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I. Introdução 

O relatório anual da atividade de capital de risco de 2013 tem por base a informação reportada à CMVM 

ao abrigo da Instrução da CMVM n.º 2/2013.  

 

O capital de risco pode ser definido como uma atividade através da qual investidores proporcionam 

financiamento, em geral de médio e longo prazo, a empresas, usualmente não cotadas, com elevado 

potencial de crescimento ou valorização. No entanto, o capital de risco não é apenas uma fonte de 

financiamento alternativa às fontes de financiamento tradicionais (autofinanciamento, endividamento 

ou recolha de capital através de subscrição pública) uma vez que os investidores em capital de risco 

também aportam às empresas aconselhamento técnico e capacidade de gestão. Através do apoio tendente 

a sustentar o desenvolvimento das empresas em que investe, o capital de risco pode contribuir para o 

crescimento económico e para a criação de emprego. Em simultâneo, ao promover o desempenho dessas 

empresas, a atividade de capital de risco pode proporcionar condições para o desenvolvimento e a 

aplicação de novas tecnologias, sendo um importante fator de aumento da produtividade das empresas 

e da economia. 

 

O capital de risco tem assumido uma importância crescente enquanto fonte de financiamento de 

empresas com potencial de crescimento. Embora não circunscrito ao apoio a empresas de pequena e 

média dimensão (PME), o capital de risco assume uma vocação muitas vezes direcionada para o 

financiamento deste tipo de empresas. No caso português, esta atividade assume especial importância 

para o desenvolvimento da economia uma vez que o tecido empresarial é maioritariamente composto 

por PME.  

 

No presente relatório são discutidos os seguintes tópicos por ordem sequencial: os indicadores do valor 

do capital de risco nacional (valores sob gestão do setor, ativos sob gestão, valor da atividade, valor do 

investimento e valor líquido global dos fundos); as quotas de mercado dos diferentes operadores de 

capital de risco nacional; o tipo de investimentos realizados (nomeadamente se em sociedades anónimas, 

se em sociedades por quotas ou se em unidades de participação de fundos de capital de risco); os setores 

de atividade e as fases de investimento em que os operadores têm alocado os recursos; a evolução das 

carteiras dos diferentes instrumentos de capital de risco em termos de investimento líquido e de rotação 

de carteiras; as estratégias de desinvestimento levadas a cabo pelo capital de risco; a detenção de capital 

social nas empresas participadas; e a avaliação das carteiras de investimentos. O relatório termina com 

a apresentação de algumas conclusões.       
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II. A Atividade de Capital de Risco 

Apresentam-se de seguida alguns dos conceitos usados neste relatório. 

 

Valor sob Gestão 

O “Valor sob Gestão” é obtido pela soma das rubricas de participações sociais, outros financiamentos1, 

liquidez2, posições sobre derivados (opções) e outros ativos, a que são subtraídos o endividamento e os 

outros passivos.3  Este conceito é semelhante ao conceito de VLGF dos Fundos de Capital de Risco. 

 

Ativos sob Gestão 

Os “Ativos sob Gestão” são calculados através da soma das rubricas de participações sociais, outros 

financiamentos, liquidez, posições sobre derivados (opções) e outros ativos.4  

 
Valor do setor 

O valor do setor (ou valor comercial do capital de risco) resulta da soma das rubricas de participações 

sociais, outros financiamentos e posições sobre derivados (opções), a que se adiciona também o capital 

não realizado mas subscrito pelos participantes ou pelos acionistas. 

 
Investimento 

O “investimento” é obtido através da soma das rúbricas de participações sociais e outros financiamentos 

(rúbricas 1 e 2 do Anexo I da Instrução da CMVM n.º 2/2013). 

 

Valor Líquido Global do Fundo (VLGF)  

O valor líquido global do OIC ou de compartimento patrimonial autónomo deste é o montante 

correspondente  ao valor total dos respetivos ativos, subtraído do valor total dos seus passivos.  

                                                      
1 Prestações acessórias, prestações suplementares, suprimentos, obrigações e outros títulos de dívida, empréstimos não titulados 

e unidades de participação de FCR. 

2 Até à adoção da Instrução n.º 2/2013 da CMVM, a informação relativa a liquidez considerava a informação transmitida pelas 

SCR à CMVM e referida no ponto 1.4 (Outros Ativos de Capital de Risco) do Anexo I do Regulamento da CMVM n.º 1/2008. 

Ou seja, “os depósitos e outros meios líquidos afetos ao investimento em capital de risco”. 

3 Ou seja, corresponde à soma das rubricas 1, 2, 3, 51 e 52, a que se subtraem as rubricas 4 e 53 do Anexo I da Instrução nº 

2/2013 da CMVM.  
4 Ou seja, corresponde à soma das rubricas 1, 2, 3, 51 e 52 do Anexo I da Instrução nº 2/2013 da CMVM. O artigo 2º (Cálculo 

dos ativos sob gestão) do Regulamento Delegado (UE) N.º 231/2013 da Comissão, de 19 de Dezembro de 2012, que 

complementa a Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, identifica a formulação respeitante ao “valor 

correspondente dos ativos sob gestão”. 
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1. Indicadores do valor do capital de risco nacional 

 

1.1 Valor sob Gestão  

 

O valor sob gestão dos operadores nacionais de capital de risco aumentou 10,9% (cerca de 312,9 milhões 

de Euros), ascendendo a cerca de 3,2 mil milhões de Euros no final do ano5 e representando cerca de 

1,9% do PIB a preços correntes. Este aumento deveu-se fundamentalmente aos fundos de capital de 

risco (FCR), com um crescimento de 378,0 milhões de Euros (+15,3% face ao ano transato).6 O 

dinamismo da atividade de capital de risco ao longo dos últimos dez anos, medido pelo “Valor sob 

Gestão”, tem sido sustentado pelos FCR, contrariamente ao sucedido ao nível das sociedades de capital 

de risco (SCR). As SCR apresentavam no final de 2013 um valor sob gestão inferior em cerca de 57,5% 

(-434,1 milhões de Euros) ao registado em 2011.7  

 

Gráfico 1 - Evolução do Valor sob Gestão (valores de final de ano). 

 

Fonte: CMVM  

                                                      
5 Os dados cuja fonte citada nos gráficos e quadros seja a CMVM foram reportados pelos operadores ao abrigo da Instrução da 

CMVM nº 2/2013. 

6 Em 2012 o aumento tinha sido de 31,2% (+588,5 milhões de Euros), valor que resulta de informação atualizada pelas 

sociedades de capital de risco ao abrigo da Instrução da CMVM nº 2/2013. 

7 Com a adoção do sistema de normalização contabilística (SNC) em 1 de janeiro de 2010, o valor líquido global dos fundos 

passou a incorporar apenas o capital subscrito realizado. Deste modo, a evolução verificada no valor sob gestão dos fundos de 

capital de risco resulta não apenas da constituição de novos fundos, mas inclui também o efeito da realização de capital ocorrida 

durante o ano em fundos com atividade anterior ao ano corrente. 
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1.2 Ativos sob Gestão  

 

Os ativos sob gestão dos operadores nacionais de capital de risco aumentaram 9,9% (cerca de 327,7 

milhões de Euros) e ascendiam a cerca de 3,6 mil milhões de Euros no final do ano. À semelhança do 

valor sob gestão, o incremento dos ativos sob gestão foi exclusivo dos FCR, com um crescimento de 

394,6 milhões de Euros (um aumento de 15,2% face ao ano transato).8  

 

Gráfico 2 - Evolução do Ativo sob Gestão (valores final de semestre). 

