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mais 4 315 do que no ano anterior, o que 
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meios líquidos”

ascendendo a 1,9 mil milhões de euros  
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em 31/12/2021
mais 55 que em 31/12/2020

221 FCR 

do valor líquido global do FCR e capital próprio 
das SCR e SGFCR

atingindo 7,2 mil milhões no final de 2021

36%
Crescimento de

para 1 681 milhões de euros de valor investido
pelo capital de risco

96%
Incremento do apoio à expansão em cerca de 

milhões de euros
(239 milhões de euros em 2020)

374
Investimento líquido de 

de mais-valias nas alienações  
face ao valor em carteira
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Apresentação

presente edição do relatório de capital 
de risco marca uma alteração no seu 
conteúdo. Nesta nova versão, além das 
principais estatísticas anuais relativas 
à atividade de capital de risco, a CMVM 
passará também a divulgar os princi-
pais destaques e as conclusões que 
resultam do exercício das suas compe-
tências de supervisão da atividade de 
capital de risco em Portugal. 

A nova versão do relatório preten-
de contribuir, assim, para a execução 
da visão da CMVM de se relacionar de 
forma ativa e permanente com todas 
as partes interessadas do ecossiste-
ma financeiro, assumindo uma atitu-
de aberta e dialogante.  É neste âmbi-
to que a CMVM passará a disponibilizar 

informação abrangente sobre o merca-
do de capital de risco em Portugal, no-
meadamente as principais conclusões 
da supervisão. Com este exercício a 
CMVM procura reforçar a comunicação 
com as entidades supervisionadas, 
permitindo um maior conhecimento do 
mercado relativamente às expetativas 
e orientações do supervisor ao mesmo 
tempo que se dá conta do trabalho de-
senvolvido neste domínio. 

Desta forma o presente relatório 
está estruturado da seguinte forma: 
uma primeira parte dedicada à evolu-
ção da atividade do capital de risco no 
ano de 2021 e uma segunda parte que 
versa sobre as principais conclusões 
da supervisão da CMVM.

A
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Sumário
Executivo

atividade do capital de risco em 
Portugal nos últimos três anos tem-
-se pautado por grande dinamismo, as-
sente quer no aumento do número de 
Sociedades de Capital de Risco (SCR) 
e de Fundos de Capital de Risco (FCR), 
quer no crescimento dos montantes 
sob gestão.

Assistiu-se nos últimos três anos 
a um aumento significativo no número 
de SCR registadas em Portugal: de 51 
SCR no final de 2019 para 56 no final de 
2020 e para 65 no final de 2021. Neste 
crescimento de 27%, destaca-se assim 
o referente ao ano de 2021, que ascen-
deu a 16% face ao ano anterior. Neste 
período, o número de três sociedades 
gestoras de FCR (SGFCR) no mercado 
manteve-se inalterado.

O dinamismo verificado no regis-
to de SCR traduziu-se, igualmente, 
nos FCR em atividade. De 137 fundos 
no final de 2019 registou-se um cresci-
mento para 166 no final de 2020 (+21%) 
e para 221 no final de 2021 (+33%).  
Também os montantes sob gestão ve-
rificaram um aumento muito significa-
tivo no mesmo período, tendo passa-
do de 5 146 milhões de euros no final 
de 2019 para 5 364 milhões de euros no 
final de 2020 (+4%), atingindo o valor 
máximo de 7 002 milhões de euros no 
final de 2021 (+31%). 

No contexto das suas atribuições 
relacionadas com a (i) supervisão e re-
gulação do mercado de capitais, (ii) 
contribuição para o desenvolvimento 
do mercado de capitais e (iii) proteção 
do investidor, a CMVM procurou promo-
ver e acompanhar o dinamismo da ati-
vidade de capital de risco nos últimos 
anos, quer no âmbito das suas compe-
tências de supervisão prévia ao início 
do exercício da atividade, quer na su-
pervisão sucessiva. Merece destaque 
no que respeita:

1. À atuação das entidades gestoras:

• A promoção de boas práticas em 
matéria de governo interno, com 
uma organização interna que pri-
vilegie a clareza da estrutura orga-
nizacional, com definição clara das 
atribuições de cada área funcional, 
das respetivas linhas de responsa-
bilidade e dos procedimentos de 
tomada de decisão;

• A avaliação da adequação dos titu-
lares de participação qualificada, 
dos membros dos órgãos sociais 
e da(s) pessoa(s) designada(s) para 
acompanhar as matérias de con-
trolo do cumprimento (complian-
ce) e de cumprimento normati-
vo em matéria de prevenção de  

A
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branqueamento de capital e do fi-
nanciamento ao terrorismo;

• A promoção de estruturas orga-
nizacionais adequadas e propor-
cionais à dimensão e complexida-
de das atividades desenvolvidas, 
em particular, uma estrutura de 
recursos disponíveis dotada de 
meios suficientes em número, dis-
ponibilidade e conhecimento, per-
mitindo assim atuar de forma dili-
gente e profissional;

• Reavaliar modelos de negócio que 
permitam assegurar a viabilidade 
económica da entidade gestora, 
robustecida por um desempenho 
económico-financeiro adequado à 
consolidação da posição patrimo-
nial e ao cumprimento dos requisi-
tos de fundos próprios.

2. À supervisão específica sobre os 
FCR:

• O escrutínio reforçado do cumpri-
mento dos ciclos contratuais de 
investimento e de desinvestimen-
to. Aqui é de destacar a avaliação 
prévia do enquadramento do fun-
do na gama de fundos geridos 
pela entidade gestora, modelos 
de negócio subjacente, projetos 
para investimento já identifica-
dos e respetivas divulgações no 

Regulamento de Gestão, tendo 
em vista mitigar a existência de 
montantes elevados de liquidez 
em carteira por um longo período 
de tempo;

• A avaliação da adequação dos me-
canismos implementados para a 
captação de capital, nomeada-
mente dos modelos de comercia-
lização implementados, respeti-
vos termos contratuais e grau de 
transparência da informação pres-
tada aos investidores;

• A promoção de procedimentos 
robustos de avaliação e de valo-
rização de ativos, em benefício 
da transparência da informação 
prestada e da legítima defesa do 
interesse dos investidores.

Em conclusão, no contexto de 
uma supervisão baseada no risco e 
tendo presente as suas responsabi-
lidades enquanto supervisor pruden-
cial e na proteção dos investidores, a 
CMVM reforçou as suas iniciativas de 
supervisão, nas diferentes dimensões 
já referidas, com o objetivo de robus-
tecer a capacitação das entidades 
gestoras em cumprirem as suas obri-
gações legais e contratuais para com 
os investidores e reforçando o rele-
vante papel dos FCR no financiamento 
da economia real.

