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DISCLAIMER

Quaisquer alterações nas taxas de câmbio podem ter um efeito adverso no valor associado aos investimentos. 

O valor dos investimentos e o seu rendimento pode aumentar ou diminuir significativamente podendo, em última instancia, 
os investidores não recuperar o montante inicialmente investido.

Em caso de dúvidas quanto à adequação dos investimentos e para aconselhamento profissional, consulte seu Consultor 
Financeiro. As informações contidas no presente documento tem por base projeções de rendimentos esperados, bem como 
estimativas de futuro. As previsões apresentadas tem por base informação pública de mercado e são desenvolvidas por 
meio da análise de dados históricos e estudos teóricos.

A informação contida neste documento destina-se apena a fins informativos e não deve ser considerada como conselho ou 
recomendação. As informações contidas no presente documento foram obtidas de várias fontes e podem ser imprecisas ou 
incompletas. As informações contidas neste documento devem ser analisadas de forma independente pelos investidores 
com a devida diligência.

Este documento não deve ser usado ou considerado como uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de 
qualquer título ou outra participação no Fundo. Nada aqui contido deve ser considerado vinculativo ou criar qualquer 
obrigação ou compromisso por parte de qualquer contraparte interessada.

Este documento serve exclusivamente

para FINS INFORMATIVOS. 

As informações aqui contidas são confidenciais e, 

ao aceitar este documento, o destinatário 

concorda em não copiar, distribuir, discutir ou 

reproduzir os seus conteúdos (no todo ou em 

parte), para outra pessoa ou entidade, sem o 

consentimento prévio por escrito do(s) Autor(es).

Este documento tem como objetivo único o de 

fornecer informações e não deve ser interpretado 

como uma solicitação de venda de qualquer 

investimento específico. Não leva em consideração 

os objetivos de investimento específicos, a 

situação financeira e as necessidades particulares e 

não representa um conselho de investimento ou 

recomendações pessoais.
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Empresa portuguesa focada na gestão 

de fundos de investimento*

ADN de sustentabilidade com 

abordagem de integração ESG 

Equipa de gestão experiente com 

certificação ESG (certificação EFFAS)

Total Independência, Transparência e 

Integridade

GROSVENOR
Sociedade de Capital de Risco*

*A Grosvenor House of Investments SCR, S.A. é uma sociedade regulada integralmente 

pela CMVM (Comissão de Mercados e Valores Mobiliários)
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A certificação B Corporation é atribuída a empresas que desenvolvem as 

melhores práticas sociais, ambientais e de governance, além de práticas de 

transparência e de ”accountability”, com vista a uma economia mais sustentável e 

inclusiva.

A  Grosvenor tem o privilégio de integrar esta comunidade sendo a primeira 

empresa B Corp a operar no setor financeiro em Portugal

O UN PRI consiste na principal iniciativa mundial  para o investimento 

responsável, alinhando os relatórios de sustentabilidade corporativa com 

as expectativas dos investidores.

Promove 6 princípios voluntários para o investimento responsável. Fomenta a 

compreensão das implicações de investimento sobre temas ESG e integração 

desses temas com decisões de investimento e gestão de ativos. 

O GRI consiste no maior framework a nível mundial 
de reporting no âmbito da sustentabilidade, com focus em impacto e resultados.   

Ao estabelecer padrões universalmente reconhecidos, apoia milhares de 
organizações em todo o mundo a compreender, gerir e comunicar seus impactos 
de sustentabilidade, promovendo a transparência e  confiança em empresas e 
governos.

GROSVENOR
Princípios Orientadores
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GROSVENOR
Equipa

Duarte Costa

Founder & Managing Partner

Miguel J. Martins

Sustainable Investments Partner

Rita Branco

Venture Partner

Diogo Moreira-Rato

Investment committee member

Miguel Lemos

Business development Partner

Faisel Butt

Investment Manager

Francisco Vilhena

CFO

Com mais de 20 anos de 
experiência na indústria 
de gestão de ativos

Décadas de experiência em 
projetos de desenvolvimento 
internacionais, finanças, 
inovação e sustentabilidade

20 anos de experiência na 
liderança de equipas. 
Comunicação e advertising de 
formação

30 anos de experiência em 
mercados financeiros globais, 
incluindo consultoria de 
relações com investidores