 

Fonte: CMVM 

 

  

                                                      
8 Ver detalhe “Quadro 8 – Ativos sob gestão por tipo de investimento”, em anexo. 
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1.3 Valor do Setor  

 

No final do ano o valor do setor ascendia a 4,5 mil milhões de Euros, e a componente de capital não 

realizado atingia 1,4 mil milhões de Euros (ou seja, 30,5% do total).9 Tal significa que existe um 

compromisso por parte dos investidores em colocar fundos ao dispor do capital de risco, ou seja, existe 

capital disponível para investir imediatamente em capital de risco. Contudo, deve ser realçado que as 

participações sociais representaram apenas 25,5% do total investido.    

 

Gráfico 3 – Distribuição do valor investido e disponível para investimento do CR 

 

Fonte: CMVM 

 

1.4 Valor do Investimento 

 

O valor do investimento do capital de risco nacional aumentou 10,1% (+281,9 milhões de Euros) em 

2013, impulsionado pelos FCR (que aumentaram o seu investimento em 15,3%, ou seja, +341,6 milhões 

de Euros).10 

  

                                                      
9 Ver detalhe “Quadro 3 – FCR e SCR em atividade – Valor do setor”, em anexo. 

10 Ver detalhe “Quadro 4 – FCR e SCR em atividade – Valor do investimento”, em anexo. 
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1.5 Valor Líquido Global dos Fundos 

 

O valor líquido global dos fundos (VLGF) gerido por FCR aumentou 378,0 milhões de Euros (+15,3%) 

face ao ano transato, e resulta em grande parte da atividade da Oxy Capital - SCR, SA. Por sua vez, o 

VLGF gerido pelas SCR registou um acréscimo de 298,9 milhões de Euros. 

 

Gráfico 4 – Comparação dos indicadores (valores de fim de ano) 

 

Fonte: CMVM 

 

A Diretiva dos Gestores de Fundos de Investimento Alternativos 

A Diretiva n.º 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa aos 

gestores de fundos alternativos, estabeleceu requisitos comuns para a sua autorização e supervisão, tendo 

em vista a criação de um enquadramento regulamentar e de supervisão harmonizado das atividades 

exercidas na União Europeia por esses gestores, incluindo os que têm sede num Estado-Membro e os 

que têm sede num país terceiro. Esta Diretiva inclui ainda o regime do passaporte da atividade de gestão 

e comercialização de organismos de investimento alternativo. As matérias abrangidas pela Diretiva são 

as relativas às políticas e práticas remuneratórias, subcontratação, depositários e transparência. 

  

A noção de organismo de investimento alternativo inclui os organismos de investimento em capital de 

risco, pelo que a transposição desta Diretiva determinará a revisão do regime jurídico do capital de risco. 

Este regime introduzirá no ordenamento jurídico interno o empreendedorismo social, permitindo que os 
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operadores de mercado comercializem fundos deste tipo na União Europeia (EuSEF) e em território 

nacional. Adicionalmente, com o objetivo de fomentar o mercado nacional e a competitividade das 

entidades  nacionais face a entidades de outros Estados -Membros, o investimento alternativo 

especializado será introduzido neste regime.  

 

O Regulamento (UE) n.º 345/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2013 e o 

Regulamento (UE) n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril, vieram prever 

a comercialização na União Europeia, respetivamente, de fundos europeus de capital de risco com a 

designação “EuVECA” e de fundos europeus de empreendedorismo social com a designação “EuSEF”. 

Estes Regulamentos  estabelecem regras comuns relativamente à composição da carteira dos fundos que 

operam sob aquelas designações, aos seus objetivos de investimento, aos instrumentos de 

investimento  que podem utilizar e às categorias de investidores elegíveis para neles investir.  

  

 

2. Quotas de Mercado 

 

No final do ano11 operavam no setor de capital de risco em Portugal 39 sociedades (Sociedades de 

Capital de Risco, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimentos e Bancos12). Os fundos de capital de 

risco tinham um papel relevante e crescente face à participação direta das sociedades de capital de risco. 

Os ativos sob gestão alocados pelos FCR concentravam-se principalmente na participação no capital de 

513 empresas e, em menor grau, na detenção de unidades de participação de 10 fundos de capital de 

risco.  

O investimento direto das SCR era, por comparação com os FCR, mais reduzido, e estava distribuído 

pela participação no capital de 93 empresas e pela aquisição de unidades de participação de 33 fundos 

de capital de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Duas novas sociedades iniciaram atividade em 2013, a Azimuth Investments, SCR, SA e a Menlo Capital - SCR, SA. 

12 Inclui a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo. 
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Gráfico 5 - Distribuição dos ativos sob gestão em 31dez2013 

 

Fonte: CMVM 

 

Cerca de 13% das SCR realizaram os seus investimentos apenas com recurso a FCR; 31% apenas 

investiram diretamente nas empresas (com cerca de 364,1 milhões de Euros) e 56% desenvolveram a 

sua atividade alocando capital diretamente (nas empresas) e através de FCR (cerca de 271,9 milhões de 

Euros - Gráfico 6).  

 

A Finpro SCR, SA era responsável por cerca de metade (50,9%) do valor investido diretamente por SCR 

nas empresas (323,5 milhões de euros).13 A Espírito Santo Capital - SCR, SA, a Portugal Capital 

Ventures, SCR e a Caixa Capital - SCR, SA também tinham um papel relevante (27,4% do montante 

investido diretamente por SCR). Contudo, estas três sociedades tinham também atividade via fundos de 

capital de risco. 

  

                                                      
13 Em 2012 esta percentagem rondava os 55,1%, cerca de 387,2 milhões de Euros. 
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Gráfico 6 – Ativos sob gestão das SCR em 31dez2013 

 

Fonte: CMVM 

 

 

O investimento das SCR via FCR foi efetuado por cinco sociedades14, e o valor dos ativos sob gestão 

representava apenas 62,8 milhões de Euros, ou seja, 1,7% do total nacional (e 2,1% dos ativos geridos 

via FCR). No entanto, tinham sob sua gestão 9,1% dos FCR em atividade em Portugal (Gráfico 7). Por 

seu turno, as 22 SCR que optaram por realizar os seus investimentos quer pela via direta, quer pela 

constituição de fundos, tinham a seu cargo 2,9 mil milhões de Euros de ativos sob gestão, cerca de 

80,7% do total do capital de risco (e 97,9% dos ativos geridos via FCR). 

  

                                                      
14 A gestão dos ativos com recurso exclusivo a FCR foi realizada por um Banco, três SGFI e uma CCCAM. 
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Gráfico 7 – Ativos sob gestão das SCR via FCR em 31dez2013 

 

Fonte: CMVM 

 

 

A análise da distribuição do investimento indireto face ao número de sociedades15 permite corroborar a 

significativa concentração num reduzido número de fundos. Cerca de 61,2% dos ativos sob gestão 

estavam distribuídos por quatro dos 77 FCR, e eram geridos por quatro SCR.  