SUMÁRIO EXECUTIVO

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. O ano
em números

Gráfico	1	–	Crescimento	significativo	dos	ativos	sob	gestão	desde	2019		
Evolução dos ativos sob gestão

1.1 Montantes sob gestão  
e participantes

s ativos sob gestão do setor de capital 
de risco nacional aumentaram 32% em 
2021 face ao ano anterior, para cerca de 
7,5 mil milhões de euros. No mesmo pe-
ríodo, os FCR apresentaram um cresci-
mento de 1,6 mil milhões de euros (31%), 
para 7 mil milhões de euros de ativos 

sob gestão e o investimento efetuado 
diretamente para a carteira própria das 
Sociedades de Capital de Risco (SCR) 
aumentou 188 milhões de euros (66%), 
para 472 milhões de euros. O peso dos 
fundos de capital de risco nos ativos 
sob gestão permanece superior a 90%, 
mantendo-se a predominância dos fun-
dos de capital de risco para a realização 
de investimento em capital de risco. 
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Em termos de valor líquido glo-
bal dos FCR e capital próprio das SCR 
e SGFCR verificou-se um aumento de 
36% em 2021, atingindo, no final do 
ano, 7,2 mil milhões de euros.

No final do ano, 65 sociedades1 e 
2212 FCR estavam em atividade no setor 
de capital de risco em Portugal, o que 

representa um aumento de 9 socieda-
des (+16%) e de 55 fundos (+33%) em 
relação ao final de 2020. Conforme evi-
denciado abaixo, tal crescimento con-
duziu ao aumento do número de fundos 
que apresentam um total de ativos sob 
gestão até 10 milhões de euros3.

O aumento das SCR e a importância do governo interno
e de estruturas de recursos adequadas

aumento significativo do número de sociedades de capital de risco a atuar no mercado na-
cional, num horizonte temporal tão curto, alimenta uma forte procura por recursos huma-
nos com experiência e conhecimentos adequados para o exercício da atividade regulada 
de capital de risco. Numa indústria ainda em crescimento, esta evolução gera a necessi-
dade de prevenir situações que podem conduzir a riscos acrescidos sobre os modelos de 
governo interno das entidades, importando fomentar uma cultura organizacional de com-
pliance. Entre as situações que se pretende prevenir destacam-se o potencial apareci-
mento de estruturas organizacionais débeis face ao volume de atividade da entidade ou a 
concentração de funções num número reduzido de pessoas-chave da sociedade, sem sal-

vaguardar uma segregação mínima de responsabilidades, em particular em funções com 
interesses potencialmente conflituantes. 

A supervisão tem promovido a adoção das melhores práticas de governo interno e de 
estruturas de recursos adequadas (ver capítulo 2.2 abaixo para maior detalhe), tendo pre-
sente o princípio da proporcionalidade, objetivos que irá manter.

1. O ANO EM NÚMEROS

1
 SCR e SGFCR, operando ainda no mercado cinco sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo (SGOIC) e um 

Alternative Investment Fund Manager autorizado noutro Estado-membro da União Europeia, a atuar em Portugal, em regime de 

livre prestação de serviços.
2

 São contabilizados os organismos de investimento coletivo e não os compartimentos patrimoniais autónomos destes.
3

 Importa ainda realçar a particular importância do peso dos fundos de recuperação/restruturação no conjunto da atividade de 

capital de risco em Portugal, que contribuem significativamente para a concentração de ativos sob gestão num número reduzido 

de fundos, cujos ativos sob gestão a 31 de dezembro de 2021 ascendiam a cerca de 1,4 mil milhões de euros, representando cerca 

de 20% do total dos ativos sob gestão na indústria de capital de risco a essa data.

O
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Gráfico	2	–	Concentração	dos	ativos	sob	gestão	num	número	reduzido	de	fundos	
% Ativos sob gestão e número de fundos

1. O ANO EM NÚMEROS

O	aumento	de	FCR	e	a	importância	da	robustez	dos	modelos	de	negócio
das	entidades	gestoras	e	respetiva	solidez	financeira

aumento significativo registado no número de fundos de capital de risco com montantes 
sob gestão por fundo reduzidos constitui um fator de risco sobre o modelo de negócio das 
entidades pela inexistência de escala e dos benefícios a ela associados.  Este fator pode, 
ainda, alimentar dificuldades acrescidas na realização de investimentos diversificados e 
geradores de valor para os participantes.

A supervisão tem promovido a robustez dos modelos de negócio das entidades ges-
toras e respetiva solidez financeira, incluindo a promoção da constituição de carteiras di-
versificadas de investimentos (ver capítulos 2.2 e 2.3 para maior detalhe), objetivos que irá 
manter na sua atuação.

O
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4
 A identificação do número de investidores não profissionais é possível desde a entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 

06/2020, em 30 de junho de 2021, uma vez que o anterior dever de reporte de informação para a CMVM previa uma lista distinta de 

tipos de investidores a ser utilizada.

1. O ANO EM NÚMEROS

No final de 2021, os FCR eram deti-
dos por um total de 7 921 participantes, 
mais 4 315 do que no ano anterior, o que 
representa um crescimento de cer-
ca de 84%. O valor médio atribuído por 
participante registou um decréscimo 
para 0,9 milhões de euros, face aos 1,4 

milhões de euros observados em 2020. 
A maioria dos participantes eram re-
sidentes em Portugal (54% em 2021, o 
que compara com 74% em 2020), des-
tacando-se, entre estes, os investido-
res não profissionais.

Gráfico	3	–	Crescimento	de	84%	do	número	de	participantes		
Evolução do número de participantes e peso dos investidores não profissionais4
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1. O ANO EM NÚMEROS

Foco no modelo de angariação de investidores

aumento significativo registado no número de participantes de fundos de capital de risco, 
a natureza não profissional de muitos desses investidores e a sua residência fora do país 
tem vindo a suscitar um escrutínio acrescido da supervisão sobre os modelos implemen-
tados pelas entidades gestoras para a angariação de investidores. 

A supervisão tem atuado na avaliação do cumprimento dos deveres de prevenção em 
matéria de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e irá emitir orien-
tações para partilha das principais conclusões da ação de supervisão concluída em 2022 
(ver capítulo 2.2 abaixo para maior detalhe). 

Outra dimensão de atuação prende-se com a avaliação dos modelos adotados para a 
angariação de investidores, tendo sido iniciada em 2022 uma ação de supervisão temática 
sobre o tema, bem com a sinalização junto das entidades gestoras da necessidade de ava-
liação prévia se a comercialização pretendida constitui uma oferta pública de distribuição 
de valores mobiliários e, caso aplicável, o cumprimento do regime jurídico aplicável (para 
maior detalhe ver capítulo 2.3).

Do leque de FCR registados no fi-
nal de 2021, de acordo com a infor-
mação prestada pelas respetivas en-
tidades gestoras, 18 apresentam 
caraterísticas de elegibilidade ao sis-
tema de incentivos fiscais à investi-
gação e desenvolvimento empresarial 
(SIFIDE)5 e 109 apresentam uma polí-
tica de investimentos que os tornam 
elegíveis para o programa de autoriza-
ção de residência para atividade de in-

vestimento (ARI)6, existindo 29 fundos 
que apresentam caraterísticas de ele-
gibilidade para ambos os programas, 
o que corresponde, respetivamente, a 
cerca de 8%, 49% e 13% do número to-
tal de fundos em atividade no final do 
ano. Considerando os ativos sob ges-
tão totais no final de 2021, verificamos 
uma distribuição relativamente seme-
lhante: cerca de 6% dos fundos apre-
sentam caraterísticas de elegibilidade 

5
 O SIFIDE encontra-se regulado no Código Fiscal ao Investimento (art. 35.º e ss) e é um benefício fiscal que visa alavancar o 

investimento em despesas de investigação e desenvolvimento (I&D), promovendo a competitividade, a inovação e o crescimento 

sustentável das empresas e da economia.
6

 Trata-se do programa de Autorização de Residência para Atividade de Investimento previsto na Lei n.º 23/2007, de 04 de julho, 

conforme sucessivamente alterada.