Ocupou diversos cargos de 
direção e executivos em 
diferentes empresas Fortune 100

Com mais de 20 anos de 
experiência como gestor 
financeiro e de operações

Vasta experiência na 
indústria de banco de 
investimento e gestão de 
ativos

Bárbara Leão Carvalho

Impact Investment Manager

Miguel Almeida            

Impact Investment Analyst

Apaixonada por mudanças 
sociais, +10 anos de experiência 
em economia social e de impacto

+25 anos de experiência no setor 
financeiro e finanças colaborativas 
e sustentáveis

A Grosvenor House of
Investments conta com uma 
equipa multifacetada com 
experiência comprovada de 
gestão de ativos

Luís Verdasca Gomes

Investment Analyst

+6 anos de experiência em 
Corporate Finance e M&A, 
principalmente em avaliação 
de empresas e M&A advisory
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Mais de 30 anos de experiência 
na implementação de 

estratégias de sustentabilidade

Mais de 50 anos de 
experiência na indústria 

de gestão de ativos

Experiência acumulada 
de mais de 100 anos 
no setor de serviços 

financeiros

Mais de € 4,0bn de 
oportunidades selecionadas, 
negócios fechados e saídas 

de sucesso

€3.1bn
€95m

Verticais / Experiencia (Anos)

Saúde e Ciências da Vida ______  45 Anos

Economia do Mar _______________  7 Anos

Eficiência Energética _____________ 32 Anos

Experiência sólida e consolidada em linha com a abordagem 

ESG ao investimento da Grosvenor

GROSVENOR
Track-Record da Equipa

Ativos sob Gestão*:

7
* Valor histórico agregado da Equipa.



Na Grosvenor participamos ativamente nos 
setores em que operamos mantendo 
proximidade dos parceiros estratégicos 

GROSVENOR
Parcerias Estratégicas

8



SDGs com impacto direto:
O programa Grow Sustainable

Um programa focado na promoção 

de práticas sustentáveis:

- Mentoring e masterclasses;

- Conferências e webinars;

- Masterclasses e bolsas de estudo;

- Apoio a empreendedores em 

temas que tratam principalmente de 

Sustentabilidade nos Negócios e 

Investimentos.

GROSVENOR
Compromisso 

O nosso compromisso com a 
Sustentabilidade é a longo prazo. 
Só assim será possível construir 
um ecossistema mais dinâmico, 
equilibrado, sustentado e 
preparado para gerir todos os 
grandes desafios que o nosso 
planeta irá enfrentar e garantir a 
sua plena prosperidade. 

Duarte Costa

Founder & Managing Partner,
Grosvenor House of Investments

SDGs com impacto indireto:
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Tipo de Fundo Fundo de Capital de Risco registado na CMVM

Sociedade Gestora GROSVENOR House of Investments - SCR, S. A.  (nº de registo na CMVM 152852)

Custodian Bank Millennium BCP 

Auditor / Avaliador KPMG / Deloitte

Reporte ESG Reports – Investidores poderão integrar o impacto do Fundo nos seus próprios relatórios (carbon savings, por ex.) e

Dimensão 50.000.000 € (mínimo de subscrição 100.000 €) 

Data de encerramento do fundraise Agosto de 2022

Maturidade 7 anos (6 + 1 ano)

Comissão gestão & performance/ set up
2% (com 20% de Carried Interest; 4% hurdle rate)

Retorno Anual Esperado (líquido de comissões) 11%

SUSTAINABLE INNOVATION
Dados Gerais
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SUSTAINABLE INNOVATION
Membros do Comité de Investimentos

12

Duarte Costa

Founder & Managing Partner

O Duarte detém posições de alto 
nível na área financeira de várias 
mid-caps portuguesas e africanas, 
nos sectores da Distribuição e 
Imobiliário. Na indústria de fundos de 
investimento, o Duarte teve a 
oportunidade de integrar duas 
equipas de gestão experientes com 
foco no desenvolvimento de portfólio 
inovador e gestão de ativos, bem 
como liderar rodadas de captação de 
recursos.

Iniciou a sua carreira nas áreas de 
Gestão e Seguros, primeiro no Grupo 
Champalimaud, e posteriormente na 
Caixa Geral de Depósitos, tendo 
participado em diversos projetos de 
expansão destas unidades de 
negócio.