 

  

                                                      
15 Ver detalhe, “Quadros 5 e 5.1 – Ativos sob gestão e valor global dos FCR”, em anexo. 
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Gráfico 8 - Valor dos ativos sob gestão dos fundos de capital de risco em 31dez2013 

 

Fonte: CMVM 

 

O montante médio dos ativos sob gestão dos 77 fundos de capital de risco em atividade no final do ano 

situou-se em 38,8 milhões de Euros (34,6 milhões de Euros em 2012). Apenas cinco sociedades gestoras 

geriam FCR de dimensão superior ao valor médio dos ativos de todos os FCR. O peso desses FCR no 

valor global dos ativos sob gestão, via estes veículos, equivalia a 77,2% (cerca de 2,3 mil milhões de 

Euros). Como consequência, o indicador HHI passou de 2.136,9 pontos em 2012 para 1.731,2 pontos 

em 2013. Tal como ao nível do investimento direto, também no que respeita ao investimento através de 

FCR se verifica uma forte concentração em apenas alguns operadores, algo que é natural nesta atividade 

dada a natureza distinta dos buyouts e do venture capital. No valor líquido global dos fundos identifica-

se uma situação similar, com os quatro fundos de maior dimensão a deter 63,3% da totalidade do VLGF 

dos 77 FCR. 16 17 

  

                                                      
16 Ver detalhe, “Quadros 5 e 5.1 – Ativos sob gestão e valor global dos FCR”, em anexo. 

17 A diferença entre os “Ativos sob gestão” e o “VLGF” dos FCR é de 133,2 milhões de Euros e equivale ao passivo considerado 

no apuramento do VLG dos fundos (Ver Instrução da CMVM nº 2/2013, Anexo 1 – Rubricas de 2º Nível, quando a rúbrica de 

1º Nivel é A ou C). 
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3. Tipo, Origem e Valor dos Investimentos 

 

No final do ano o investimento realizado em capital de risco estava distribuído por 606 empresas e em 

1.306 diferentes operações (investimentos).18 O número de empresas alvo do capital de risco19 aumentou 

19,5% (de 507 para 606) em 2013, assim como o número de operações. Cinquenta das operações 

efetuadas referem-se ao investimento de SCR e de FCR em unidades de participação de fundos de capital 

de risco, 562 a “outros investimentos” e 694 a operações sobre “participações sociais”.20 

 

O valor do investimento do capital de risco em “participações sociais” (sociedades anónimas e 

sociedades por quotas) em empresas não residentes diminuiu 11,8% face ao ano anterior, contrariamente 

ao valor direcionado para empresas residentes que aumentou 5,2%. O valor do investimento dos FCR 

em empresas residentes aumentou 7,6%, contrariamente ao sucedido ao nível das SCR onde diminuiu 

9,4%. No caso das empresas não residentes, o valor do investimento em participações sociais por parte 

das SCR e dos FCR diminuiu respetivamente 14,3% e 6,2%.21 A diminuição ocorrida nas SCR em 

empresas não residentes foi atenuada pela posição que uma das SCR tem na carteira (333,3 milhões de 

Euros).  

 

Nos ”outros investimentos” o crescimento foi particularmente sentido ao nível das empresas residentes, 

que correspondia no final do ano a 1.911,5 milhões de Euros (ou seja, 52,8% dos ativos sob gestão por 

tipo de investimento22).  

 

A sub-rúbrica “suprimentos”23 assumiu em 2013, tal como já tinha acontecido no ano transato, um papel 

determinante, embora menor. Cerca de 972,3 milhões de Euros dizem respeito ao financiamento das 

empresas sob a forma de suprimentos (1,3 mil milhões de Euros em 2012). As “prestações assessórias” 

atingiram os 793,2 milhões de Euros. Neste contexto, o peso reduzido das participações em capital social 

não pode deixar de suscitar uma reflexão sobre a orientação dos investimentos do capital de risco em 

                                                      
18 Estão incluídas as aquisições de participações em empresas e de unidades de participação de FCR e “outros investimentos” 

(prestações suplementares, empréstimos titulados e não titulados e ainda suprimentos).  

19 O número de empresas é menor do que o número das respetivas participações uma vez que o investimento realizado numa 

empresa poderá resultar de diferentes fontes (SCR e/ou FCR). As participações ocorridas em momentos diferentes do tempo e 

pela mesma sociedade foram consideradas como uma única participação.  

20 Ver detalhe “Quadro 9 – Número de investimentos em capital de risco segundo a tipologia de instrumento”, em anexo. 

21 Ver detalhe, “Quadro 8 – Ativos sob gestão por tipo de investimento”, em anexo. 

22 Ver detalhe “Quadro 8 – Ativos sob gestão por tipo de investimento”, em anexo.  

23 Ver Anexo 1 da Instrução da CMVM n.º 2/2013, rúbrica “outros investimentos” (conta 23). 
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Portugal24. Esta situação indicia que a atuação dos operadores nacionais é, frequentemente, mais 

próxima da atividade bancária (concessão de crédito) do que é característico do capital de risco 

(titularidade de direitos residuais de controlo e assunção de riscos acionistas).  

 

O valor das participações em capital social em sociedades anónimas, em sociedades por quotas e em 

unidades de participação de fundos de capital de risco apresenta as seguintes características: (i) o valor 

médio das participações em sociedades por quotas é muito reduzido, comparativamente com o relativo 

a sociedades anónimas e com o das unidades de participação de FCR; (ii) 73% das participações 

apresentam um valor inferior a 500.000 Euros; (iii) duas participações, ambas pertencentes à mesma 

SCR, representam cerca de 24,4% do total sob gestão do setor de capital de risco registado em Portugal; 

(iv) as 47 participações com valor superior a cinco milhões de Euros correspondem a 73,5% do valor 

das participações geridas pelo capital de risco português.25  

 

Gráfico 9 - Valor das participações na atividade de capital de risco (31dez2013) 

 

Fonte: CMVM 

 

                                                      
24 No final de 2013 o valor das participações em capital social representava, respetivamente, 34,6% e 29,5% dos investimentos 

e dos ativos sob gestão.   

25 Ver detalhe “Quadro 7 – Valor das participações na atividade de capital de risco”, em anexo. 
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Gráfico 10 - Valor das participações na atividade de capital de risco (31dez2013)

 

Fonte: CMVM 

 

A rúbrica depósitos e outros meios líquidos afetos ao capital de risco, bem como outros ativos afetos ao 

investimento em capital de risco, que refletem o potencial de investimento futuro em participação de 

capital de risco, o excesso de liquidez por falta de oportunidades de investimento atuais e o início recente 

da atividade de alguns operadores, aumentou 13,7% (+ 45,4 milhões de Euros) face a 2012.26 

 

4. Setores de Atividade e Fases do Investimento do Capital de Risco 

 

O capital de risco continuou a canalizar os seus investimentos maioritariamente para indústrias 

transformadoras e para sociedades gestoras de participação social não financeiras (56,6% do total 

investido), com uma carteira de investimentos de 1,7 mil milhões de Euros.  

