hóteis Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA FAST Change  CEV NA NA Inativa 

Change Partners - SCR, 
SA FAST Change  Critical Links Hardware 

Sistemas para digitalização 
de escolas e agregação de 
informação na cloud Inativa 

Change Partners - SCR, 
SA Fast Change II Zypho Manufatura 

Recuperadores de calor da 
água do banho Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA Fast Change II CONVERDE NA NA Inativa 

Change Partners - SCR, 
SA Fast Change II Cell2B Biotecnologia 

Terapias através da 
regeneração de células Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA Fast Change II 5ensesinfood Alimentação 

Produção de ingredientes 
alimentares sem impacto 
ambiental Inativa 

Change Partners - SCR, 
SA Fast Change II Streambolico Software 

Otimização de 
comunicações de wireless Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA Fast Change II Biomode Biotecnologia 

Realização de testes de 
segurança alimentar e de 
saúde Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA Fast Change II SWORD Health Saúde  

Combinação das terapias 
motoras com tecnologia 
para melhorar os cuidados Ativa 

Change Partners - SCR, 
SA Fast Change II Exogenus Biotecnologia 

Métodos de medicina 
regenerativa 
especificamente para 
tratamentos de pele Ativa 

Critical Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA CRITICAL Ventures I Coimbra Genomics Biotecnologia 

Apoio de decisões médicas 
através do estudo do 
genoma Ativa 

Critical Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA CRITICAL Ventures I Critical Links Hardware 

Sistemas para digitalização 
de escolas e agregação de 
informação na cloud Ativa 
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Critical Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA CRITICAL Ventures I Critical Manufacturing Manufatura 

Sistemas de digitalização 
de fábricas Ativa 

Critical Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA CRITICAL Ventures I Critical Materials  Manufatura 

Desenvovimento de 
materiais para apolicações 
especificas Ativa 

Critical Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA CRITICAL Ventures I Onfamilycare Saúde  

Sistemas para cuidados e 
monitorização 
principalmente para idosos 
que vivam sozinhos Ativa 

Critical Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA CRITICAL Ventures I Retmarker Saúde  

Tecnologia para rastreio de 
retinopatia diabética Ativa 

Critical Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA CRITICAL Ventures I Watchful Software Segurança 

Segurança de ficheiros e 
programas no computador Ativa 

ECS - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Fundo Albuquerque NA NA NA NA 

ECS - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Fundo Recuperação NA NA NA NA 

ECS - Sociedade de 
Capital de Risco, SA 

Fundo Recuperação 
Turismo NA NA NA NA 

EDP Ventures- Sociedade 
de Capital de Risco, S.A NA NA NA NA NA 

ERIGO - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA NA NA NA NA 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Alfasom Entretenimento NA Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Oficina do Livro  Entretenimento Livraria online Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Crioestaminal  Saúde  

Preservação de células 
estaminais Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Saprogal  Alimentação Criação animal Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Holmes Place Iberia  Entretenimento Ginásio Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Insyncro  Manufatura Montagem de stands Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Pardo  Manufatura 

Manufatura especializada 
de camas Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Nutricafés  Logística Distribuição de cafés Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer I Solzaima  Manufatura 

Sistemas de aquecimento 
de casas Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer II MOP  Marketing 

Espaços publicitários 
exteriores Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer II Constantino Manufatura Gestão de sucata Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer II Starfoods  Alimentação 

Detentora de restaurantes, 
maioritáriamente em 
espaços comerciais Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer II Powervia  Logística 

Transporte de cargas 
pesadas Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer II Probos  Manufatura 

Produção de placas 
plásticas Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer II Gascan  Energia 

Distribuição e 
comercialização de gás Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer II Charon  Segurança Seguranças Vendida 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer III Totalmédia  Marketing 

Distribuição de elementos 
de marketing  Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer III ROQ  Manufatura 

Produção de máquinas 
para a indústria têxtil Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer III Finieco  Manufatura Produção de papel Ativa 
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Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer III Espaço Casa  Retalho 

Retalho de artigos para a 
casa Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer III GlobalTest  Segurança Inspecções de veículos Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer III Grestel  Manufatura 

Produção e 
comercialização de louça 
de Grés Ativa 

Explorer Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA Explorer III Brandcare  Manufatura 