O

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. O ANO EM NÚMEROS

7
 Para alguns fundos as respetivas entidades gestoras procederam à classificação em mais do que uma sub-categoria, o que 

justifica o facto da soma da desagregação dos fundos apresentada no gráfico 4 ser superior ao número total de fundos em 

atividade no final de 2021.

para o SIFIDE, 55% dos fundos são ele-
gíveis para o programa ARI e 9% apre-
sentam ambas as caraterísticas. 

Tendo em vista estruturar a infor-
mação disponível sobre os diferentes 
FCR em atividade, foi definida uma clas-
sificação em conformidade com a res-
petiva política e estratégia de inves-
timentos. Essa classificação assume 

quatro tipologias distintas: private equi-
ty, venture capital, infrastructure e real 
estate. Por sua vez, as classificações 
venture capital e private equity podem 
ainda ser decompostas em seed, star-
t-up e later-stage venture, no primei-
ro caso, e buy-out, growth/mezzanine 
e turnaround/special situations, no se-
gundo caso7.

Classificação	em	categorias	e	sub-categorias	distintas:	o	que	são?

Private equity: Investimento realizado numa empresa que já opera no mercado e que pode-

rá, ou não, estar a gerar lucro, não estando essa empresa admitida à negociação em mer-

cado organizado ou equivalente. Investimento tipicamente de médio ou longo prazo, com 

envolvimento na gestão da empresa alvo.

Venture capital: Investimento realizado ainda numa fase inicial de uma empresa, com redu-

zido ou nenhum histórico de atividade operacional, em parceria com empreendedores ou 

promotores de um determinado produto/solução tendo em vista a sua criação ou desenvol-

vimento final e respetivo lançamento comercial.

É possível distinguir as seguintes sub-categorias em venture capital:

Seed: O investimento é realizado numa fase inicial da empresa que necessita de capital 

para concluir a pesquisa e definição ou design do produto/solução, o que pode incluir tam-

bém testes de mercado e a criação de protótipos. Este tipo de investimento não é usado 

para iniciar a produção/distribuição em escala.

Start-up: O financiamento é prestado às empresas assim que o seu produto ou serviço está 

totalmente desenvolvido para começar a produção/distribuição em escala e cobrir as des-

pesas iniciais com a sua promoção. As empresas poderão estar em processo de constitui-

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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ção ou iniciado recentemente a sua atividade sem ainda ter o seu produto em comerciali-

zação. O financiamento será utilizado para fazer face às despesas iniciais. 

Later-stage venture: O financiamento é concedido a uma empresa que já opera no mer-

cado e que poderá, ou não, estar a gerar lucro. Este tipo de investimento é realizado em 

empresas, por regra, já apoiadas por operações de venture capital, geralmente nas ron-

das C e D. 

Por seu lado, em private equity é possível distinguir as seguintes sub-categorias:

Buy-out: Financiamento disponível para a aquisição de uma empresa, que pode ser reali-

zada com recurso a capital emprestado para suportar o custo de aquisição. Geralmente é 

adquirida uma participação maioritária ou de controlo.

Growth/Mezzanine: Um tipo de investimento, normalmente um investimento minoritário, 

em empresas maduras que procuram capital para expansão ou melhoria das suas opera-

ções ou entrada em novos mercados para acelerar o crescimento do seu negócio. 

Turnaround/Special situations: Financiamento disponível num negócio já existente com di-

ficuldades financeiras com vista à sua recuperação económica.

1. O ANO EM NÚMEROS

Neste contexto, e de acordo com 
informação prestada pelas entidades 
gestoras, as políticas e estratégias de 
investimentos dos FCR registados em 
Portugal (incluindo aqueles que ainda 
não iniciaram atividade) tendencial-
mente recaem nos segmentos de pri-
vate equity ou venture capital: 116 FCR 
e 98 FCR, respetivamente, no final de 

2021. As outras duas classificações, 
isto é, infrastructure e real estate as-
sumem uma expressão muito residual8. 
Em termos de relevância no contexto 
do montante de ativos sob gestão no 
final de 2021, cerca de 65% desse mon-
tante encontra-se afeto a fundos de 
private equity e 34% a fundos de ven-
ture capital.

8
 De notar que dois FCR liquidaram já no decurso de 2022 não tendo sido identificada a tipologia em que se integravam as suas 

políticas de investimentos. Foram por isso considerados na categoria residual “Outros”. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Gráfico	4	–	Concentração	dos	fundos	em	estratégias
de private equity e venture capital  
% número de fundos

Gráficos	5	–	Concentração	dos	fundos	em	estratégias
de investimento em growth/mezzanine  
número de fundos

Fonte: CMVM
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Gráficos	6	–	Concentração	dos	fundos	em	estratégias
de investimento em growth/mezzanine  
% ativos sob gestão

1.2 Fases de Investimento 

No ano de 2021, o valor investido pelo 
capital de risco para apoio à expansão 
das empresas aumentou cerca de 96% 
para 1 680,9 milhões de euros (857,2 
milhões de euros no final de 2020). Já 
a relevância do investimento para em-
presas que pretendem reorientar a 
sua estratégia (turnaround) apresen-
tou um comportamento semelhante 
ao ano anterior, ou seja, diminuiu 16% 
para 776,8 milhões de euros (837,0 mi-
lhões de euros no final de 2020). Os ca-
sos em que o capital de risco apoia a 
gestão na aquisição do capital da em-
presa (management buy-out) ou em que 
uma equipa exterior à gestão adquire o 
capital de uma empresa (management 

buy-in) apresentaram aumentos do va-
lor investido, para 570,4 e 4,4 milhões 
de euros, respetivamente, comporta-
mento contrário ao verificado no ano 
anterior. 

O investimento em venture capital, 
através das fases de seed capital, start 
up ou early stage, aumentou significati-
vamente face ao ano anterior, atingin-
do 856,7 milhões de euros (+28,7%) no 
final do ano de 2021. 

A comparação entre Portugal e a 
Europa, no que diz respeito à percen-
tagem de valor investido em cada fase, 
revela, tal como no período de referên-
cia anterior, uma maior concentração 
do investimento em management buy-
-out a nível europeu (68%, enquanto em 
Portugal representava 13% do valor in-

Fonte: CMVM
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vestido) por oposição ao investimento 
na fase de expansão em Portugal (16%, 
ao passo que em Portugal era de cerca 
de 40%). Também a fase de turnarou-

nd representa cerca de 18% do valor in-
vestimento em Portugal, enquanto na 
Europa o peso se manteve inalterado 
face ao ano de 2020, isto é, em 10%. 