 

Na Europa, e tendo por base a informação divulgada pela EVCA – European Private Equity and Venture 

Capital Association, as atividades de comunicação, do retalho e do imobiliário tiveram maior volume 

de investimento durante o ano de 2013 (43,4% do total).27 Contudo, em 2013 assistiu-se uma quebra do 

investimento em capital de risco nos países da EVCA (-22,0%).  

                                                      
26 Ver detalhe “Quadro 8 – Ativos sob Gestão por Tipo de Investimento”, em anexo. 

27 Considerando a mesma fonte de informação, em 2012 os setores de interesse do capital de risco eram as atividades da ciência 

da vida, da computação e da eletrónica, da produção industrial e ainda a da comunicação (responsáveis por 51,5% do total do 
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Gráfico 11 – Distribuição do valor investido por setores de atividade (final de 2013) 

 

 

Fonte: CMVM 

 

Nas sociedades de capital de risco os setores de atividade com maior valor investido foram o dos 

transportes e armazenagem, o da captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de 

resíduos e despoluição e o das atividades financeiras e de seguros. O investimento realizado pelos fundos 

de capital de risco tem sido feito maioritariamente via sociedades gestoras de participação social não 

financeiras28 (no final de 2013 o valor investido deste modo era de 1,351 mil milhões de Euros) e em 

menor escala para empresas transformadoras (337,8 milhões de Euros).29  

  

                                                      
investimento). A comparação entre as referidas publicações não permite antever uma tendência ou concentração do interesse 

do capital de risco num qualquer setor de atividade.  

28 As SGPS detêm diretamente empresas de vários ramos de atividade. 
29 Ver detalhe “Quadro 10 – Setores de atividade das empresas participadas”, em anexo. 



Relatório Anual da Atividade de Capital de Risco 2013 
 

16 CMVM 
 

Gráfico 12 – Distribuição do valor investido pelas SCR por setores de atividade (final de 2013) 

 

Fonte: CMVM 

Gráfico 13 – Distribuição do valor investido pelos FCR por setores de atividade (final de 2013) 

 

Fonte: CMVM 
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Os quatro principais setores de atividade em que o capital de risco efetua as suas aplicações 

representavam 68,8% da respetiva carteira de investimentos no final do ano. Excluindo as SGPS não 

financeiras, os demais setores apresentam um valor acrescentado bruto (VAB) por trabalhador 93,5% 

superior à média da economia nacional. Nas atividades financeiras e de seguros o VAB per capita é 

366% superior ao da média nacional.30 O VAB por trabalhador do setor ‘eletricidade, gás, vapor, águas 

quente e fria e ar frio’ apresenta o valor mais elevado, e é cerca de 13 vezes superior à média da economia 

nacional, o que é explicado pelo facto de se tratar de um setor com elevada capacidade de geração de 

valor e pouco intensivo em mão-de-obra.  

Por sua vez, o valor da carteira de investimentos em setores em que este indicador de produtividade 

relativa é inferior à média nacional representou, em 2013, 27,2% da carteira de investimentos do capital 

de risco.31 Considerando que não existem dados sobre o valor acrescentado bruto das SGPS não 

financeiras, que correspondiam a 44,7% da carteira do capital de risco e cujo peso enquanto atividade 

recetora de capital de risco tem vindo a aumentar (Gráfico 11), conclui-se que, no final do ano, cerca de 

49,2% estava afeto a atividades com índices de produtividade inferiores à média. O papel pouco 

relevante das fases de incubação e de arranque e desenvolvimento das empresas, que representavam 

apenas 12,5% do montante investido pelo capital de risco32, está associado ao direcionamento de parte 

relevante do investimento do capital de risco para setores geradores de reduzido valor acrescentado.  

 

  

                                                      
30 Fonte: Instituto Nacional de Estatística, dados relativos a 2011 (cálculos CMVM).  

31 Estes sectores foram responsáveis em 2012 por cerca de 63,1% do VAB da totalidade das empresas não financeiras nacionais. 

32 Ver detalhe “Quadro 11 – Valor investido por fases de entrada do capital de risco nas empresas”, em anexo. 
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Gráfico 14 - Evolução dos investimentos por setores de atividade 

 

Fonte: CMVM 

 

As fases de investimento venture capital (investimento em empresas a estabelecer ou já estabelecidas, 

de pequena dimensão, mas com potencial de crescimento) e private equity (investimento em empresas 

que já estão consolidadas e possuem uma atividade económica mais expressiva) apresentam um peso 

muito distinto, respetivamente 12,5% e 87,5%.  

 

Na análise das fases de investimento relativas ao private equity é de salientar o papel desenvolvido ao 

nível das empresas que pretendem reorientar a sua estratégia (“turnaround”), que representava 35,1% 

(1,1 mil milhões de Euros) do valor investido pelo capital de risco no final do ano (Gráfico 15), o que 

revela uma perda de importância face ao ano anterior – em 2012 representava 41% do total investido 

pelos operadores de capital de risco. O apoio dado ao desenvolvimento de empresas participadas (ou 

seja, a empresas caracterizadas como estando em ‘expansão’) deve ser igualmente destacado, 

representando cerca de 26,0% (800,8 milhões de Euros) do valor investido no final de 2013.33 Trata-se 

                                                      
33 Ver detalhe “Quadro 11 – Valor investido por fases de entrada do capital de risco nas empresas”, em anexo. 
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de empresas que se encontram numa fase de atividade em que existe a necessidade de obtenção de capital 

para aumentar a capacidade produtiva e comercial instaladas e o desenvolvimento de novos produtos. 

No entanto, contrariamente ao esperado e dadas as restrições ao crédito nos últimos anos, a importância 

desta rubrica tem vindo a diminuir desde 2009, ano em que representava 49,2% do total investido nas 

diferentes fases de entrada do capital de risco nas empresas. Nos casos em que o capital de risco apoia 

a gestão na aquisição do capital da empresa (management buy out), o valor investido apresentou um 

peso correspondente a apenas 1,4% do total.34 No mesmo sentido se encontra o valor investido nos casos 

em que uma equipa exterior de gestão (management buy in) adquire o capital de uma empresa (1,7%).35 

 

No que respeita ao venture capital é de salientar o papel das start-up - empresas com um histórico 

operacional limitado, geralmente recém-criadas, em fase de desenvolvimento e captação de clientes – 

cujo montante investido no final do ano se situava na ordem dos 238,3 milhões de Euros e representava 

7,7% do total investido nas diferentes fases de investimento. 

 

Além dos movimentos já apresentados, importa destacar a manutenção do peso reduzido dos 

investimentos em ‘seed capital’, ‘early stage’ e via refinanciamento da dívida bancária, em todos os 

casos inferiores a 3,0% do investimento total do capital de risco.  