Produção e 
comercialização de 
produtos de higiene e 
limpeza Vendida 

Famigeste - SCR, SA NA M76 Catorze Remolares Imobiliário  Centro de escritórios Ativa 

Famigeste - SCR, SA NA Travessa do Alecrim Alimentação Restaurante Ativa 

Famigeste - SCR, SA NA Alecrim às Flores Alimentação Restaurante Ativa 

Famigeste - SCR, SA NA Mircela Imobiliário  Gestão imobiliária Ativa 

Famigeste - SCR, SA NA Au Sel Imobiliário  Investimentos imobiliários Ativa 

Famigeste - SCR, SA NA Fundbox Banca 
Gestão de fundos 
imobiliários Ativa 

FASTTRACK VC, SCR, 
S.A. NA Nexalogy Software 

Análise de dados 
comportamentais nas redes 
sociáis Ativa 

FASTTRACK VC, SCR, 
S.A. NA Monarch Bioimplants Saúde  

Uso de fármaco para 
obtenção de proteção 
neurovascular pós 
prostectomia-radical Ativa 

Grande Enseada Capital 
Partners, Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA NA NA NA NA 

Growth Partners Capital - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA NA NA NA NA 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Ach Brito Manufatura 
Produção de sabonetes 
premium Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Rodi Manufatura 
Produção de peças de 
metal Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Sicame Energia 

Produção e Distribuição de 
produtos e equipamentos 
para transmissão e 
distribuição de electricidade Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Nexxpro Manufatura Produção de capacetes Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Grupo Providência NA NA Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Panidor Alimentação Produção de bolos e pães Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Ramos Ferreira Construção Construções para a casa Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Synergy Manufatura 
Produção e engenharia de 
estruturas aeronáuticas Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Epedal Manufatura 
Produção de componentes 
metálicos  Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Global Watt Energia 

Desenvolvimento e 
exploração de Centrais 
Fotovoltaicas Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Cova da Serpe Energia Parque Eólico Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Sierra Sesnández Energia Parque Eólico Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Windway Energia Parque Eólico Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA GLT Logística Transportadora Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Enerwood Portalegre Logística Transportadora Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Esus Energia Parque Éólico Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA JST Transformateurs Manufatura 
Produção de 
transformadores Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA One Direct Comunicações 
Produção de aparelhos de 
comunicação à distância Vendida 
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Haitong Capital - SCR, S.A. NA Neumáticos Andrés  Retalho Venda de pneus Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Empark Serviços Parques Estacionamento Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Soprattutto Alimentação Distribuição de cafés Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA SKV Group Manufatura 
Produção e distribuição de 
peças para indústria naval Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Palexpo Manufatura Conceção de lojas Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Decomed Saúde  Farmacêutica Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA AMAL Construção Construções metálicas Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Luacar Retalho Venda de automóveis Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Proteines Saúde  NA Vendida 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Iberwind Energia 
Manutenção de parques 
eólicos Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Só Peso Alimentação Restaurante Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Enkrott Química 
Tratamento de águas para 
consumo Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Disperfum Retalho Perfumaria Ativa 

Haitong Capital - SCR, S.A. NA Logic Logística Empresa de Logística Ativa 

HCapital Partners, SCR, 
SA NA HCCM Consultoria Consultoria de tecnológica Ativa 

HCapital Partners, SCR, 
SA NA Solzaima  Manufatura 

Sistemas de aquecimento 
de casas Ativa 

HCapital Partners, SCR, 
SA NA Teiga TMI Consultoria 

Consultoria de montagens 
e instalações industriais Ativa 

Hovione Capital, Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. NA LaserLeap Saúde  

Sistema de administração 
não invasivo para o 
rejuvenescimento da pele Ativa 

Hovione Capital, Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. NA Performetric Saúde  

Monitorização da fadiga 
mental na força laboral Ativa 

Hovione Capital, Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. NA Adapttech Saúde  

Sistema para melhorar o 
fitting e o conforto dos 
encaixes das próteses de 
membros inferiores Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco I Caravela Mastertest Serviços 

Centros de inspeção 
automóvel Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco I Caravela Moneris Consultoria 

Apoio à gestão financeira 
da empresa Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco I Caravela Sotkon Manufatura 

Produção de contentores 
para resíduos sólidos 
urbanos Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco I Caravela NewCoffee Retalho Distribuição de cafés Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco I Caravela Chipidea Manufatura 

