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Resumo 

 

A importância da Pequena e Média Empresa (PME) no tecido económico português 

justifica a reflexão acerca das diversas alternativas de financiamento existentes para 

estas sociedades, com enfoque especial no mercado de capitais. O objectivo deste 

trabalho de investigação é o de obter evidência empírica junto dos investidores 

nacionais de capital de risco que permita compreender as motivações e as características 

do investimento nas empresas de menor dimensão, analisar o acompanhamento 

posterior pelo investidor em comparação com uma empresa de grande dimensão, avaliar 

o potencial do mercado de capitais para o desinvestimento em PMEs e recolher 

sugestões de melhoria ao enquadramento do capital de risco em Portugal. 

Os resultados do inquérito realizado no âmbito do presente trabalho confirmam que a 

qualidade da equipa de gestão, o potencial de rentabilidade, o conhecimento do negócio 

por parte dos sócios originais e a perspectiva de saída do investimento são factores de 

extrema importância para o investidor.  

Adicionalmente, os dados recolhidos sugerem que os investidores de capital de risco 

recorrem maioritariamente a acções ordinárias para efectivar a sua participação, 

independentemente da dimensão da participada. Da mesma forma, as medidas de 

corporate governance encetadas pelos capitalistas de risco revelam a mesma orientação, 

quer se trate de um investimento numa PME ou numa grande empresa. Os mecanismos 

de corporate governance adoptados incluem, entre outros, a possibilidade de vetar 

decisões estratégicas, a obrigação de permanência dos gestores, o direito de presença no 

Conselho de Administração, remuneração da gestão indexada ao cumprimento de 

objectivos e, com periocidade trimestral, a recolha de informação contabilística e a 

realização de reuniões de acompanhamento. 

Finalmente, o estudo demonstra que a recompra por parte dos sócios originais e a venda 

directa a terceiros têm sido as estratégias de desinvestimento mais recorrentes em 

operações já realizadas, não tendo nenhuma das empresas inquiridas optado pelo 

mercado de capitais, o que permite depreender que as empresas de capital de risco 

aprenderam a sobreviver e a actuar sem um mercado de capital de risco com liquidez. 

Para a dinamização do mercado de capital de risco as empresas da amostra seleccionada 
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sugerem, entre outras medidas, a implementação de medidas de fomento, diminuição da 

burocracia, profissionalização da gestão das participadas e maior transparência na 

informação prestada.  
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Notas Introdutórias 
 

“All in one, it seems obvious that in countries, like Portugal, where Small and Medium 
Enterprises critically need to grow and take further risks, it is essential to have access 
to longer term and equity funds.“ 

Dr. Carlos Tavares 

Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários1 

 

Ao nível das PMEs o acesso ao mercado de capitais é geralmente tido como limitado e, 

uma vez que nem todos os empreendedores podem financiar com recursos próprios os 

seus negócios nem aceder a private equity, a forma de financiamento mais recorrente na 

economia nacional para este tipo de empresas acaba por ser o recurso ao crédito 

bancário.  

A aplicação de capital de risco tem servido, em alguma economias, para acelerar a 

entrada das PMEs no mercado de capitais (Black e Gilson, 1998). Dados os mecanismos 

de selecção, monitorização e de mitigação dos custos de agência que os gestores de 

capital de risco aplicam nas suas participadas e o seu papel activo no planeamento 

estratégico e nas decisões operacionais, estas acabam por ser colocadas no mercado com 

um selo de garantia que limita os riscos de colocação.  

Para que o capital de risco se desenvolva, os investimentos a realizar devem ser 

rentáveis e líquidos, uma vez que o seu objectivo natural deve ser o desinvestimento e a 

execução do ciclo virtuoso de investimento, sucesso empresarial, desinvestimento, 

mais-valias e reinvestimento. Dada a necessidade de efectuar investimentos que 

garantam rentabilidades concordantes com as expectativas dos investidores, as 

sociedades gestores de fundos de capital de risco têm que avaliar as empresas e, após 

efectuar o investimento, acompanhar as suas participadas. Em momento posterior dar-

se-á o processo de desinvestimento.  

                                                 
1 Tavares, Carlos (2007), “Financing Innovation and Competitiveness”, Discurso proferido no Fórum da 

Presidência Europeia, Centro de Congressos do Estoril.  
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Pelo seu posicionamento no processo de financiamento de uma empresa, as sociedades 

de capital de risco e outras sociedades gestoras de fundos de capital de risco permitem 

instrumentalizar o estudo dos factores que tornam atractivo o investimento numa 

empresa de menor dimensão e identificar quais as limitações do mercado de capitais em 

resposta à sua necessidade de desinvestimento nas suas participadas. Para o efeito, 

adoptou-se como método de recolha de informação um questionário enviado à 

Comissão Executiva de todas as sociedades de capital de risco identificadas na 

Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, bem como às entidades administradoras 

de fundos de capital de risco que não sociedades de capital de risco.  