O Duarte detém a CESGA (analista de 
investimento certificado ESG) pela 
EFFAS - European Federation of
Financial Analyst Societies.

Miguel J. Martins

Sustainable Investments Partner

O Miguel conta com décadas de 
experiência em desenvolvimento de 
negócios a nível internacional, 
finanças, inovação e sustentabilidade, 
tanto em mercados emergentes como 
em economias desenvolvidas. Entre 
2000 e 2019, trabalhou na IFC, onde 
ocupou várias funções nos 
departamentos de Investimento, 
Consultoria e Conhecimento e 
Aprendizagem.

Miguel criou e liderou a equipa do 
Transformational Business Awards do 
Financial Times e do IFC (World
Bank), projeto de referência mundial 
na área de Sustentabilidade. É 
lecturer da Universidade de Harvard, 
no programa de Educação Executiva 
da Graduate School of Design, tendo 
realizado programas nos Estados 
Unidos e internacionalmente.

Diogo Moreira-Rato

Investment committee 

Formado em Administração de 
Empresas e Marketing / Finanças 
com honras (Cum Laude) pela 
Boston University (EUA), a sua 
experiência inclui posições de 
Direção Executiva em diferentes 
divisões de empresas Fortune 100 
nas principais regiões dos EUA, 
Europa e América Latina, como 
Johnson & Johnson e Smith & 
Nephew, onde teve a oportunidade 
de desenvolver várias áreas de 
negócio diferentes dentro do grupo 
de dispositivos médicos, bem como 
mais de 30 ciclos de investimento.

Diogo Moreira-Rato tem mais de 30 
anos de experiência mundial nas 
áreas de Ciências da Vida e 
#MedTech.

Diogo é atualmente Angel Investor, 
Special Advisor em várias empresas 
e Presidente da YPO Portugal 
Chapter.

Luís Verdasca Gomes

Investment Analyst

O Luís possui uma vasta 
experiência na área de 
serviços financeiros, 
nomeadamente no sector 
bancário mas também a nível 
de Consultoria com grande 
enfoque em operações de 
fusões e aquisições de 
empresas de mid-market.

Antes de integrar a Grosvenor, 
Luís adquiriu experiência 
assessorando operações de 
M&A na Clearwater
International e como consultor 
na prática de Corporate
Finance da Deloitte.

O Luís possui um mestrado em 
Administração de Empresas 
pela Católica-Lisbon e é 
licenciado em Gestão pelo 
ISEG.

Support

Miguel Lemos

Business Development Partner

O Miguel tem 30 anos de 
experiência em mercados 
financeiros globais. Iniciando sua 
carreira no Deutsche Bank no 
mercado de dívida, Miguel 
trabalhou por 9 anos em vendas 
de ações e prop. trading no 
BBVA Midas.

Usufruindo a sua experiência, 
atuou como consultor de 
Relações com Investidores em 
algumas das maiores empresas 
portuguesas cotadas, incluindo 
concessionárias de energia, 
contatando diretamente os mais 
relevantes gestores de ativos 
globais.



Preservação de capital

• Foco em Empresas já em fase de expansão

• ESG como filtro de investimento adicional eficaz

• Menor risco operacional com abordagem ESG

• Preferência por "quase-capital" no financiamento

• Co-investimentos em conjunto com outros Private Equities

• Implantações de capital vinculadas a milestones

• Non-refundable programs reforçam estrutura de capital 

das investidas

SUSTAINABLE INNOVATION
O Fundo Português ESG

Abordagem de integração ESG

• Práticas ESG implementadas em todas as fases do ciclo de vida 

do investimento: 

• análise e decisão – com critério vinculativo

• gestão ativa – implementação das melhores práticas ESG 

cria empresas mais resilientes, lucrativas e apelativas 

• saída ou exit – procura do mercado por sustainable assets

amplia opções de exit

Principais objetivos:

1. Minimização do risco do portfólio

2. Maximização do impacto ESG

3. Otimização da criação de valor

Único fundo português de PE / VC com 

uma abordagem de investimento ESG 

atualmente em fund raising em Portugal1)