Produção de chips que 
convertem o sinal digital em 
analógico Vendida 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco I Caravela Douro Azul Turismo 

Detentores de 
embarcações para 
passeios turísticos Vendida 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco I Caravela Serlima  Serviços Serviços de limpeza Vendida 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II OneVet Saúde Veterinária  Clínicas Veterinárias Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II Just Stay Hotel Hotelaria Detentora de hotéis Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II Mecwide Manufatura 

Equipamentos metálicos 
para a indústria do petróleo 
e gás Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II ENC Energy Energia Produção de biogás Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II 32 Senses Group Saúde Clínica dentária Vendida 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II Cold Land Logística 

Produtos com necessidade 
de temperatura controlada Vendida 
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Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II CI  Just Stay Hotel Hotelaria Detentora de hotéis Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II CI  Mecwide Manufatura 

Equipamentos metálicos 
para a indústria do petróleo 
e gás Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II CI  ENC Energy Energia Produção de biogás Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II CI  ExpressGlass Serviços 

Reparação de vidros 
automóveis Ativa 

Inter Risco - Sociedade de 
Capital de Risco, SA Inter-Risco II CI  Catari Construção 

Produção e 
Comercialização de 
Andaimes  Ativa 

ISQ - Sociedade de Capital 
de Risco, SA ISQ Capital NA NA NA NA 

Kwanza Investments SCR, 
SA NA NA NA NA NA 

Lince Capital, SCR, S.A NA NA NA NA NA 

Menlo Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. SC1 CarltonLife Saúde Cuidado de idosos, lares Ativa 

Menlo Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. SC1 Ach Brito Manufatura 

Produção de sabonetes 
premium Ativa 

Menlo Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. SC1 O Parque Ensino Escolas bilíngues Ativa 

Menlo Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. SC1 Cheto Construção 

Produção de máquinas de 
perfuração Ativa 

Menlo Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. SC1 Freedom Hotelaria 

Disponibilização de 
apartamentos para estadias 
rápidas Ativa 

Menlo Capital - Sociedade 
de Capital de Risco, S.A. SC1 Contisystems Consultoria 

Consultoria tecnológica e 
de gestão Ativa 

Naves - Sociedade de 
Capital de Risco, SA NA NA NA NA NA 

Novabase Capital - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Collab Software 

Programas de gestão de 
relação com o cliente Ativa 

Novabase Capital - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Radical Innovation Consultoria 

Prestação de serviços para 
candidaturas administrativa 
e financeira Ativa 

Novabase Capital - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Power Data Consultoria Consultoria de energias Ativa 

Novabase Capital - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Feedzai Software 

Software para prevenção 
de fraude Ativa 

Novabase Capital - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Smartgeo Software 

Sistemas de informação 
geográfica Ativa 

Novabase Capital - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Wizdee Software 

Sistema de pesquisa 
semântica Ativa 

Novabase Capital - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA City Pulse Software 

Sistema de otimização de 
operações logísticas Ativa 

ONETIER PARTNERS, 
SCR, SA NA NA NA NA NA 

Optime Investments - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA NA NA NA NA 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Abyssal Software 

Soluções para navegação 
submarina de veículos 
operados remotamente Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Anubisnetworks Software 

Soluções para segurança 
de email Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Aptoide Software 

Plataformas para descarga 
de aplicações Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA B-Parts Automóvel 

Compra de peças de 
sucata Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Bica Studios Software 

Desenvolvimento de jogos 
para telemóveis Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA BitSight Technologies Software 

Plataforma de análise de 
dados externos para 
segurança Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA boomApp Software 

Reconhecimento de vídeo 
ou imagem Ativa 



 

86 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA CSide Software 

Soluções para organização 
de aulas  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Chic-by-Choice Retalho Aluguer de roupa feminina Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Codeplace Ensino 

Plataforma online de 
aprendizagem de 
linguagem de programação Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Critical Links Hardware 

Sistemas para digitalização 
de escolas e agregação de 
informação na cloud Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA DefinedCrowd Software 

Soluções para 
processamento e 
modelação de dados Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Displax Software 

Soluções para projetores 
com capacidade multitouch Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Easy Easy Apps Software 