  

                                                      
34 Em 2012 esta fase representou cerca de 4,9% do total do investimento. 

35 Em 2012 esta fase representou cerca de 1,8% do total do investimento. 
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Gráfico 15 - Distribuição do valor investido por fases de entrada do capital de risco nas 

empresas (final de 2013)  

 

Fonte: CMVM 

 

Gráfico 16 - Evolução do investimento por fases de entrada do capital de risco nas empresas 

 

Fonte: CMVM 
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5. Investimento Líquido e Rotação das Carteiras 

 

A evolução dos fluxos de capital é analisada através do investimento realizado em cada período e da 

rotação das carteiras. O investimento líquido resulta da diferença entre as aquisições e as alienações de 

ações, quotas e unidades de participação de FCR. Por sua vez, a rotação das carteiras foi calculada 

através do quociente entre a soma das operações de aquisição e de alienação efetuadas em sociedades 

anónimas, sociedades por quotas e em unidades de participação de FCR ao longo do ano e o valor sob 

gestão no período precedente.  

 

O investimento líquido do capital de risco foi de 159,5 milhões de Euros em 2013. À semelhança do 

verificado no ano anterior, o investimento líquido das SCR foi negativo (cerca de 10,0 milhões de 

Euros), contrariamente ao sucedido nos FCR onde atingiu os 169,4 milhões de Euros.36  

 

As aquisições totalizaram 261,9 milhões de Euros37 e caracterizaram-se por uma forte concentração num 

reduzido número de operações. De facto, 5,9% das aquisições corresponderam a 80,9% do valor total 

(Gráfico 17). As alienações (102,4 milhões de Euros) apresentam menor concentração, com 6,3% das 

operações de venda a representar 67,3% do valor total das alienações. Daqui se conclui que existiu um 

elevado número de operações de baixo valor e que um pequeno número de operações representa uma 

percentagem muito significativa dos valores adquirido e alienado.    

 

Gráfico 17 – Valor das aquisições e alienações das SCR e dos FCR 

 

Fonte: CMVM 

                                                      
36 Em 2012 as SCR desinvestiram 89,3 milhões de Euros e os FCR investiram 13,8 milhões de Euros.   

37 Ver detalhe no “Quadro 12 – Valor do investimento realizado pelas SCR e pelos FCR”, em anexo. 
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A rotação anual das carteiras de investimento resultantes de operações realizadas quer por SCR quer por 

FCR ascendeu a 12,8%.38 Considerando as operações de aquisição e de alienação realizadas (relativas a 

sociedades anónimas, sociedades por quotas e UP de FCR), o capital de risco efetuou 135 aquisições 

(totais ou parciais) de participações e desinvestiu em 80. Uma percentagem significativa das aquisições 

e das alienações, respetivamente 20,7% e 43,8%, apresentam valores inferiores a 50.000 Euros; as 

aquisições (alienações) nesta situação correspondem a 0,2% (0,2%) do respetivo valor total. As 

aquisições com valor superior a 500.000 Euros, num total de 37 (27,4% das operações), correspondem 

a cerca de 94,5% (247,5 milhões de Euros) do valor total das operações de aquisição efetuadas em 2013 

e as 32 (40,0% das operações) alienações representam cerca de 97,1% (99,5 milhões de Euros) do valor 

total alienado.  

 

Gráfico 18 - Evolução do investimento líquido em “participações sociais”, das transações e da 

rotação das carteiras 

 

  

Fonte: CMVM 

 

A análise das transações realizadas pelo capital de risco de acordo com as diversas fases de investimento 

permite avaliar os estágios de desenvolvimento das empresas em que se tem verificado uma maior ou 

menor preponderância do investimento líquido do capital de risco. O ano ficou marcado pela 

                                                      
38 Ver detalhe no “Quadro 13 – Transações e rotação das carteiras”, em anexo. 
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concentração do investimento líquido em seed capital, expansão e management buy out, que ascendeu 

a 44,0 milhões de Euros. O desinvestimento, por seu lado, ocorreu nas start-up, early-stage, capital de 

substituição, turnaround e refinanciamento de dívida bancária (32,2 milhões de Euros). Contudo, estes 

números devem ser lidos com algum cuidado visto que as sociedades de capital de risco classificaram 

como “outras” operações um montante de cerca de 147,6 milhões de Euros.39 

 

Gráfico 19 - Investimento líquido em “participações sociais” e número de transações por fase de 

investimento  

 

Fonte: CMVM 

  

                                                      
39 Ver detalhe no “Quadro 14 – Valor das transações por fase de investimento”, em anexo. 
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Gráfico 20 - Evolução do investimento líquido em “participações sociais” por fase de 

investimento  

 

Fonte: CMVM 

 

 

6. Detenção de Capital Social nas Empresas Participadas  

 

A intervenção do capital de risco nas empresas participadas tem um papel de agente financiador, de 

aconselhamento técnico e de envolvimento na gestão das participadas. Esta abordagem é usualmente 

designada por ‘hands-on’, por contraposição a outra em que o capital de risco se limita a aportar capital 

às empresas participadas (‘hands-off’). 

 

No final do ano cerca de 20,0% das participações em capital social detidas por sociedades de capital de 

risco e por fundos de capital de risco proporcionavam o controlo maioritário das sociedades participadas. 

No ano anterior o controlo acionista do capital de risco ocorria em cerca de 19,4% das participações 

detidas. O domínio acionista do capital de risco nas empresas participadas ganha uma relevância 

acrescida se for aferido pelo valor total das participações (26,4%).  
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Gráfico 21 - Participação no capital social das empresas (% do número de participações – final 

de 2013) 

 

Fonte: CMVM 

 

As 452 participações que apresentaram uma percentagem inferior a 30,0% do capital detido 

representavam 51,4% (549,1 milhões de Euros) do investimento em capital de risco. Ainda assim, 

existiam 87 sociedades em que os operadores de capital de risco detinham participações superiores a 

80,0% do capital, embora com um valor menos expressivo (45,2 milhões de Euros, correspondentes a 

4,2% do valor total das participações). Estes números indiciam que o capital de risco intervém em muitos 

casos como parceiro no financiamento das empresas indo ao encontro da filosofia ‘hands-on’.40 

 

Gráfico 22 - Participação no capital social das empresas (% valor das participações – final de 

2013) 

 

Fonte: CMVM 

                                                      
40 Ver detalhe no “Quadro 15 – Percentagem do capital social detido nas empresas participadas”, em anexo. 
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Em algumas situações a detenção de participações pelo capital de risco está limitada temporalmente, 

pelo que são em número reduzido os casos em que as participações são detidas por um prazo superior a 

10 anos (68 participações correspondentes a 9,8% do total e que representam 5,4% do investimento dos 

operadores de capital de risco). Em contrapartida, a detenção de participações por um prazo até quatro 

anos sucede em 50,7% dos casos41 (49,4% em 2012). O valor das participações detidas até quatro anos 

caiu em termos percentuais de 66,1% em 2012 para 26,6% em 2013, pelo que são evidentes os sinais de 

que o valor das posições dos operadores de capital de risco apresenta uma maior maturidade. 

 

Gráfico 23 - Participação no capital social das empresas (% em número e em valor das 

participações) 

 

 

Fonte: CMVM 

 

 

Nos gráficos 24 e 25 seguintes apresentam-se as participações em capital social detidas até dois anos 

nas SCR e nos FCR por setor de investimento. Os investimentos das SCR estão concentrados nas 

indústrias transformadoras, nas SGPS não financeiras e nas atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares (cerca de 83,0% do total investido pelas SCR). Nos FCR o investimento está 

igualmente concentrado nas atividades de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, indústrias 

transformadoras e SGPS não financeiras, que representam 71,1% do valor total investido.   