1) De acordo com o Relatório “Green Finance no Reino Unido e em Portugal”, 
elaborado pela Embaixada Britânica em Lisboa.
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Com enfoque na preservação de valor, o Sustainable Innovation é um Fundo com 
maturidade a 7 anos, que investe em empresas portuguesas inovadoras e com forte 
componente de I&D, certificadas pela Agência Nacional de Inovação (ANI), elegível 
para efeitos de SIFIDE

Perfil de Investimento
Perfil de Investimento Empresas 
Portuguesas com elevado potencial de 
Investigação e Desenvolvimento (I&D) 
nos estágios de Série A a late stage e 
vantagens competitivas sustentáveis

Setores de Foco
Fundo sector agnostic mas com maior 
enfoque em Energias Renováveis, 
Economia do Mar, Saúde e Ciências 
da Vida 

Instrumentos de 
Investimento
Equity, Preferred Equity, Debt-

Equity Mezzanine Loans, 

Convertible Notes

Número de 
Investimentos
15  ~  20  Investimentos

Ciclo de Investimento
3  ~  6  anos

Estratégias
de Desinvestimento 
Equity w/ Put Option; 

M&A; IPO; SPACs

Estratégia de Valorização das 
Participadas 

Co-Investimento
Possibilidade de co-investimento
com outras entidades Portuguesas 
e Internacionais (Ex: Portugal 
Ventures, Pathena)

Montantes de Investimento
1m€  ~ 10m€  ticket size
(max. 20% da dimensão do Fundo)

15-20 investimentos

SUSTAINABLE 
INNOVATION
Estratégia de Investimento



SUSTAINABLE INNOVATION
Sectores preferenciais

Ciências da Vida Economia do Mar Eficiência Energética

Racional de investimento

• Indicadores demográficos - De acordo com a ONU, entre 

2017 e 2050, a população com mais de 60 anos aumentará 

38% nos países mais desenvolvidos para 427 milhões e 1,7 

biliões nas regiões em desenvolvimento (até 260%).

• O aumento do conhecimento em biologia, nomeadamente 

molecular (RNA-seq, e outros) abre o caminho para novas 

formas de terapia 

• A transmissão remota de dados e telemedicina permite 

ganhos substanciais de eficiência e facilita o acesso a 

serviços médicos 

• Os gastos a nível global em saúde per capita cresceram a 

uma taxa de 4,8% ao ano entre 2000 e 2018, mantendo-se 

a UE atrás dos EUA. A despesa atual com saúde per capita 

em 2018 nos EUA = 10,624 USD; EU = 3.525 USD

O número de operações de M&A tem aumentado 

significativamente nos sectores-alvo desde 2016

Racional de investimento

• De acordo com a análise da OCDE, o valor agregado 

gerado pela indústria baseada no oceano globalmente 

pode dobrar de tamanho, passando de US $ 1,5 trilhão em 

valor agregado global em 2010 para US $ 3 trilhões em 

2030. 

• O oceano absorve 30% do CO2 antrópico / Atividades 

como a produção de biomassa com impacto positivo

• Economia Azul com pessoal altamente qualificado: Novas 

Áreas na PT: Contribuição VAB = 0,12% / Salários = 170% 

Média portuguesa (Pordata / INE) 

• Portugal está atrasado Políticas de pesca sustentável da 

UE: Peixes e frutos do mar de criação com menor pegada 

de carbono / Aquicultura PT = 10% da produção de peixes 

vs 20% na UE 

• Biomassa (algas e microalgas) admirável mundo novo: 

Novas utilizações (alimentos, rações e fertilizantes) 

crescimento da indústria automotiva / Algarve com as 

melhores condições 

• Parques eólicos flutuantes offshore com grande potencial 

na Europa = 4500 GW / Instalado em 2020 = 25 GW

Racional de investimento

• Alinhamento com a agenda de descarbonização ambiental 

chave da UE 

• Foco em soluções de eficiência energética com suporte de 

aprendizado de máquina em vez de infraestrutura (fundo 

não alavancado) 

• Os agregados familiares representaram 26% do consumo 

final de energia na UE e o aquecimento ambiente 

representou 64% disso (Eurostat)* 

• Escalabilidade de soluções de TI, permite expansão para 

outros mercados 

• Internet of Things traz novas soluções mas o consumo 

global de eletricidade por dispositivos em stand-by é igual 

ao consumo anual de eletricidade em Portugal em 2025 

(IEA) 