Desenvolvimento de 
aplicações para qualquer 
pessoa (faça voçe mesmo) Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA eSolidar  Retalho 

Plataforma para compra e 
venda de artigos para 
solidariedade Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Fever Entretenimento 

Plataforma com 
planeamento de eventos 
das cidades Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Fibersensing Hardware 

Sistemas de monotorização 
baseados em Fiber Bragg 
Grating sensors  Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Followprice Retalho 

Plataforma de disposição e 
comparação de preços Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA GetSocial Media 

Plataforma de análise de 
conteúdos de carisma 
publicitário Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Girissima Moda 

Boutique online de moda 
de mulher Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Gleam Moda NA Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Jscrambler Segurança 

Desenvolve soluções de 
segurança para Web e 
aplicações móveis Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Kinematix Desporto 

Sensores para calçado 
para avaliar a performance 
de corrida Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Landing jobs Recursos Humanos 

Plataforma de que facilita 
contratações Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Liquid Marketing 

Aplicação de marketing 
automático para aplicações Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Mapidea Software 

Soluções para 
mapeamento e informações 
geográficas Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA MoodOptic Retalho 

Plataforma para venda dos 
vários tipos de óculos Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Musikki Entretenimento 

Plataforma de informação 
musical Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Muzzley Software 

Plataforma que permite a 
ligação de dispositivos ao 
smartphone Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA MyChild Educação 

Plataforma que permite a 
comunicação entre 
educadores e parentes  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA NutriVentures Entretenimento 

Desenvolvimento de jogos 
que promovem alimentação 
saudável Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA OutSystems Software 

Plataforma de otimização e 
desenvolvimento de 
aplicações Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Passworks io Software 

Plataforma de carteira 
online Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA PepFeed  Software 

Plataforma de comparação 
de produtos tecnológicos Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Petable Saúde 

Plataforma de 
acompanhamento de saúde 
animal Ativa 
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Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Processware  Software 

Plataforma de otimização 
de operações Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA SABE Extend Educação 

Plataforma de 
aprendizagem profissional Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Science4You Entretenimento 

Desenvolvimentos 
brinquedos científicos e 
educativos Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA ShiftForward  Software 

Soluções de otimização e 
modelação de dados Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Streambolico Comunicações 

Plataforma de rápida 
comunicação  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA TopDox Software 

Software de partilha de 
documentos na cloud Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Transactional track Record Banca 

Plataforma de apoio à 
decisão de serviços 
financeiros Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Tuizzi Marketing 

Plataforma para gestão, 
compra e venda de 
espaços publicitários Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA VideObserver Desporto 

Sistema de observação e 
análise de desportos Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Wizdee Software 

Plataforma de exploração 
de linguagem natural Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Wizi Software 

Aplicação de rede social 
com geo-localização Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Xhockware Retalho 

Plataforma de retalho que 
permite fazer o check-out 
em lojas Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Zaask Software 

Plataforma online de 
intermediação entre 
clientes e fornecedores Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Zarph Banca 

Soluções para gestão de 
recolha e contagem de 
dinheiro Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Alfama Biotecnologia 

Desenvolvimento de 
moléculas de liberação de 
monóxido de carbono  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Biomode Alimentação 

Realiza testes de 
diagnóstico para segurança 
alimentar Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Biosurfit Biotecnologia 

Máquinas portáteis e 
eficientes que permitem 
detetar anomalias no 
sangue Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Biotrend Biotecnologia 

Produção escalável de beta 
-caroteno natural e outros 
produtos bioquímicos Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA BSIM2 Biotecnologia 

Desenvolvimento de 
medicamentos utilizados no 
combate a doenças 
amilóides neuro-
degenerativa Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Coimbra Genomics Biotecnologia 

Apoio de decisões médicas 
através do estudo do 
genoma Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Genepredit Biotecnologia 

Investigação de fenótipos 
de genes em moscas de 
fruta para o tratamento 
humano Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Genibet Biotecnologia 

Desenvolvimento de 
medicamentos por contrato Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA iMedical Saúde  

Plataforma de acesso a 
exames imagiológicos Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Immunethep Biotecnologia 

Desenvolvimento de 
tratamentos para patologias 
do Sistema Imunológico Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Luzitin Saúde  

Desenvolvimento de terapia 
fotodinâmica Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Lymphact Saúde  

Desenvolvimento de 
terapias celulares 
autólogas e heterólogas Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Magnomics Biotecnologia 