Gráfico	7	–	Expansão	e	Management buy-out são as principais fases de 
investimento em Portugal e na Europa, respetivamente
Valor investido, por fase de entrada do capital de risco nas empresas –

final de 2021 em Portugal (esq) e Europa (dir)

Fonte: CMVM e Invest Europe

1.3 Composição da carteira

Em 2021, o setor de capital de risco 
nacional reforçou as rubricas de de-
pósitos e outros meios líquidos, ou-
tros investimentos e, em menor grau, 

de participações sociais, enquanto 
o investimento via prestações aces-
sórias diminuiu. No que diz respeito à 
distribuição dos investimentos já rea-
lizados, a carteira estava maioritaria-
mente afeta a “outros investimentos”9 

9
 Outros investimentos: são calculados através da soma das rubricas de prestações suplementares, prestações acessórias, 

suprimentos, obrigações e outros títulos de dívida e empréstimos. Ou seja, correspondem à soma das rubricas 21, 22, 23, 24 e 25 

do Anexo VI da Instrução n.º 7/2016 da CMVM e das rubricas CC06, CC07, CC08, CC09 e CC10 do Anexo II do Regulamento da CMVM 

n.º 3/2015, na sua redação atual.
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(32,6%, totalizando 2,4 mil milhões de 
euros) e, em menor grau, a operações 
sobre “participações sociais” (22,4%, o 
equivalente a 1,7 mil milhões de euros), 
tendo, contudo, o peso dos “outros in-
vestimentos” diminuído face ao ano 
anterior.

Os valores das rubricas de “outros 
ativos” e de “depósitos e outros meios 
líquidos” aumentaram no ano 36,1 mi-
lhões de euros (+2,9%) e 927,7 milhões 
de euros (+91,3%), respetivamente, as-

cendendo a 1,3 mil milhões de euros 
e 1,9 mil milhões de euros no final de 
2021. 

Entre os “outros investimentos” – 
que seguiram a mesma trajetória da 
maioria das outras rubricas, registan-
do um aumento de 20,9% face a 2020 – 
destacam-se “prestações acessórias”, 
rubrica que continuou a deter o maior 
peso (770,9 milhões de euros ou 31,7%), 
seguida de “suprimentos” (687,5 mi-
lhões de euros ou 28,3%).

Gráfico	8	–	Aumento	de	91,3%	em	depósitos	e	outros	meios	líquidos	
Composição da carteira de capital de risco (ativos sob gestão)

Fonte: CMVM
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No que se refere à componente de 
carteira própria na atividade das SCR, 
as principais rubricas são os depósi-
tos e outros meios líquidos e o inves-

timento em unidades de participação 
de FCR, no montante de 211,3 milhões 
de euros e 83,2 milhões de euros, 
respetivamente.

Aumento	nas	rubricas	de	liquidez	das	carteiras	dos	fundos	-	implicações

aumento significativo registado nas rubricas de liquidez das carteiras dos fundos de ca-
pital de risco, decorrente da realização integral do capital inicial subscrito, constitui uma 
alteração relevante e que condiciona a atuação das sociedades gestoras.

A supervisão tem promovido a definição clara do período de investimento dos fundos 
de capital de risco e o seu cumprimento, compelindo as sociedades gestoras a definir um 
modelo de negócio para os seus fundos, desde a respetiva conceção (ver capítulo 2.3 para 
maior detalhe).

Gráfico	9	–	As	participações	com	uma	percentagem	superior	a	50%
do capital social representam 24% do valor investido 
Participação no capital social das empresas em % do valor das participações – final de 2021

O
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Os FCR detinham 1.206 partici-
pações no final de 2021 (+17% face a 
2020), existindo 11 participações com 
valor superior a 20 milhões de euros, 
enquanto cerca de 69% das participa-
ções correspondia a um valor inferior a 
500 mil euros. 

O período de detenção das posi-
ções detidas decresceu face ao ano 
anterior. Efetivamente, a detenção de 
participações por um prazo até quatro 
anos aumentou em número para 64% 
(52% em 2020), tendo o valor destas 
participações aumentado para 42% em 
2021 (31% em 2020); o número de parti-
cipações detidas por mais de oito anos 
diminuiu para 14% (16% em 2020) e o 
peso relativo do valor investido man-
teve-se em cerca de 37%. Destacamos 
que o período médio de detenção de 
posições no final de 2021 é de cerca de 
4 anos, a mediana de cerca de 2 anos, 
verificando-se, contudo, a permanên-
cia em carteira de mais de 100 partici-
pações detidas há mais de 10 anos.

1.4 Investimento
e Desinvestimento 

Em 2021, uma proporção de 72% de um 
total de 1 534 transações foram aqui-
sições, que corresponderam a 771,6 
milhões de euros. As alienações atin-
giram um total de 397,2 milhões de eu-
ros, pelo que houve um investimento 
líquido de 374,3 milhões de euros (in-
vestimento líquido de 239,3 milhões de 
euros em 2020). Considerando apenas 
as transações de participações sociais 
e de unidades de participação de FCR, 
verificou-se, contudo, um investimen-
to líquido de 106,2 milhões de euros.  

As transações continuaram a ser 
efetuadas essencialmente com con-
trapartes residentes em Portugal (78% 
das operações) e, em menor grau, com 
contrapartes de Espanha. 

O período médio de detenção des-
tes investimentos foi de aproximada-
mente quatro anos e cerca de 23% das 
vendas resultaram em mais-valias face 
ao valor inscrito em carteira (37,2% 
em 2020), correspondente a cerca de 
29,1 milhões de euros. Quando com-
parado com o valor de aquisição, 14% 
das operações originaram mais-va-
lias (30% em 2020) num valor de cer-
ca de 27,7 milhões de euros. Por outro 
lado, ocorreram no ano 44 alienações 
que originaram menos-valias face ao 
valor em carteira de cerca de 47,6 mi-
lhões de euros. Considerando o valor 
de aquisição ao invés do valor em car-
teira, registaram-se 65 alienações com 
menos-valias contabilizadas num mon-
tante agregado de cerca de 54,1 mi-
lhões de euros.

1.5 Evolução da quota
de mercado

No que se refere à quota de mercado, a 
representatividade das 5 maiores enti-
dades que gerem FCR em Portugal di-
minuiu face ao ano anterior (43% em 
2021 e 56% em 2020). No entanto, con-
tinua a verificar-se o domínio dessas 
mesmas 5 entidades gestoras no con-
texto da atividade de capital de risco, 
sendo relevante destacar que 40 enti-
dades que gerem FCR apresentam uma 
quota de mercado inferior a 1% e 6 não 
tinham nenhum FCR em atividade no fi-
nal do ano. l
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O
2.1. Novidades regulatórias

dinamismo do setor de capital de ris-
co em Portugal, verificado nos últimos 
anos, evidenciado pela evolução dos 
montantes globais geridos, foi alimen-
tado pela criação de programas de in-
centivo ao investimento, na vertente de 
captação de capital estrangeiro bem 
como de investimento para a inovação 
tecnológica, nos quais os FCR desem-
penham um papel primordial como ins-
trumento de concretização desses in-
vestimentos. Não é despiciente referir, 
no entanto, o empreendedorismo de 
promotores que pretendem atuar no 
espaço do capital de risco, beneficiado 
pela maior simplicidade subjacente ao 
regime jurídico aplicável, de maior pen-
dor contratual, o qual permite conferir 
soluções mais flexíveis e ajustadas ao 
conjunto de interesses em presença na 
constituição de SCR e respetivos FCR. 
Nesse sentido, cumpre assinalar a pro-
posta de alteração ao regime jurídico 
aplicável à atividade de capital de ris-

co, consubstanciada na proposta do 
Regime da Gestão de Ativos, entregue 
pela CMVM ao Governo no final de junho 
de 2022, após a realização de um par-
ticipado processo de consulta pública 
pela CMVM10.