• Apoio financeiro da UE a projetos de poupança de energia 

(entre outros 232 milhões de euros do Mecanismo de 

recuperação e resiliência, 373 milhões de euros dos 

fundos da política de coesão, Horizon Europe com 244 

milhões de euros nos primeiros dois anos) **

*30% in Portugal

** https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing/eu-programmes/current-funding_en

176.3
107.2

206.9 218.1

116.0 75.0

330 272 292 296

1 212
1 442

2016 2017 2018 2019 2020 Jun-21

Chart Title

€m

# 

Transações

€252m
para apoiar projetos de economia azul de acordo com o 
Plano de Ação da Estratégia Nacional para o março 2021-
2030 (ENM 2030).

O aumento do consumo global de energia (mais do que 
dobrando até 2050, de acordo com a McKinsey, e a 
meta da UE de cortar 55% das emissões de CO2 até 
2030 representam novos desafios que trazem novas 
oportunidades para infraestrutura e inovação.
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O Fundo SUSTAINABLE INNOVATION segue uma metodologia holística no seu 
Processo de Investimento, identificando e quantificando os impactos diretos e indiretos 
da atividade e planos de negócio das empresas e projetos com elevado potencial de 
prosperidade a longo prazo.

Due Diligence
e Transação

Processo 
de Filtragem

Originação
e Sourcing

Processo de Investimento

Gestão 
de Portfólio

Desinvestimento

• Avaliação de 
mercado;

• Pesquisa 
proprietária;

• Várias fontes de 
originação;

• Estruturação do 
investimento;

• Design de matrix
de impacto ESG;

• Negociações;

• Oferta final sujeita 
a due diligence;

• Due Diligence;

• Assinatura do 
Contrato de 
Investimento;

• Gestão ativa;

• Eficiências 
operacionais;

• Avaliação de 
métricas de 
sustentabilidade;

• Consistência na 
estrutura de 
capital;

• Gestão de risco;

• Avaliação de ativos;

• Estratégias de exit;

• Criação de valor.

• Filtragem de 
oportunidades;

• Avaliação de portfólio;

• Avaliação e mitigação 
de riscos;

• Integração de 
sustentabilidade;

• Due diligence
preliminar;

• Avaliação do 
investimento;

Integração de fatores ESG ao longo de todo o processo

SUSTAINABLE INNOVATION
O Processo de Investimento



O Gestor será responsável pelo 
funcionamento do Fundo, delegando 
no Comité de Investimentos as análises,  
avaliações e decisões sobre aquisição, 
gestão e alienação dos investimentos. 
O Gestor conta igualmente com uma pool 
de Advisors na rede de contactos para 
apoio fundamental e técnico na gestão 
do portfólio.

O Comité de Investimentos irá originar, 
selecionar e decidir sobre a aquisição, 
gestão e alienação de investimentos de 
acordo com a Política de Investimento 
do Fundo. O Comité de Investimentos
integrará a Estratégia de Sustentabilidade 
do Fundo nas fases de análise, due 
diligences e acompanhamento dos 
investimentos ao longo de todo o seu 
ciclo.

1) Unanimidade dos eleitores necessária para todas as decisões de investimento e desinvestimento

SUSTAINABLE INNOVATION FUND

Soc. Gestora

Comité de investimentos
DC | DMR | MJM

Advisors
técnicos

SUSTAINABLE INNOVATION
Estrutura Legal & Governance



A Empresa:

PeekMed® é uma Medtech global que 

se baseia numa ferramenta de suporte à 

decisão dos profissionais de ortopedia. 

A tecnologia permite a realização de 

forma rápida e eficiente do 

planeamento pré-operatório de 

qualquer procedimento ortopédico em 

3D, utilizando dados de imagem 2D do 

paciente.

A ronda de investimentos da Série A, no 

valor de € 3m, foi liderada pela 

Grosvenor e pela Portugal Ventures com 

vista ao investimento em I&D e expansão 

da rede de distribuição e comercial.