Processo de separação de 
bactérias e purificação de 
ADN Ativa 
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Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Mediaomics Biotecnologia 

Desenvolvimento de meios 
de cultura para novos 
fármacos Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA PeekMed Saúde  

Otimização e simulação do 
processo do pré-operatório Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Perceive3D Saúde  

Desenvolvimento de 
sistema de visualização 
para endoscopia médica Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA PETsys Electronics Saúde  

Desenvolvimento de 
detetores de fotões para 
Tomografia por Emissão de 
Positrões Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Pharma73 Biotecnologia 

Desenvolvimento de 
excipientes funcionais  Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Stemmatters Saúde  

Laboratório de 
criopreservação  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Thelial Saúde  

Desenvolvimento de baixo 
custo de novos fármacos  Vendida 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Tonic App Saúde  

Plataforma digital de 
comunicação e conteúdos 
no setor da Saúde Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA TREAT U Saúde  

Desenvolvimento de 
plataformas de base 
nanotecnológica para o 
tratamento de doenças de 
foro oncológico Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA B-Guest Hotelaria 

Plataforma de comunicação 
do hotel com os clientes Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Doinn Hotelaria 

Plataforma de serviços 
para o alojamento local Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Guestcentric Hotelaria 

Desenvolvimento para 
melhorar as receitas 
através de marketing  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA GuestU Hotelaria 

Desenvolvimento de 
telemóveis para quartos de 
hotéis Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Indie Campers Hotelaria 

Alugueres de 
autocaravanas  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA INVINE  Hotelaria 

Otimização de margens 
para restaurantes Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA JITT Travel Turismo 

Plataforma de mercado de 
guias de cidade Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Medical Port Turismo 

Agrega serviços de 
Turismo Médico Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Mygon Turismo 

Plataforma online de 
reservas e promoções Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Skaphandrus Turismo 

Plataforma partilha e 
documentação do mundo 
subaquático Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Storyo  Software 

Plataforma que cria 
automaticamente histórias 
em vídeo a partir das 
fotografias de smartphone Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA StoryTrail Turismo 

Plataforma de vídeos de 
histórias turísticas da 
cidade  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Asinus Atlanticus  Alimentação 

Produção e embalagem de 
leite de burra Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Berd Construção 

Método de construção de 
pontes mais eficiente Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA BeyonDevices Saúde  

Desenvolvimento de 
dispositivos médicos para a 
indústria farmacêutica Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Cubo Química 

Soluções de tratamento de 
águas para consumo e 
águas residuais Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA EGG Electronics Manufatura 

Produção de dispositivos 
de carregamento pessoais 
da Europa Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA ENEIDA Manufatura 

Desenvolvimento de 
sensores para 
monitorização fabril Ativa 
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Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Followinspiration Manufatura 

Desenvolvimentos de 
sistemas inteligentes e 
autónomos Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Graphenest Manufatura 

Produção em larga escala 
de grafeno de elevada 
qualidade  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Friday Manufatura 

Desenvolvimento de 
submarinos para atividades 
recreativas  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Greenfiber  Manufatura 

Desenvolvimento de fibras 
sustentáveis baseadas em 
polímeros naturais Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Josefinas Retalho 

Produção de sapatos e 
acessórios de luxo Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA MICE  Manufatura 

Produção de moldes e 
peças de plástico em 
pequenas séries Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Nata Pura Alimentação 

Produção de pasteis de 
nata  Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Omniflow Energia 

Produção de turbinas 
eólicas omnidirecionais Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA PolyAnswer  Química 

Desenvolvimento de 
tecnologia de fluidos e de 
biomateriais para produção 
de fluido não newtoniano 
com elevada capacidade 
de absorção / dissipação 
de impacto Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Principle Energia 

Desenvolvimento e 
fabricação de soluções de 
eólicas offshore Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA proGrow Software 

Plataforma de otimização 
de produção industrial Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA Trigger Systems Software 

Plataforma para controlar 
sistemas de rega Ativa 

Portugal Capital Ventures - 
Sociedade de Capital de 
Risco, SA NA UNUA Global Moda 

Produção de vestuário à 
medida Ativa 

Taucapital SCR, S.A. NA NA NA NA NA 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Sustainable 
Investments I Hubel Agrícola Agricultura 