O ano de 2021 foi ainda marcado 
pela entrada em vigor dos novos de-
veres de reporte resultantes do pro-
jeto de simplificação levado a cabo 
pela CMVM. Para o caso dos FCR apli-
cam-se as disposições constantes do 
Regulamento da CMVM n.º 3/2015, al-
terado pelo Regulamento da CMVM n.º 
6/2020 e para o caso das entidades 
gestoras o Regulamento da CMVM n.º 
1/2020, alterado pelo Regulamento da 
CMVM n.º 6/2020. 

Os novos deveres de reporte per-
mitiram um ajustamento da informa-
ção solicitada e dos prazos de reporte 
aos objetivos de supervisão da CMVM, 
tendo igualmente presente requisitos 
de simplificação da informação e dimi-
nuição dos custos de contexto asso-
ciados à atividade do capital de risco. 

10
 Para maior detalhe consultar a informação disponível em CMVM - Consulta Pública n.º 2/2021.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Nesse sentido, é de destacar a redu-
ção do número de reportes exigidos 
semestralmente, que passou de 5 para 
3 no caso dos FCR. 

No caso dos FCR e das SCR surgiu, 
porém, um novo reporte relativo ao re-
latório de auditoria e certificação legal 
de contas, respetivamente, com pe-
riodicidade anual, tendo em vista agili-
zar o acesso às conclusões do trabalho 
realizado por uma das mais relevan-
tes linhas de defesa do ambiente de 
controlo.

2.2. Supervisão  
das entidades gestoras

No contexto de franco crescimento no 
número de entidades gestoras, FCR 
e respetivos montantes sob gestão e 
participantes, importa garantir que as 
entidades gestoras assumem modelos 
robustos de governo interno, são do-
tadas de uma estrutura adequada de 
recursos humanos, técnicos e mate-
riais e apresentam solidez financeira, 
em benefício da integridade do mer-
cado e da proteção do interesse dos 
investidores.

Contribuir para um modelo
de governo adequado

As entidades gestoras devem exercer 
a sua atividade no sentido da proteção 
dos legítimos interesses dos partici-
pantes dos FCR por si geridos, absten-
do-se de intervir em negócios que ge-
rem conflitos de interesse com esses 
participantes. Entende-se como fun-
damental que as entidades assegurem 
a implementação de uma organização 

interna que reflita as melhores práticas 
em matéria de governo interno.

Para tal, é imprescindível a defi-
nição de uma organização interna que 
privilegie a clareza da estrutura organi-
zacional, com definição clara das atri-
buições de cada área funcional, res-
petivas linhas de responsabilidade e 
procedimentos de tomada de decisão. 
Este princípio releva para a organiza-
ção no seu todo, com igual importância 
para a vertente do negócio (i.e., da ges-
tão do investimento) e para as áreas 
que integram o sistema de controlo in-
terno das entidades, ou seja, a área do 
controlo do cumprimento (complian-
ce), a área de gestão de riscos e a área 
de prevenção em matéria de branquea-
mento de capitais e do financiamento 
ao terrorismo (PBCFT). Releva ainda 
assinalar a necessidade de assegurar a 
segregação funcional de áreas poten-
cialmente conflituantes, em particular 
entre áreas de controlo e áreas contro-
ladas e entre a gestão do investimento 
e a avaliação de ativos. 

Exerce papel fundamental em ma-
téria de governo interno, a acrescer a 
uma organização interna robusta e cla-
ra, o contributo dos respetivos acio-
nistas e membros dos órgãos sociais 
para a adoção de modelos adequados 
de administração dos FCR, de acordo 
com elevados níveis de zelo, honesti-
dade, diligência e de aptidão profissio-
nal. Nesse sentido, assume especial 
importância que os titulares de par-
ticipações qualificadas demonstrem 
ser idóneos e possuir solidez financei-
ra que permita assegurar a viabilidade 
da entidade gestora em caso de neces-
sidade de aumento de fundos próprios. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Do mesmo modo, também os membros 
dos respetivos órgãos sociais e titula-
res de função-chave (ou equivalente) 
se devem revelar adequados ao exercí-
cio das funções para que foram desig-
nados em matéria de idoneidade, co-
nhecimentos e experiência.

É, pois, neste quadro, que a CMVM 
tem pautado a sua atuação na supervi-
são de novas entidades que pretendem 
iniciar a sua atividade no capital de ris-
co, bem como na supervisão contínua 
das entidades em exercício. Em am-
bos os casos, a CMVM tem privilegiado 
a avaliação da idoneidade e da solidez 
financeira dos titulares de participa-
ções qualificadas, bem como a avalia-
ção da adequação de membros de ór-
gãos sociais. Não se cingindo a esta 
dimensão, tem privilegiado, ainda, a 
avaliação dos conhecimentos e expe-
riência da(s) pessoa(s) designada(s) 
para acompanhar as matérias de con-
trolo do cumprimento (compliance) e 
de cumprimento normativo em matéria 
de PBCFT, atento o papel-chave exer-
cido por este(s) em assegurar que a en-
tidade gestora se paute por uma atua-
ção no estrito cumprimento das suas 
obrigações. 

A atuação da CMVM tem resultado 
na identificação e sanação de incom-
patibilidades inerentes às soluções 
inicialmente apresentadas pelas enti-
dades gestoras no processo de auto-
rização ou no contexto de alterações 
subsequentes (e.g. indicação de pes-
soas para serem membros do Conselho 
Fiscal em regime de acumulação de 
funções noutras entidades, incumprin-
do as normas do regime das incom-
patibilidades previsto no Código das 

Sociedades Comerciais), na emissão 
de recomendações para frequência 
de ações de formação para robuste-
cer o nível de conhecimentos ao dis-
por das entidades gestoras, aquando 
da nomeação para o exercício de fun-
ções ou mesmo para a designação de 
novas pessoas para o exercício de fun-
ções-chave (resultante da avaliação, 
através de análise curricular e realiza-
ção de entrevista, de conhecimentos e 
familiaridade com o regime legal e re-
gulamentar aplicável à atividade de ca-
pital de risco à pessoa designada para 
acompanhar as matérias de contro-
lo do cumprimento (compliance) e em 
matéria de PBCFT).

De igual modo, a CMVM tem colo-
cado particular enfoque na avaliação 
do desenho organizacional adotado pe-
las entidades gestoras, incidindo a sua 
preocupação na identificação e acom-
panhamento das áreas funcionais res-
ponsáveis pelo exercício de funções 
chave na gestão de FCR, acautelando 
eventuais sobreposições de respon-
sabilidades conflituantes, decorren-
tes de vicissitudes da atividade da so-
ciedade. Esta avaliação não se limita 
a ocorrer em momento prévio ao iní-
cio de atividade das entidades gesto-
ras, mas sempre que as entidades pre-
tendem gerir novos FCR, o que permite 
reavaliar a adequação da estrutura or-
ganizacional implementada em face do 
volume de FCR e montantes sob ges-
tão, assim como da complexidade do 
FCR em apresentação. 

