
 
Identificação da Empresa 
 

 

PME INVESTIMENTOS – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, S.A. 

 
Missão 
 
 

A PME Investimentos tem por missão dinamizar e promover o alargamento da oferta de 

instrumentos financeiros de política pública, em particular às PME, atuando como catalisador 

do empreendedorismo, inovação, competitividade e internacionalização do setor empresarial 

Português, atendendo também aos desígnios nacionais e objetivos de política europeia de 

promoção da coesão territorial, da promoção da transição digital e da sustentabilidade 

económica, social, ambiental e de práticas de governance adequadas. 

 

Numa lógica de dinamização e alargamento da oferta de financiamento sustentável às PME, 

detém um papel consolidado, quer em instrumentos financeiros de dívida, quer de equity, e em 

todos os segmentos e dimensões de empresas (micro, startups, PME´s, midcaps e grandes 

empresas). 

 

Objetivos 
 
 

Enquanto entidade gestora de instrumentos financeiros promovidos no âmbito de políticas 

públicas de apoio ao financiamento de entidades nacionais, são objetivos a prosseguir pela 

Sociedade: 

 

• Contribuir para que as PME nacionais possam aceder a modelos de financiamento 

adequados à prossecução de estratégias de crescimento sustentado; 

• Desempenho da função de instrumental na prossecução da política de 

empreendedorismo, inovação, competitividade e internacionalização empresarial de 

reforço dos setores estratégicos para a economia nacional; 

• Promover a captação de novos recursos para o setor de capital de risco, atuando numa 

lógica de refinanciamento e partilha de risco, inspirada em processos de parcerias com 

os operadores; 

• Promover a entrada de novos operadores no mercado do capital de risco que possam 

induzir fatores de crescimento internacional e de criação de valor neste setor; 

• Potenciar a intervenção da PME Investimentos, enquanto financiadora pública de 

instrumentos financeiros vocacionados para PME, promovidos no âmbito dos quadros 

comunitários de apoio; 



 
• Desenvolver e operacionalizar novos instrumentos financeiros a disponibilizar ao 

mercado através dos Fundos geridos  

• Desenvolver modelos de governação dos instrumentos financeiros geridos e das 

parcerias estabelecidas, com a negociação e monitorização de objetivos e 

compromissos 

• Promover uma maior interação entre os interesses de política pública e as lógicas de 

atuação privadas 

 

Políticas da Empresa 
 
 

Para prosseguir os objetivos a que se propõe, a Sociedade observará como princípios de 

atuação: 

• Prosseguir a sua função de entidade gestora de Fundos, com elevados padrões de 

qualidade, profissionalismo e eficiência, assegurando a prossecução das políticas 

públicas que lhes estão subjacentes e a criação de valor; 

• Manter uma política de racionalização na gestão dos recurso e meios afetos à sua 

atividade, com salvaguarda dos níveis de serviço que lhe são exigidos; 

• Capitalizar as competências e capacidades adquiridas no domínio da gestão de 

instrumentos financeiros, mantendo uma equipa dedicada e especializada, 

necessariamente versátil para que possa atuar nas várias fases dos processos, em 

função das prioridades estabelecidas; 

• Promover um investimento contínuo nos sistemas de informação específicos, 

adaptando-os às características dos instrumentos, ao seu ciclo de vida e promovendo 

alterações que visem melhorias de controlo e de eficiência; 

• Manter uma estreita articulação com as entidades financiadoras, assegurando um 

serviço qualidade e uma pronta capacidade de resposta às suas solicitações e 

necessidades. 

• Consolidar as parcerias estabelecidas com os diversos stakeholders, através de uma 

maior interação e um alinhamento de interesses entre as partes; 

 

A Sociedade pretende consolidar e diversificar a sua atuação no âmbito da gestão de novos 

instrumentos financeiros dirigidos a empresas e à Economia. Se por um lado, a intervenção da 

Sociedade na gestão destes instrumentos poderá potenciar os recursos existentes, também o 

know-how e as competências adquiridas da Equipa na estruturação e operacionalização deste 

tipo de produtos constituirão um contributo relevante para a concretização dos objetivos que 

lhes estão subjacentes. 

Em complemento da oferta da carteira de produtos tradicionalmente sob gestão, a PME 

Investimentos procura alargar o âmbito dos fundos e instrumentos sob gestão, com produtos 

inovadores, vocacionados para segmentos de mercado distintos dos tradicionais. 



 
 

Obrigações de Serviço Público 
 

Não aplicável 

 

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público 
 
Não aplicável 

 

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de Serviço 
Público 
 
Não aplicável 