Case study

PeekMed

Data do investimento: Abril de 2021

SUSTAINABLE 
INNOVATION
Participada (exemplo)

Racional de investimento:

• Impacto positivo nos recursos e no bem-estar 

dos pacientes:

- Reduz o tempo de utilização das salas de cirurgia

- Permite melhor alocação do tempo do cirurgião

- Reduz o desperdício de stock dos implantes

- Reduz o risco de uma 2ª cirurgia de correção

- Poupanças para fabricantes de implantes ($200m)

• Equipa de gestão focada

• Contratos em vigor com os principais fabricantes 

de implantes

• Estratégia de saída alinhada com fundadores e 

CoInvestidores

• Impacto sustentável sob avaliação para 

melhorias adicionais
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O Fundo promove uma 
integração ESG (dos 
factores ambientais, sociais e 
de governance), impactando 
positivamente os Objetivos 
de Desenvolvimento
Sustentável das Nações 
Unidas (UN SDGs). 

Tem como propósito 
primordial impactar direta e 
positivamente 6 dos
17 Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável das Nações 
Unidas (UN SDGs). 

SUSTAINABLE INNOVATION
Investimento de Impacto
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SUSTAINABLE INNOVATION
Proposta de Valor

1

2

3

Equipa experiente e 100% alinhada com a estratégia de 
investimento

Criação de valor com base na abordagem ESG ao longo de 
todo o processo de investimento

Investimentos alinhados com as prioridades económicas 
da UE (sustentabilidade / inovação)
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INVESTIMENTO 
RESPONSÁVEL & 

SIFIDE

Proprietary and confidential  - For discussion purposes only.  Document with no contractual value and subject to an oral presentation.  
Material should not be shared with any third party without the expressed written consent of GROSVENOR HOUSE OF INVESTMENTS – SCR, S.A.   
© GROSVENOR HOUSE OF INVESTMENTS – SCR, S.A. – Avenida da Liberdade, 129-B  - LISBON   (PORTUGAL)   - Regulated by the Portuguese Securities Market Commission (CMVM) under the number 152852

OPERATIONAL PARTNERS:SIGNATORY: SUPERVISION:
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INCENTIVOS E 
APOIOS FISCAIS

O SIFIDE é um instrumento 
fiscal que visa aumentar a 
competitividade das 
empresas, apoiando o 
esforço e o financiamento 
da Investigação e 
Desenvolvimento (I&D)

As deduções à coleta do 
IRC podem ir até 

82,5% do valor 
investido

Lucro tributável não determinado por métodos indiretos;

Não ser devedor ao Estado e à Segurança Social de quaisquer 
impostos ou contribuições ou tenham o pagamento devidamente 
assegurado.

REQUISITOS

ÂMBITO 

DA DEDUÇÃO

As empresas podem deduzir ao montante da coleta do IRC, e até à sua 
concorrência, o valor do investimento direto ou via fundos em I&D 
numa dupla percentagem:

⁻ Taxa base - 32,5% das despesas realizadas no período;

⁻ Taxa incremental - 50% do acréscimo das despesas realizadas no período em relação à 
média aritmética dos  2 exercícios anteriores até 1,5M€.

Dedução total = 82,5%

⁻ NOTA; Para PME com início da atividade há menos de 2 anos aplica-se uma majoração 
de 15% à Taxa Base (47,5%).

FUNDOS 

SIFIDE

UTILIZAÇÃO 

DO BENEFÍCIO 

FISCAL

O benefício fiscal apurado, caso não seja utilizado na totalidade no ano 
do investimento, pode ser geralmente utilizado até ao 8º exercício 
seguinte. A Lei 21/2021 de 20 de Abril alargou esse prazo para 10 
anos, no que se refere a benefícios fiscais apurados em 2020 e 2021

O investimento em fundos como o Sustainable Innovation permite a 
dedução à coleta de até 82,5% do montante investido
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INCENTIVOS E 
APOIOS FISCAIS

A candidatura ao SIFIDE deverá ser apresentada até ao final do mês de 
maio do ano seguinte ao da obtenção do benefício fiscal.

Todas as candidaturas terão de ser submetidas à ANI – Agência 
Nacional de Inovação.

CALENDÁRIO

PRÉ-ANÁLISE

DA 

ELEGIBILIDADE

Análise técnica das atividades de Investigação e  Desenvolvimento 
realizadas.

Relatório único.

VANTAGENS (FISCAIS) DE INVESTIR NO SUSTAINABLE INNOVATION FUND

Realocar o pagamento de IRC para investimento em investimentos responsáveis e financiar a 
Investigação & Desenvolvimento (I&D) dessas empresas.