É, assim, deste modo que a CMVM 
tem pretendido incutir nas entidades 
gestoras a disciplina de realizar, pre-
viamente e de forma contínua, a avalia-

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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ção da adequação da sua organização 
interna, tendo em vista robustecer o 
modelo de governo da sua organização.

Dotar a estrutura de recursos
e meios adequados

As entidades gestoras devem dispor 
de uma estrutura organizacional ade-
quada e proporcional à sua dimensão e 
complexidade das atividades por si de-
senvolvidas. Nessa medida, a sua es-
trutura de recursos disponíveis deve 
ser dotada de meios suficientes, em 
número, disponibilidade e conheci-
mentos, permitindo assim atuar de for-
ma diligente e profissional no exercício 
das suas responsabilidades. Particular 
ênfase é atribuído à dotação de meios 
humanos, considerando a sua relevân-
cia na atividade de capital de risco. 

Nesse sentido, revela-se funda-
mental que as entidades gestoras se 
encontrem dotadas nas áreas funcio-
nais, individualmente consideradas e 
em relação entre si, de recursos ade-
quados à gestão dos FCR.

Assim, a atuação da CMVM tem-se 
pautado pelo acompanhamento contí-
nuo dos recursos humanos disponíveis 
em cada área funcional, respeitando o 
princípio da proporcionalidade, no qual 
se pondera o estádio da vida da pró-
pria sociedade bem como a complexi-
dade e dimensão projetada para cada 
FCR a gerir. Para tal, revela-se funda-
mental assegurar o alinhamento da 
estrutura de recursos com o plano de 
atividades apresentado pela entidade 
gestora, aquando da sua constituição, 
flexibilizando as exigências necessá-
rias ao arranque da atividade, mas sal-

vaguardando a existência de um pla-
no de contratações concreto quanto 
ao número de pessoas por área, per-
fil de recursos a contratar e respetivo 
calendário de execução. Adquire es-
pecial importância a monitorização do 
cumprimento do plano apresentado e 
a sua revisão, assim que alterações re-
levantes são projetadas ocorrer no pla-
no de atividades inicialmente conside-
rado. É neste plano em particular que 
a apresentação de novos FCR a ser ge-
ridos pela entidade se revela um mar-
co importante na revisão da estrutura 
de recursos humanos disponíveis por 
área funcional e na reavaliação da sua 
adequação. 

Desta forma, a CMVM tem asse-
gurado que as entidades gestoras que 
têm conhecido um crescimento signi-
ficativo de FCR sob gestão e respetivos 
montantes acompanham esse cresci-
mento com um reforço efetivo de re-
cursos e com a definição de um plano 
de contratações adequado, tendentes 
a dotar a estrutura organizativa dos re-
cursos necessários. 

Tendo presente o aumento signifi-
cativo registado no número de partici-
pantes em FCR, a natureza não profis-
sional de muitos desses investidores e 
a sua residência fora do país, merece, 
ainda, destaque a atuação da CMVM no 
que respeita à verificação do cumpri-
mento das obrigações legais das enti-
dades gestoras em matéria de PBCFT. 
Neste contexto, foi iniciada em 2021 (e 
concluída em 2022) uma ação de su-
pervisão temática, que abrangeu 10 
SCR, para verificação do cumprimen-
to do dever de identificação e diligên-
cia e do dever de exame, no âmbito da 
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atividade do capital de risco, em linha 
com os resultados da atualização da 
Avaliação Nacional de Riscos de 2019, 
que identifica o capital de risco com 
uma vulnerabilidade intrínseca média-
-alta. As conclusões desta ação de su-
pervisão, obtidas no decorrer de 2022, 
que serão objeto de publicação de 
Orientações para partilha com as enti-
dades supervisionadas das principais 
conclusões da supervisão, merecem, 
desde já, uma reflexão generalizada 
no setor no que se refere à estrutura e 
meios afetos à PBCFT, bem como a ne-
cessárias alterações dos procedimen-
tos implementados.  

Reforço	contínuo	da	solidez	
financeira

As entidades gestoras devem cumprir 
com os requisitos de fundos próprios 
aplicáveis, consoante o tipo legal so-
cietário previsto no respetivo regime 
jurídico. O seu modelo de negócio deve 
permitir assegurar a viabilidade econó-
mica da entidade gestora, robustecida 
por um desempenho económico-finan-
ceiro adequado à consolidação da sua 
posição patrimonial, que permita a ge-
ração orgânica adequada de capital e 
respetiva remuneração. Uma situação 
económico-financeira saudável é con-
dição necessária para o alinhamento 
de interesses entre entidade gestora e 
respetivos participantes dos FCR sob 
gestão. É, neste sentido, que um dos 
tópicos avaliados aquando do regis-
to prévio corresponde à análise da ra-
zoabilidade da geração de receitas por 
via das comissões que serão recebidas 
pela entidade gestora (nas diferentes 

componentes, como seja a comissão 
de montagem e a comissão de gestão 
fixa) no contexto dos recursos que se-
rão efetivamente alocados na gestão 
do fundo, nas suas diferentes dimen-
sões (incluindo custos a incorrer com 
entidades prestadoras de serviços).

Nesta matéria, a atuação da CMVM 
consubstancia-se no acompanhamen-
to contínuo do cumprimento dos re-
quisitos de fundos próprios aplicáveis 
a cada entidade gestora, merecendo 
uma atuação reforçada nas situações 
de potencial ou efetivo incumprimen-
to, com particular destaque para o pla-
no de regularização apresentado por 
cada entidade nessa situação.

É, neste quadro, revelador o au-
mento da disciplina de capital obser-
vado por parte das entidades gesto-
ras, em particular das SCR, que tem 
sido assegurada, em geral, através da 
realização de aumentos de capital e/
ou da realização de prestações suple-
mentares, sempre que os resultados 
gerados por crescimento orgânico se 
revelam insuficientes para essa regu-
larização integral. Cabe, contudo, as-
sinalar, por um lado, a opção seguida 
por diversas entidades gestoras em 
início de atividade de se capitalizarem 
de acordo com os mínimos legais exi-
gíveis, colocando uma pressão acres-
cida na sua situação financeira nos 
primeiros anos de atividade, de espe-
cial fragilidade face a qualquer contex-
to externo adverso, até o seu plano de 
atividades inicial ser devidamente con-
cretizado. Os riscos de tal opção têm 
sido assinalados pela CMVM, reforçan-
do a necessidade dos titulares de par-
ticipações qualificadas apresentarem 
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solidez financeira que permita o apor-
te de capital necessário para o cumpri-
mento, a todo o tempo, dos requisitos 
de fundos próprios da SCR, se se reve-
lar necessário.

