
 
 

Identificação da empresa  
 
Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco, SA 
 
 

Missão e Valores 
 
A Portugal Ventures tem como missão, renovada pela atual Equipa de Gestão, o 
investimento pró-ativo em startups em todas as fases de desenvolvimento, apostando 
no seu crescimento, competitividade e capacidade de internacionalização. 

A Portugal Ventures desenvolve a sua atividade de investimento tendo como matriz 
referencial a qualidade dos projetos nos quais investe, qualidade essa avaliada em 
termos de coerência, racionalidade e natureza inovadora do investimento para a 
produção de bens e serviços internacionalmente transacionáveis, em função da 
novidade e da difusão, bem como, pelo nível de qualificação e de adequação das 
equipas promotoras. 

Sendo um operador público, a Portugal Ventures desenvolve a sua atividade de 
investimento tendo como referência, também, o impacto dos projetos nos quais investe, 
relevando, em particular, o grau de resposta dos mesmos na competitividade nacional, 
incluindo o efeito de arrastamento no ecossistema em que opera e o impacto estrutural 
pelas externalidades positivas que pode originar.  
 
A prossecução da sua missão assenta nos seguintes valores corporativos: 

– Compromisso 
– Excelência 
– Transparência 

 
 

Objetivos  
  
No âmbito da reorganização e reestruturação do setor de capital de risco público, 
definida por Resolução do Conselho de Ministros RCM 50/2011 (DR 1.ª Série de 
29.11.2011), a Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
(anteriormente denominada Inovcapital - Sociedade de Capital de Risco, S.A) 
incorporou, por fusão concluída em 22 de junho de 2012, as sociedades, AICEP Capital 
Global - Sociedade de Capital de Risco, S.A. e TC Turismo Capital-SCR, S.A., 
refletindo uma nova visão e estratégia da intervenção pública em capital de risco. 
 
Da reforma da atividade pública de capital de risco então empreendida, assume 
destaque o objetivo programático, que hoje se mantém, de impulsionar o 
desenvolvimento do empreendedorismo nacional e a valorização económica do 
conhecimento de base científica e tecnológica. 

 
 
Políticas da Empresa 

 
Na tipologia comummente aplicada a nível internacional para Venture Capital 
identificam-se quatro fases iniciais de levantamento de capital: Early-Seed, Late-
Seed, Series A, e Growth. A nível internacional, a fase de Early-Seed é geralmente 
suprida por recurso a Business Angels, não existindo atuação de investidores 
institucionais de capital de risco. Em Portugal, a maior falha de mercado é nas fases 
Late-Seed, Series A e Growth, dado o número limitado de operadores privados 
dedicados a Venture Capital e, cumulativamente, às necessidades crescentes de 
investimento do ecossistema empreendedor nacional. De referir, ainda, que os 
investidores privados estrangeiros raramente investem fora dos seus mercados de 
origem em fases incipientes como Seed (Early ou Late) e que, mesmo em Series A e 



 
 

Growth, os investidores preferem que as startups se deslocalizem para os seus 
mercados domésticos, nomeadamente Reino Unido e Estados Unidos, preferindo 
investir em sindicato, juntamente com acionistas institucionais pré-existentes. 
 
Através da sindicação de investimentos, a intervenção pública de capital de risco 
protagonizada pela Portugal Ventures pretende contribuir para criar as condições 
necessárias para o desenvolvimento da indústria nacional de capital de risco, inserida 
nas mais dinâmicas cadeias de valor internacionais, o que fará da atividade um fator 
crítico de competitividade e fonte de geração de riqueza nacional e de criação de 
emprego altamente qualificado. 
 
A Portugal Ventures tem vindo a posicionar-se no grupo de investidores que oferecem 
a melhor proposta de valor aos empreendedores, empenhando-se no 
desenvolvimento das respetivas startups, através da presença nos conselhos de 
administração, da partilha de experiências de gestão de empresas, da 
disponibilização de redes de contactos e da utilização das melhores práticas em 
termos de instrumentos de capitalização, de modo a viabilizar rondas futuras de 
investimento, coinvestimento, e a estruturação das posições acionistas de forma 
equilibrada entre benefícios económicos e o controlo sobre as decisões estratégicas 
das empresas. 
 
É neste contexto que a Portugal Ventures é hoje um investidor de referência na fase 
Seed e coinvestidor nas fases subsequentes, suprindo as falhas de mercado 
justificativas da política de intervenção pública. Contudo, estas intervenções demoram 
o seu tempo a tornar visível, em toda a sua extensão, os impactos económicos e 
sociais, em termos de crescimento do PIB, de modernização e alteração do 
paradigma da economia nacional. Este é um desígnio decisivo para o futuro do país a 
que a Portugal Ventures tem vindo a corresponder com empenho e determinação e, 
cada vez mais, com reconhecimento nacional e internacional. 

 
 

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. 
 