Potenciar a poupança fiscal através da obtenção de ganhos financeiros com a valorização potencial 
das UPs do fundo durante o período de investimento

Contribuir para aumentar a convergência do investimento em Investigação em Portugal que, apesar 
de subir de 0,3% em 1982 para 1,4% em 2019, ainda fica longe da méidia da EU de 2,2% 
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INCENTIVOS E 
APOIOS FISCAIS

Exemplo do Impacto Imediato de um investimento de €1m

Ativo Capital Próprio

Cash (destinado pagamento do IRC)  Var. Resultado Líquido

Investimentos financeiros (UPs) 

Variação do Capital Próprio

Passivo

Impostos a pagar

Variação do Ativo Variação do Passivo

- 1.000.000

+ 1.000.000

0

+ 825.000

+ 825.000

- 825.000

- 825.000

Processo de obtenção do benefício SIFIDE via fundo

Realização do investimento 

através da subscrição de UPs

Retorno via benefício fiscal

Candidatura ao SIFIDE até 31

de Maio

Retorno via rentabilidade do 

fundo

Lock-up period de 5 anos

POUPANÇA EM IRC = 
825,000

Valores em euros

POTENCIAL DE GANHO 
FINANCEIRO COM 
VALORIZAÇÃO DO FUNDO

24



SUSTAINABLE INNOVATION
GARANTIAS DE CUMPRIMENTO SIFIDE II

- Sustainable Innovation Fund (SIF) tem Declaração de Conformidade emitida pela ANI

Medidas

- SIF identifica e promove a integração de empresas na lista da ANI

- Acesso a oportunidades exclusivas

- Os acordos de investimento entre Acionistas incluem cláusulas de salvaguarda:

- Use of proceeds – o investimento dedica-se a financiar atividades aceites pela ANI pare efeitos de SIFIDE II

- Capital deployments – entregas de capital às participadas são faseadas e dependentes de cumprimento com SIFIDE II

- Acompanhamento – todos os trimestres as empresas têm de reportar o investimento em R&D ao SIF

- Reporting – Obrigatoriedade de entrega anual do relatório com despesas elegíveis à ANI no âmbito do SIFIDE II

- Indemnities – Sempre que possível, inclusão de cláusulas de reembolso ou de desinvestimento em caso de incumprimento.

- Investimento: 50% das despesas de I&D elegíveis (valor máximo)

- Entrada em empresas em que as despesas elegíveis são muito superiores ao nosso investimento (mais do dobro);

Mitigação de Risco 

e estratégia de 

investimento
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DISCLAIMER

Mudanças nas taxas de câmbio podem ter um efeito adverso no valor e na receita dos investimentos.
O valor dos investimentos e sua receita tanto pode subir como descer e pode subir ou cair significativamente.
Os investidores podem não recuperar o valor real investido.

Em caso de dúvidas quanto à adequação dos investimentos, consulte o seu Assessor Financeiro. As informações aqui contidas
usam projeções de retornos esperados, bem como estimativas do futuro. As relações e previsões relativas contidas aqui são
baseadas em pesquisas e são desenvolvidas por meio de análises de dados históricos e estudos teóricos.

As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não devem ser consideradas conselhos ou 
recomendações. As informações aqui contidas foram obtidas de várias fontes e podem ser imprecisas ou estar incompletas. As 
informações contidas neste documento devem ser revistas de forma independente pelos investidores com a devida due diligence.

Este documento não deve ser usado ou considerado como uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de 
qualquer título ou outro interesse no Fundo. Nada aqui contido deve ser considerado vinculativo pretende criar qualquer 
obrigação ou compromisso por parte de qualquer contraparte interessada.

Este documento serve somente
para FINS INFORMATIVOS. 

As informações aqui contidas são confidenciais e, ao aceitar este 
documento, o destinatário concorda em não copiar, distribuir, 
discutir ou reproduzir os seus conteúdos (no todo ou em parte), 
para outra pessoa ou entidade, sem o consentimento prévio por 
escrito do (s) Autor (es).

Este documento tem como objetivo único o de fornecer 
informações e não deve ser interpretado como uma solicitação 
de venda de qualquer investimento específico. Não leva em 
consideração os objetivos de investimento específicos, a situação 
financeira e as necessidades particulares e não representa um 
conselho de investimento ou recomendações pessoais.