Produção em hidroponia de 
frutos vermelhos Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Sustainable 
Investments I 32 Senses Group Saúde Clínica dentária Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Sustainable 
Investments I CGC Genetics Biotecnologia Realiza testes genéticos Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Sustainable 
Investments I Imperial Alimentação Produção de chocolates Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Sustainable 
Investments I Vortal Software Plataforma de contratação Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Sustainable 
Investments I Castelbel Manufatura 

Produção de sabonetes de 
produtos perfumados Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Sustainable 
Investments I Doctor Gummy Alimentação 

Produção de gomas 
saudáveis Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Sustainable 
Investments I RACLAC Saúde 

Produção de produtos 
descartáveis para a área da 
saúdde Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Construction Sector 
Consolidation Grupo Elevo Construção Construção cívil Ativa 

Vallis Capital Partners - 
SCR, SA 

Vallis Construction Sector 
Consolidation Grupo Catarino Construção Construção civil Ativa 

2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização Watt-IS Energia 

Gestão de energia para 
promover eficiência 
energética Ativa 

2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização TopDox Software 

Software de partilha de 
documentos na cloud Ativa 

2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização Wiseconnect Agricultura 

Software de gestão das 
plantações Ativa 

2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização Mobiqueue Software 

Software para gestão de 
filas Ativa 

2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização Biomode Alimentação 

Realiza testes de 
diagnóstico para segurança 
alimentar Ativa 

2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização Addvolt Energia 

Sistemas de 
armazenamento de energia 
em veículos pesados Ativa 
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2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização Fórmula da Avó Alimentação Conceptualização culinária Ativa 

2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização ARPublisher Ensino 

Edição de livros com 
recurso a 3D e Realidade 
Aumentada Ativa 

2BPARTNER - Sociedade 
de Capital de Risco, SA 

Fundo Minho Inovação e 
Internacionalização Sphere Ultrafast Photonics Saúde 

Produção de produtos com 
uso a laser Ativa 

ABREU ADVOGADOS - 
ABREU & ASSOCIADOS-
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS RL NA NA NA NA NA 

CMS - RUI PENA & 
ARNAUT NA NA NA NA NA 

CUATRECASAS, 
GONÇALVES PEREIRA & 
ASSOCIADOS, 
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS RL NA NA NA NA NA 

GARRIGUES PORTUGAL, 
SLP – SUCURSAL NA NA NA NA NA 

IAPMEI - INSTITUTO DE 
APOIO ÀS PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS E À 
INOVAÇÃO NA NA NA NA NA 

MONERIS NA NA NA NA NA 

MRG - ROBERTO, GRAÇA 
E ASSOCIADOS, 
SOCIEDADE DE 
REVISORES OFICIAIS DE 
CONTAS NA NA NA NA NA 

PATHENA S.A. Pathena Portfolio I Cardmobili Software 
Plataforma de carteiras 
digitais Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Portfolio I Exago  Consultoria 

Suporte de criação de 
ideias e inovação nas 
empresas Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Portfolio I NMusic Entretenimento 
Plataforma de musica e 
televisão  Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Portfolio I Stemmatters Saúde  
Laboratório de 
criopreservação  Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Portfolio I Vortal Software Plataforma de contratação Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Portfolio I MedChronic Saúde  
Monitorização de doenças 
crónicas Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Fund i2S Seguros 
Soluções informáticas para 
seguradoras Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Fund Brisa Innovation Automóvel 
Desenvolvimento de 
soluções para portagens Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Fund TNI medical AG Saúde  
Aparelhos para terapias 
respiratórias Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Fund ebankIT Banca 

Desenvolvimento de 
software para o sector 
financeiro Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Fund 360imprimir Serviços Impressões económicas Ativa 

PATHENA S.A. Pathena Fund Enabler Retalho NA Vendida 

PATHENA S.A. Pathena Fund MobiComp Software 

Desenvolvimento de 
software que permite 
efetuar back-ups em 
telemóveis Vendida 

PATHENA S.A. Pathena Fund Xarevision Retalho 
Sistemas informáticos para 
o retalho Vendida 

PATHENA S.A. Pathena Fund iMedical Saúde  
Plataforma de acesso a 
exames imagiológicos Vendida 