                                                      
41 Ver detalhe no “Quadro 16 – Período de detenção das participações em capital social”, em anexo. 
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Gráfico 24 - Distribuição do valor investido por setores de atividade predominantes nas SCR 

(período de detenção inferior a 2 anos) - final de 2013 

 

Fonte: CMVM 

 

Gráfico 25 - Distribuição do valor investido por sectores de atividade predominantes nos FCR 

(período de detenção inferior a 2 anos) - final de 2013 

 

Fonte: CMVM 
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7. Estratégias de Desinvestimento  

 

Em 2013 foram concretizadas 117 operações de desinvestimento, resultantes da alienação de 

participações e capital social de 92 sociedades diferentes. As referidas alienações foram levadas a cabo 

por 15 diferentes sociedades. 

 

A análise em pormenor das operações levadas a cabo no segundo semestre é feita nos próximos 

parágrafos. Assim, as 74 operações realizadas no segundo semestre resultaram no desinvestimento de 

cerca de 91,8 milhões de Euros.42 Em termos de número de operações, o desinvestimento concentrou-

se fundamentalmente em operações de recompra (pela equipa de gestão ou acionistas), venda a terceiros 

e write-off, que representaram 70,3% do número de operações de desinvestimento.43 As duas primeiras 

envolveram 82,3 milhões de Euros, ou seja, 89,7% do montante total desinvestido, com a venda a 

terceiros a ter um papel determinante (53,0 milhões de Euros). 

 

O capital de risco continua a não dirigir investimentos para a introdução de novas empresas no mercado 

de capitais, com o desinvestimento via oferta pública inicial (IPO) a ser de novo inexistente. Das 744 

participações44 detidas no final do ano pelos operadores de capital de risco, 83 (11,2%) apresentavam 

um valor superior a 2.500.000 Euros45, pelo que existem empresas na esfera do capital de risco com 

condições para a realização de IPO. 

 

Cerca de 18,9% das operações de desinvestimento em capital de risco que ocorreram no segundo 

semestre de 2013 resultaram em menos-valias de 6,0 milhões de Euros face ao valor em carteira. Em 

contrapartida, as operações com mais-valias para os operadores de capital de risco (62,2%) geraram 15,2 

milhões de Euros. Em suma, um resultado líquido positivo de cerca de +9,2 milhões de Euros.  

 

  

  

                                                      
42 Ver detalhe “Quadro 17 – Estratégia de desinvestimento do capital de risco”, em anexo. 

43 Em 22 transações os operadores de capital de risco não discriminaram a tipologia do desinvestimento. 

44 Participações sociais (ações e quotas) e UP de FCR – Ver detalhe “Quadro 9 – Número de investimentos em capital de risco 

segundo a tipologia de instrumento”, em anexo. 

45 Valor mínimo em termos de free float para a realização de um private placement no Alternext. 
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Gráfico 26 - Distribuição do desinvestimento em função das valias obtidas na transação 

considerando o valor em carteira – 2º semestre de 2013 

 

Fonte: CMVM  

 

As conclusões alteram-se substancialmente se as mais-valias forem apuradas com base no valor de 

aquisição. Neste caso, apenas 18,9% das operações registaram mais-valias, num montante de 13,4 

milhões de Euros. As operações com menos-valias, embora tenham sido em maior número, 

representaram um montante inferior (cerca de 11,1 milhões de Euros).  

 

Gráfico 27 - Distribuição do desinvestimento em função das valias obtidas na transação 

considerando o valor de aquisição – 2º semestre de 2013 

 

Fonte: CMVM  

 

No que respeita às fases de investimento em que se encontrava o capital de risco aquando da alienação 

das participações, e tendo por base o valor registado em carteira, as fases start-up e seed capital (projetos 

empresariais em estágio inicial ou estágio zero, em fase de projeto e desenvolvimento, antes da 
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instalação do negócio) representaram 46,8% (5,5 milhões de Euros) das mais-valias apuradas; a fase 

relativa ao refinanciamento por dívida bancária foi responsável por 17,5% (2,1 milhões de Euros) das 

mais-valias. As operações de expansão corresponderam a 13,9% (1,6 milhões de Euros) do montante 

obtido com mais-valias.46 No entanto, apuradas as valias com base no preço de aquisição, os referidos 

investimentos apresentam valores distintos. Os investimentos das fases start-up e seed capital 

resultaram em menos-valias de cerca de 1,5 milhões de Euros. A alienação do investimento na fase 

relativa ao refinanciamento bancário foi realizada ao preço de aquisição, portanto sem obtenção de 

qualquer valia. As operações com empresas em expansão resultaram em mais-valias de 8,4 milhões de 

Euros.47 Finalmente, as alienações ocorridas na fase capital de substituição (que permite a um investidor 

tradicional da empresa – não relacionado com o capital de risco – adquirir a participação de outro 

investidor) resultaram em menos-valias de 2,3 milhões de Euros e de 8,0 milhões de Euros, apuradas 

em face do valor em carteira e do valor de aquisição, respetivamente. 

 

No que se refere ao valor dos contratos a prazo, a informação reportada pelas sociedades de capital de 

risco48 permite identificar dois grupos de operações, as realizadas em consonância com as posições 

assumidas nas contas de património (“participações sociais” e “outros”) e as consideradas como 

extrapatrimoniais. O primeiro grupo de operações, também considerado para o valor apurado dos ativos 

sob gestão, totalizou cerca de 37,2 milhões de Euros (1,0% do ativo sob gestão). No entanto este valor 

encontra-se subestimado uma vez que a maioria dos contratos não apresenta valores atualizados (cerca 

de 73,6% dos contratos a prazo surgiam inscritos nas carteiras com um valor nulo). O segundo grupo de 

operações, onde se incluem os contratos futuros e forwards, os swaps e as opções, totalizou cerca de 4,2 

milhões de Euros (0,1% do ativo sob gestão). Neste grupo de contratos a prazo cerca de 48,4% das 

operações surgem registadas com valor nulo.49 

 

  

                                                      
46 Ver detalhe “Quadro 18 –“Desinvestimentos do capital de risco por fase de investimento face ao valor da carteira”, em anexo. 

47 Ver detalhe “Quadro 19 –“Desinvestimentos do capital de risco por fase de investimento face ao preço de aquisição, em 

anexo. 

48 Ver anexo I da Instrução da CMVM nº 2/2013 (contas 51 e 61-64). 

49 Ver detalhe “Quadro 20 –“Operações a prazo sobre participações sociais em capital de risco”, em anexo. 
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8. Avaliação das Carteiras  

 

A valorização dos investimentos realizados pelo capital de risco deve ser realizada ao seu justo valor ou 

mediante um método designado de conservador.  