Por outro lado, é de assinalar as 
situações identificadas em algumas 
SCR que apresentam um desempenho 
económico-financeiro negativo, em 
que a estrutura de custos não é cober-
ta pelos proveitos operacionais gera-
dos na atividade. Ainda que o contex-
to particular de cada entidade possa 
atenuar a preocupação decorrente 
desta situação, a CMVM atuou junto 
das entidades em situação mais gra-
vosa, procurando aprofundar os veto-
res que justificam esse desempenho e 
quais as iniciativas em curso e pers-
petivadas para reversão da situação. 
Num contexto de entrada regular de 
novas entidades na atividade de capi-
tal de risco e consequente ambiente 
de crescente competitividade na cap-
tação de capital para investimento e 
de maior incerteza na capacidade de 
gerar proveitos e, como tal, capital or-
gânico para a sociedade, estas situa-
ções constituem um vetor essencial 
de atuação da CMVM.

2.3. Supervisão sobre  
a atividade dos FCR

Principais destaques

No contexto de franco crescimento no 
número de FCR, respetivos montan-
tes sob gestão e do número de par-
ticipantes, conforme demonstram 
alguns indicadores da atividade apre-
sentados acima, numa abordagem de 

supervisão baseada no risco torna-
-se premente a necessidade de previ-
são de mecanismos que mitiguem os 
riscos emergentes e salvaguardem o 
interesse dos investidores. Em parti-
cular, merece destaque o contributo 
dos programas de captação de inves-
timento conexos à criação de novos 
FCR segundo modelos menos con-
vencionais quando comparados com 
as características tradicionais do ca-
pital de risco. Nestes casos, em que 
o investimento é realizado na íntegra 
aquando da subscrição inicial, assume 
particular relevância o cumprimento 
dos ciclos contratuais de investimen-
to e de desinvestimento, a adoção de 
mecanismos adequados de captação 
de capital e a implementação de pro-
cedimentos robustos de avaliação e 
de valorização de ativos, em benefício 
da transparência da informação pres-
tada e na legítima defesa do interesse 
dos investidores, conferindo maior re-
levância à atividade de capital de risco 
(value for money).

Cumprir os ciclos contratuais de 
investimento e desinvestimento

Numa atividade que se caracteriza tra-
dicionalmente pela recolha de subscri-
ções com realização de capital diferida 
no tempo, ao ritmo da concretização 
das oportunidades de investimento, 
merecem especial atenção dinâmicas 
distintas subjacente à realização inte-
gral, aquando da subscrição inicial, que 
resultam no avolumar de liquidez em 
carteira desde o início de atividade dos 
FCR – como registado em 2021.

Reconhece-se que tal se encon-
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tra intimamente relacionada com os 
requisitos de elegibilidade de progra-
mas conexos ao FCR, de captação de 
investimento – os já referidos SIFIDE 
e ARI - e, como tal, poderá contribuir 
para um perfil de participantes dos 
FCR cujas expetativas se encontrem 
fundadas em características que vão 
além do próprio FCR e que justificam, 
por si só, atualmente, níveis de sindi-
cância da atuação da entidade ges-
tora inferiores ao esperado. Neste 
contexto, é essencial a prestação de 
informação regular e de forma clara 
e completa por parte das entidades 
gestoras aos seus participantes e que 
lhes permitam acompanhar de forma 
próxima e atenta a atuação da entida-
de gestora.

Por outro lado, o prolongar no 
tempo de níveis mais elevados de li-
quidez em carteira dos FCR, sem 
concretização atempada de investi-
mentos, para além de condicionar a 
rentabilidade efetiva do fundo e des-
virtuar a atuação da entidade gestora, 
significa uma maior concentração da 
sua realização em fases mais tardias 
do período de investimento com ho-
rizonte temporal mais reduzido para 
promover a pretendida valorização 
dessas participadas e menor proba-
bilidade de concretização das opera-
ções de saída com o êxito projetado, 
culminando, em última instância, no 
arrastar de processos de liquidação 
dos FCR por tempo superior ao legal-
mente previsto, atendendo à gestão 
menos diligente dos ciclos de investi-
mento, desenvolvimento e desinvesti-
mento definidas para o FCR. 

É neste quadro que a supervisão 

da CMVM confere particular relevân-
cia à análise do enquadramento do FCR 
que a entidade gestora pretende vir a 
gerir e ao respetivo Regulamento de 
Gestão. Em particular, no atual con-
texto de um elevado número de novos 
FCR, reveste-se de especial importân-
cia ser claro para as partes o modelo de 
investimento e de negócio subjacente 
ao FCR, considerando que releva mi-
tigar o risco de lançamento de novos 
FCR sem viabilidade projetada, seja na 
sua colocação junto de investidores, 
seja na implementação das estratégias 
de investimento delineadas. 

A duração do FCR e a definição do 
período de investimento e de desinves-
timento deverão corresponder a de-
cisões fundadas na política e estraté-
gia de investimentos, que permitam 
concretizar a criação de valor proje-
tada para o investidor, salvaguardado 
o cumprimento dos requisitos legais 
e regulamentares aplicáveis e a ges-
tão de cada fase da vida do FCR, per-
mitindo cumprir as expetativas do in-
vestidor. O Regulamento de Gestão do 
FCR adquire particular relevância nes-
ta sede, uma vez que consubstancia 
o elemento contratual primordial que 
cristaliza os deveres da entidade ges-
tora para com os participantes e as ex-
pectativas destes últimos.

Nesse sentido, a CMVM conferiu 
particular foco no acompanhamen-
to da construção das carteiras de in-
vestimento dos FCR, questionando as 
entidades gestoras sobre planos de 
transações delineados para os FCR e 
respetivo calendário, monitorizando, 
no tempo, o respetivo cumprimento 
dos planos apresentados. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


30

RELATÓRIO SOBRE A ATIVIDADE DE CAPITAL DE RISCO | 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

2. SUPERVISÃO

Adotar mecanismos adequados  
de captação de capital

Num contexto de aumento significa-
tivo do número total de participantes 
nos fundos de capital de risco, a lar-
ga maioria dos investidores não pro-
fissionais, bem como de fundos cujas 
unidades de participação se encon-
tram dispersas por um elevado núme-
ro de participantes, assume particular 
importância que as entidades gestoras 
disponham de procedimentos de cap-
tação de investidores robustos, que 
sejam capazes de avaliar o perfil e ca-
tegoria do investidor e a sua adequa-
ção para investir no FCR. Deverá, tam-
bém, assegurar níveis adequados de 
transparência na informação prestada. 

Mais uma vez o regulamento de 
gestão do fundo é uma peça funda-
mental na divulgação de informação 
contratual aos participantes. Nesse 
sentido, releva assinalar a importân-
cia de promover: (i) a identificação in-
tegral dos encargos suportados pelos 
participantes e pelo FCR, os métodos 
de cálculo e cobrança; (ii) a clara defi-
nição da estratégia de investimentos; 
(iii) o elenco dos riscos subjacentes ao 
investimento, nomeadamente o risco 
de liquidez e de perda de capital; (iv) a 
identificação de entidades parceiras 
na gestão do FCR, respetivas funções e 
eventuais situações geradoras de con-
flitos de interesses; e (v) a identifica-
ção de situações geradores de confli-
tos de interesses entre FCR geridos e 
os mecanismos delineados para a sua 
gestão.