PATHENA S.A. Pathena Fund imobilemagic Manufatura 

Segurança de dispositivos 
móveis para crianças e 
idosos Vendida 

PME INVESTIMENTOS - 
SOCIEDADE DE 
INVESTIMENTO, S.A. NA NA NA NA NA 

PRICE WATERHOUSE 
COOPERS NA NA NA NA NA 

SBI CONSULTING NA NA NA NA NA 

URÍA MENÉNDEZ NA NA NA NA NA 
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Creative Wings, SGPS, SA NA NA 
 

NA NA 

Galaxy Board NA NA NA NA NA 

Go big Or Go Home, SA NA NA NA NA NA 

Green Capital SGPS, SA NA NA NA NA NA 

Green Swan, SGPS SA NA NA NA NA NA 

IA FCI Ciências da vida NA NA NA NA NA 

IA FCI Habitat Sustentável NA NA NA NA NA 

IA FCI Indústrias Criativas NA NA NA NA NA 

IA FCI TICE NA NA NA NA NA 

Iniciativa nobre, Lda NA NA NA NA NA 

Invicta Angels, SGPS SA NA Intelimotion Software 

Sistemas de gestão de 
lotação de espaços 
(estacionamentos) Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Earbox  Moda 
Produção de vestuário com 
integração de colunas Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Biomode Biotecnologia 

Relização de testes de 
segurança alimentar e de 
saúde Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Ueb Software 

Plataforma de comunicação 
entre empresas e 
consumidor final Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA OneLeague Software 
Plataforma de partilha de 
informação sobre desporto Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Omnita Software 

Desenvolvimento de 
sistemas autónomos para 
monitorização Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Reusepic Software 

Plataforma de upload para 
impressão de fotografias a 
partir das redes sociais Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Bad Behavior Cinema 
Produção de filmes de 
horror/fantástico Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Fluidinova Biotecnologia 
Produção de nano-
hidroxiapatite Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Tuizzi Marketing 

Plataforma para gestão, 
compra e venda de 
espaços publicitários Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA 5ensesinfood Alimentação 

Desenvolvimento de 
substâncias para aumentar 
o prazo de validade de 
alimentos Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA VideObserver Desporto 
Sistema de observação e 
análise de desportos Ativa 

Invicta Angels, SGPS SA NA Descola Educação 
Apoios a centros de 
explicação Ativa 

New Ventures, SGPS, SA NA NA NA NA NA 

RED Angels, SGPS, SA NA Valdoc Software 

Plataforma para 
assinaturas e partilha de 
documentos digitalmente Ativa 

RED Angels, SGPS, SA NA Ubber White Moda Criação de peças de roupa  Ativa 

RED Angels, SGPS, SA NA Primetag Marketing 

Plataforma que permite 
monetizar fotografias 
através de identificação de 
marcas Ativa 

RED Angels, SGPS, SA NA Loqr Seurança 
Segurança de transações 
financeiras Ativa 

RED Angels, SGPS, SA NA Visor.ai Software 

Automatização da 
comunicação de um chat 
com o usuário do site Ativa 

RED Angels, SGPS, SA NA Noocity Agricultura 

Desenvolvimentos de 
equipamentos para 
agricultura urbana Ativa 

RED Angels, SGPS, SA NA Homeit Segurança 
Plataforma de controlo de 
fechaduras  Ativa 

RED Angels, SGPS, SA NA YouClap Entretenimento 
Plataforma de partilha e 
cotação de vídeos  Ativa 
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RED Angels, SGPS, SA NA Running Photos Desporto 
Partilha de fotografias de 
maratonas Ativa 

RED Angels, SGPS, SA NA Gust Software 

Plataforma para 
comunicação entre 
investidores e 
empreendedores Ativa 

Smart Ventures Bausiness 
Angels, SGPS, SA NA NA NA NA NA 

Tagus Inovation for Growth, 
SGPS, SA NA NA NA NA NA 

Vima Angels - Guimarães NA NA NA NA NA 

Yellow Swan NA NA NA NA NA 

InovCapital NA NA NA NA NA 

Turismo Capital NA NA NA NA NA 

Banco Efisa NA NA NA NA NA 

Patris Capital NA NA NA NA NA 

AICEP Capital Global NA NA NA NA NA 

 