 

A determinação do justo valor dos investimentos pode ser efetuada por recurso a diferentes 

metodologias. No caso de participações em empresas cotadas em mercado poderá ser utilizado o último 

preço (simples ou de referência), a melhor oferta de compra ou a média entre as melhores ofertas de 

compra e de venda que sejam formadas no mercado relevante no momento de referência da avaliação 

das carteiras. Tratando-se de participações em empresas não cotadas, o justo valor é calculado por uma 

de três metodologias: (i) a utilização de múltiplos de empresas comparáveis, designadamente em termos 

de setor de atividade, dimensão e rentabilidade; (ii) fluxos de caixa descontados - os créditos e outros 

instrumentos de dívida devem ser avaliados obrigatoriamente de acordo com esta metodologia (iii) o 

referencial de preço decorrente de transações materialmente relevantes sobre a participação a avaliar, 

efetuadas por entidades independentes da SCR ou do FCR, ou, sendo efetuadas pela SCR ou pelo FCR, 

desde que envolva pelo menos 5% do capital social da empresa em causa (este referencial, quando existe, 

ganha prevalência sobre as outras duas metodologias). As SCR e os FCR podem aplicar um fator de 

desconto de 10% sobre o justo valor. Tratando-se de investimentos em unidades de participação de FCR, 

o justo valor corresponderá ao último valor patrimonial disponível (NAV).  

 

O método conservador estabelece que a valorização dos investimentos seja efetuada ao valor de 

aquisição, o que só pode perdurar até 12 meses após a aquisição da participação, sem prejuízo de a 

verificação de situações supervenientes inerentes à empresa ou ao mercado forçar a avaliação pelo justo 

valor. 

 

As participações detidas pelo capital de risco respeitam na sua maioria a empresas detidas há mais de 

um ano, razão pela qual a sua valorização deve ser efetuada pelo justo valor. Entre as metodologias para 

a obtenção do justo valor, os fluxos de caixa descontados (discounted cash flows, ou DCF) são os mais 

utilizados.50 Este método foi utilizado em 55,3% do número de participações detidas, que correspondem 

a 34,7% dos investimentos do capital de risco. Apenas cerca de 5,2% do valor das participações de 

capital de risco fizeram uso da prerrogativa de poder ser aplicado um fator de desconto de 6,7%. 

  

A utilização de múltiplos ou do valor de transações relevantes de empresas similares representou 6,9% 

para a avaliação das participações em carteira e correspondeu a 7,1% do valor dos investimentos. Esta 

                                                      
50 Ver detalhe “Quadro 21 – Metodologias de avaliação de investimentos”, em anexo. 
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situação é explicada pelo facto de nas empresas de maior dimensão se encontrar mais facilmente 

disponível informação sobre negócios com características semelhantes ao que está a ser avaliado.  

 

O método conservador (manutenção da participação ao seu valor de aquisição até um ano após a sua 

compra) representou 42,3% do valor dos investimentos e 21,0% do número de participações.  

 

A utilização das metodologias referidas para determinação do justo valor das participações permite 

calcular as valias potenciais inerentes aos investimentos em carteira através da diferença entre os valores 

inscritos nas carteiras em função da aplicação do princípio do justo valor e da utilização do NAV, e o 

valor de aquisição das participações. Conclui-se que o setor do capital de risco encerrou o ano de 2013 

com um potencial de desvalorização de cerca de 23,9% dos investimentos. Quer as SCR quer os FCR 

apresentam globalmente menos-valias potenciais, de 28,8% no primeiro caso e de 23,0% no segundo.51 

Nos FCR, esta situação é explicada pelo facto de 374 das 1.132 participações detidas estarem inscritas 

com um valor de avaliação nulo.52 Nas SCR, 48 das 182 participações encontravam-se inscritas com um 

valor de avaliação nulo. 

 

Contudo, dever-se-á ter em conta que a maioria das participações detidas tem associados acordos de 

saída a prazo onde se definem as condições de preço para a realização do desinvestimento. A simples 

constatação do potencial de desvalorização não pode desconsiderar esses acordos de saída, nem a fase 

em que se encontram os investimentos (uma vez que, em regra, as mais-valias, a existirem, são geradas 

numa fase adiantada do investimento). 

 

 

O conhecimento dos fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da atividade de capital de risco 

é uma matéria de extrema importância quando se sabe que o crescimento económico depende do 

funcionamento do sistema financeiro e do mercado de capitais. 

 

A IESE Business School tem vindo a produzir desde 2009 um índice sobre a atratividade do capital de 

risco de países das mais diversas latitudes, designado por “The Venture Capital and Private Equity 

Country Atractiveness Index”. O índice é constituído por seis componentes: (i) atividade económica, 

(ii) profundidade do mercado de capitais, (iii) fiscalidade, (iv) proteção dos investidores e governo das 

sociedades, (v) desenvolvimento humano e social e, finalmente, (vi) cultura empreendedora e 

oportunidades de negócio. A atividade económica contempla a dimensão da economia, as expetativas 

                                                      
51 Ver detalhe “Quadro 22 – Valias potenciais em carteira – SCR e FCR”, em anexo. 

52 Considera-se que têm valor nulo as participações inferiores a 4 Euros. 
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de crescimento económico e o nível de desemprego. A profundidade do mercado de capitais, por seu 

turno, resulta de um alargado leque de indicadores, designadamente a dimensão e a liquidez do mercado 

de capitais, a atividade de ofertas públicas, nomeadamente as ofertas públicas iniciais, os movimentos 

de fusões e de aquisições, o funcionamento do mercado de dívida e de crédito, o nível de incumprimento 

dos empréstimos bancários e a sofisticação do mercado financeiro. No que respeita à fiscalidade, o 

índice incide sobre os incentivos fiscais ao empreendedorismo e encargos administrativos. A proteção 

dos investidores e o governo das sociedades incidem sobre a qualidade do governo das sociedades, a 

segurança dos direitos de propriedade e a qualidade do legal enforcement. O desenvolvimento humano 

e social é dominado por matérias relacionadas com a qualidade da educação e do capital humano, com 

as leis do trabalho e com os níveis de corrupção. Por último, as oportunidades empresariais refletem a 

inovação, o desenvolvimento científico, os encargos para iniciar e desenvolver uma atividade 

económica, a simplicidade para encerrar uma empresa e a investigação e desenvolvimento empresarial. 

 

Os valores mais elevados para o referido índice têm sido obtidos por países de tradição anglo-saxónica 

(Estados Unidos, Canadá, Singapura, Reino Unido e Hong Kong), onde o enquadramento legal assenta 

na lei comum, com repercussões ao nível do Estado de direito, da proteção dos credores e dos acionistas, 

do enforcement, entre outros aspetos, facilitando a criação de sistemas e mercados financeiros 

desenvolvidos. Pelo contrário, os países do sul da Europa (incluindo Portugal) ocupam posições 

relativamente modestas no conjunto dos mais de 100 países avaliados. Em 2014, Portugal ocupava a 35ª 

posição, em termos de atratividade, num conjunto de 118 países.  