Neste quadro, a CMVM focou a sua 
atuação no sentido de assegurar níveis 

adequados de transparência da infor-
mação presente, nomeadamente nos 
regulamentos de gestão dos FCR, na-
quelas que são as matérias fundamen-
tais acima referidas (e.g. estratégia de 
investimento, encargos associados, 
conflito de interesses, entre outras) e 
nas quais se inclui igualmente a iden-
tificação de entidades parceiras à ges-
tão e respetivas funções e meios.

Cabe assinalar que, não obstante 
a comercialização dos FCR ser asse-
gurada pelas próprias entidades ges-
toras, verificou-se um aumento do re-
curso a entidades angariadoras ou 
referenciadoras de investidores para 
os FCR. Essa dinâmica gera novos ris-
cos no processo de captação de capi-
tal para os FCR, uma vez que introduz 
uma nova entidade e alarga o espaço 
de captação de investidores para os 
FCR, verificando-se, nalguns casos, 
um número significativo de participan-
tes por FCR.

A CMVM aprofundou, ainda, o 
acompanhamento realizado sobre as 
situações que envolvam o recurso a 
entidades angariadoras ou referencia-
doras de investidores para os FCR, ava-
liando o grau de formalização da rela-
ção entre as partes, respetivos termos 
da remuneração e deveres de presta-
ção de informação aos investidores 
previstos. Nesta matéria, já em 2022, 
foi iniciada uma ação de supervisão te-
mática dedicada a estes modelos de 
comercialização e à respetiva regulari-
dade, considerando o aumento signifi-
cativo registado no número de partici-
pantes dos fundos de capital de risco 
no último ano.

Por fim, é de assinalar as iniciati-
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vas de alerta às entidades gestoras, 
em particular dos casos de FCR com 
um número significativo de participan-
tes, para a necessidade de ser promo-
vida a avaliação prévia se a comerciali-
zação pretendida constitui uma oferta 
pública de distribuição de valores mo-
biliários e, caso aplicável, o cumpri-
mento do regime jurídico aplicável.

Implementar procedimentos 
robustos de avaliação  
e	valorização	de	ativos

Os investimentos efetuados pelos 
FCR em conformidade com o respe-
tivo Regulamento de Gestão encon-
tram-se sujeitos a uma avaliação. Nos 
termos dos requisitos legais e regula-
mentares aplicáveis a valorização dos 
investimentos é obtida pelo método 
do justo valor que se consubstancia na 
adoção de um conjunto de critérios va-
lorimétricos previstos em regulamento 
da CMVM11. Cabe às entidades gestoras 
implementar procedimentos adequa-
dos que visem documentar as avalia-
ções realizadas, incluindo os respeti-
vos pressupostos assumidos, registar 
as valorizações assumidas nas cartei-
ras dos FCR e empreender procedi-
mentos de revisão e controlo do pro-
cesso. Trata-se de um procedimento 
fundamental na gestão do FCR, uma 
vez que constitui vetor primordial da 
valorização do património dos partici-
pantes e instrumento de avaliação do 
desempenho da gestão do FCR. Nessa 

medida, constitui um pilar da informa-
ção prestada ao participante e à auto-
ridade de supervisão, razão pela qual é 
igualmente uma matéria essencial do 
trabalho realizado pelo auditor do FCR 
e, por conseguinte, da emissão da sua 
opinião.

A avaliação de ativos e respeti-
vo processo de valorização foi, nesta 
medida, uma matéria objeto de acom-
panhamento contínuo da CMVM, ten-
do por base a informação prestada nos 
deveres de reporte de informação pe-
riódica e em resultado de pedidos es-
pecíficos nesta matéria. O trabalho 
desenvolvido permite expressar uma 
preocupação acrescida com a quali-
dade dos procedimentos de avaliação 
e valorização de ativos das entidades 
gestoras, em particular a adequada e 
completa documentação da avaliação 
realizada e a implementação de proce-
dimentos eficazes de valorização e de 
revisão da informação que integra as 
carteiras dos FCR, a qual é objeto de 
reporte à CMVM e aos investidores. Em 
particular, cabe destacar as seguintes 
fragilidades objeto de monitorização 
junto das entidades gestoras e suces-
sivas correções de informação: 
a) No que respeita aos procedimen-

tos de avaliação e valorização de 
ativos, (i) a utilização de critérios 
valorimétricos que não se recon-
duzem a qualquer um dos previs-
tos no Regulamento da CMVM, (ii) 
incorreções nos cálculos e pres-
supostos subjacentes à avaliação 

2. SUPERVISÃO

11
 Regulamento da CMVM n.º 03/2015, tal como sucessivamente alterado, relativo à atividade de capital de risco.
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dos ativos; e (iii) documentação de 
suporte incipiente; e

b) Em relação à informação reporta-
da, a identificação incorreta dos 
critérios valorimétricos utilizados 
(e.g. avaliação da participada com 
recurso a modelos teóricos, en-
quanto que na carteira essa mes-
ma participação é identificada 
como estando valorizada ao custo 
de aquisição); (ii) inconsistência, 
ao longo do tempo, do critério va-
lorimétrico utilizado para uma de-
terminada participada (e.g. num 
primeiro momento, identificação 
de modelo teórico e, num perío-
do subsequente, identificação do 
custo de aquisição para a mesma 
participada); (iii) apresentação de 
valorizações distintas para a mes-
ma participada, consoante o docu-
mento em questão (e.g. valoriza-
ção de uma participada que consta 
da informação relativa à compo-
sição da carteira distinta do rela-
tório e contas do fundo de capi-
tal de risco, para a mesma data de 
referência). 

Assinala-se que, em geral, as con-
clusões de uma ação de supervisão 
realizada sobre a avaliação e valoriza-
ção de participadas conduzem a corre-

ções de informação objeto de reporte 
periódico à CMVM, suscitando reser-
vas quanto à qualidade da informação 
reportada e ausência de procedimen-
tos internos nas entidades gestoras 
de revisão e controlo da informação 
reportada.

2.4.	Notas	finais

As melhores práticas enunciadas aci-
ma, em direta conexão com os princi-
pais destaques da atuação em matéria 
de supervisão prudencial e compor-
tamental por parte da CMVM, em linha 
com o Plano Estratégico para o trié-
nio 2022-2024 e as atividades-chave 
que o suportarão, apresentado pelo 
Conselho de Administração da CMVM12, 
e as áreas de atuação prioritária da su-
pervisão para a gestão de ativos iden-
tificadas na circular anual de 202213, 
onde naturalmente se enquadra a ativi-
dade de capital de risco, devem ser ti-
dos em consideração pelas entidades 
gestoras. 

Neste contexto, destacamos o ob-
jetivo estabelecido pela CMVM de in-
tensificar o diálogo de supervisão com 
as sociedades de capital de risco para 
um maior acompanhamento e desafio 
da estratégia e modelo de negócio das 
entidades. l

12
 Disponível para consulta em CMVM	-	CMVM	apresenta	Estratégia	para	2022-2024.

13
 Disponível para consulta em 

CMVM	-	CMVM	publica	circulares	anuais	aos	emitentes,	intermediários	financeiros	e	gestoras	de	ativos.
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