 

No caso português, dos seis componentes do índice, a atividade económica é o que tem revelado pior 

desempenho desde 2010. As expectativas de fraco crescimento económico e a elevada taxa de 

desemprego ajudam a explicar a situação. Portugal encontra-se no terceiro quartil dos países analisados 

neste item. 
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                                             Fonte: http://blog.iese.edu/vcpeindex/portugal/ 

 

 

Evolução de Portugal nas diferentes componentes do “The Venture Capital and Private Equity 

Country Atractiveness Index” 

 

 

Pelo lado positivo encontra-se a evolução de algumas componentes do ambiente humano e social, 

particularmente o capital humano e a educação, bem como os níveis de combate à corrupção, ambos 

com uma classificação que lhes permite situarem-se no primeiro quartil dos países analisados. Em 

matéria de capital humano e educação tem sido realizado um esforço para desenvolver as competências 

dos alunos, designadamente ao nível da matemática O resultados do Programme for International 
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Student Assessment (PISA), produzido pela OCDE, são disso exemplo. Em 2006, Portugal ocupava a 

37ª posição entre os países considerados nesse estudo, em 2009 passou para posição 32º, e em 2011 para 

o 31º lugar. No combate à corrupção, muito embora Portugal tenha estabilizado na posição 33º (2012 e 

2013), de acordo com o corruption perception índex da Transparency International, o nosso país 

encontra-se no primeiro quartil dos países com melhor desempenho (em 2013 a avaliação envolveu 175 

países).  

Finalmente, destaque-se o progresso ao nível dos incentivos ao empreendedorismo e dos custos 

administrativos. Portugal ocupa a 16ª posição no conjunto dos países analisados, sendo a variável com 

o melhor desempenho entre as componentes do índice.  

 

 

III. Conclusões 

O valor sob gestão do setor do capital de risco manteve em 2013 a tendência de crescimento de anos 

anteriores, tendo atingido os 3,2 mil milhões de Euros no final do ano. Tal significa que existe um 

compromisso por parte dos investidores em colocar fundos ao dispor do capital de risco, importantes 

para revitalizar e modernizar o tecido empresarial português.      

 

O número de empresas alvo do capital de risco aumentou face ao ano anterior. Tal deveu-se sobretudo 

ao valor direcionado para empresas residentes, contrariamente ao sucedido com empresas não 

residentes, cujo valor dos ativos afetos a participações sociais (sociedades anónimas e por quotas) 

diminuiu.  

 

A rúbrica de outros investimentos, em linha com anos anteriores, apresenta um peso muito significativo 

nos ativos sob gestão dos operadores de capital de risco. Esta situação é sintomática de que, como já se 

referiu em relatórios similares em anos anteriores, frequentemente, os operadores de mercado, em vez 

de assumirem riscos acionistas que se conformam com a natureza intrínseca do capital de risco, assumem 

posições típicas dos titulares de capital alheio (isto é, cedem capital em troca de um rendimento não 

dependente dos lucros das empresas), que é mais característica da atividade bancária. 

 

O valor médio das participações em sociedades por quotas é muito reduzido face ao de sociedades 

anónimas, e ainda mais em relação ao das unidades de participação de FCR. Em 2013, continuou a 

assistir-se à concentração da carteira dos operadores de capital de risco num reduzido número de 

participações, pelo que o setor continua a ser heterogéneo em termos de sociedades, fundos e 

participações. 
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No final de 2013 o capital de risco apresentava os seus investimentos distribuídos fundamentalmente 

pelas indústrias transformadoras, transportes e armazenagem. Os operadores de capital de risco 

continuavam a ter em carteira um valor muito significativo dos seus investimentos em setores em que o 

valor acrescentado bruto por trabalhador é inferior à média nacional. Tal tem um especial significado 

na medida em que uma parte relevante da carteira de investimentos do capital de risco tem privilegiado 

investimentos em setores menos propensos à geração de elevado valor acrescentado. 

 

Relativamente à análise dos investimentos, a atividade de venture capital continuou a ter um peso pouco 

significativo face à de private equity. Por outro lado, o desinvestimento em capital de risco continua a 

fazer-se principalmente pelo método da venda aos pares (industry sale), em detrimento da venda em 

mercado de capitais (por via de oferta pública inicial). 

 

Em 2013, assistiu-se a um aumento ligeiro do domínio acionista do capital de risco nas empresas 

participadas, quer tendo em conta o número de total de participações, quer considerando o valor total 

das mesmas.  

 

Tal como em 2012, quer as SCR quer os FCR apresentam menos-valias potenciais, a que não será alheia 

a envolvente macroeconómica adversa, ou ainda um grande peso do investimento novo feito nos últimos 

anos e que só a médio ou longo prazo gerará resultados positivos.  
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Quadro 1 - SCR e FCR em Atividade (31/12/2013) – Valor sob Gestão 
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Quadro 2 - SCR e FCR em Atividade (31/12/2013) – Ativos sob Gestão 
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Quadro 3 – FCR e SCR em Atividade (31/12/2013) – Valor do Setor 
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Quadro 4 – FCR e SCR em Actividade (31/12/2013) – Valor do Investimento 
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Quadro 5 e 5.1 – Ativos sob Gestão e Valor Global dos FCR (31/12/2013) 
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Quadro 6 - Quota de Mercado (Ativos sob Gestão) e Dimensão Média dos FCR (31/12/2013) 
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Quadro 6 - Quota de Mercado (Ativos sob Gestão) e Dimensão Média dos FCR (31/12/2013) - continuação 
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Quadro 7 - Valor das Participações na Atividade de Capital de Risco (31/12/2013) 
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Quadro 8 – Ativos sob Gestão por Tipo de Investimento (31/12/2013)53 

 

 

 

 

 

                                                      
53 Considera as rúbricas 1, 2 e 3 acrescidas das contas 51 e 52 do Património, conforme Anexo 1 (Rúbricas de 2º Nível quando a rúbrica de 1º Nível = A ou C) da Instrução da CMVM nº 

2/2013. 
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Quadro 9 – Número de Investimentos em Capital de Risco Segundo a Tipologia de Instrumento – 31/12/2013 
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Quadro 10 – Setores de Atividade das Empresas Participadas (31/12/2013) 
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Quadro 11 – Valor Investido por Fases de Entrada do Capital de Risco nas Empresas (31/12/2013) 
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Quadro 12 – Valor do Investimento Realizado pelas SCR e pelos FCR em 2013 
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Quadro 13 – Transações e Rotação das Carteiras em 2013 
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Quadro 14 – Valor das Transações por Fase de Investimento (Ano de 2013) 
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Quadro 15 - Percentagem do Capital Social Detido nas Empresas Participadas (31/12/2013) 

 

 

 

Nota: Inclui somente as participações em capital social (contas 11 e 12). 
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Quadro 16 - Período de Detenção das Participações em Capital Social (31/12/2013) 

 

 

Nota: Inclui somente as participações em capital social (contas 11 e 12). 
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Quadro 17 - Estratégia de Desinvestimento do Capital de Risco (2º semestre de 2013) 
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Quadro 18 – Desinvestimentos do Capital de Risco por Fase de Investimento Face ao Valor em Carteira (2º semestre de 2013) 
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Quadro 19 – Desinvestimentos do Capital de Risco por Fase de Investimento Face ao Preço de Aquisição (2º semeste de 2013) 
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Quadro 20 - Operações a Prazo Sobre Participações Sociais em Capital de Risco (31/12/2013) 
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Quadro 21 - Metodologias de Avaliação dos Investimentos (31/12/2013) 
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Quadro 22 - Valias Potenciais em Carteira – SCR e FCR (31/12/2013) 

 

 

 