Esta dissertação está organizada em seis capítulos estruturantes. No primeiro capítulo 

efectua-se uma súmula da literatura científica acerca das características que 

particularizam a PME, das alternativas de financiamento existentes e dos métodos de 

avaliação. No capítulo segundo apresenta-se a dinâmica da PME e do mercado de 

capitais em Portugal, precisando-se qual o conceito de PME adoptado ao longo de toda 

a exposição e quais os sistemas de negociação existentes em Portugal que estão 

orientados para integrar este segmento de empresas.  

O capítulo terceiro particulariza a abordagem em torno da importância do capital de 

risco na entrada das empresas de menor dimensão no mercado de capitais. Neste 

capítulo faz-se a apresentação dos tipos de capitais de risco existentes, da sua 

importância no ciclo de financiamento de uma empresa, das características que são 

valorizadas no investimento e, por último, caracteriza-se o mercado nacional de capital 

de risco. 

O capítulo quarto lança pistas de investigação futuras ao apresentar as tendências 

expectáveis no financiamento das PMEs e no mercado do capital de risco. O capítulo 

quinto apresenta a vertente empírica deste trabalho, ao expor os resultados do inquérito 

realizado ao universo das empresas de capital de risco em Portugal sobre os 

investimentos em PMEs nacionais. O último capítulo apresenta as principais conclusões 

a reter do estudo empírico realizado. 
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1. A Pequena e Média Empresa – Revisão de Literatura 
 

1.1. Características Essenciais, Acesso a Financiamento e Avaliação 
 

A importância das PMEs repousa não só na criação e manutenção da maioria dos postos 

de trabalho da economia portuguesa, mas também na flexibilidade com que potenciam 

estratégias empreendedoras e fomentam a inovação. As actividades desenvolvidas pelas 

empresas de menor dimensão distribuem-se pelos diferentes ramos da indústria, do 

comércio e dos serviços e têm motivações diversas que vão desde o auto-emprego para 

sobrevivência dos sócios até à produção para os segmentos de maior valor no mercado 

internacional.  

O reconhecimento da relevância das PMEs encontra expressão no desenvolvimento, por 

parte das entidades nacionais e comunitárias, de estudos, práticas e instrumentos de 

intervenção para o melhoramento da envolvente em que se situam estas estruturas 

empresariais.  

Um dos factores frequentemente apontados como limitadores do crescimento das 

empresas de pequena dimensão é a dificuldade de acesso ao financiamento. Uma vez 

que os fundos na posse dos investidores são limitados e estas empresas não têm, em 

geral, um historial muito longo e possuem poucas garantias, ocorrem com frequência 

fenómenos de selecção adversa e de risco moral: enquanto que PMEs com poucas 

garantias a prestar mas excelentes perspectivas comerciais, podem não conseguir 

financiamento, as empresas de grande dimensão com boas garantias mas muito poucas 

ideias conseguem financiar projectos de reduzido valor. 

Estudando a realidade sueca entre 1960 e 1995, Sjögren e Jungerhem (1996) apontam 

três factores determinantes para a existência de um universo saudável de empresas de 

pequena dimensão na economia: a atitude dos poderes públicos na regulação dos 

mercados, a orientação das políticas regionais e o acesso a fontes públicas ou privadas 

de financiamento. A chave do financiamento para as empresas suecas tem sido a aposta 

em relações de longo prazo, quer com entidades privadas quer com entidades públicas. 
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Godley e Ross (1995) reiteram a experiência sueca como um exemplo bem sucedido de 

complementaridade entre o financiamento estatal e o investimento de capital de risco. 

Freel (1999) encontrou evidência de que a dificuldade das empresas mais pequenas 

obterem financiamento de longo prazo conduziu ao recurso continuado de soluções de 

curto prazo e à necessidade de se desenvolverem produtos financeiros complementares 

e alternativos. No referido artigo o autor justifica o esforço das PMEs em obterem 

financiamento com a maior probabilidade de falência, a existência de custos fixos na 

opção de financiamento, a assimetria de informação, o risco moral e os custos 

acrescidos de due diligence e de monitorização. 

Pettit e Singer (1985) enumeram três características caracterizadoras das empresas de 

menor dimensão que marcam o processo de acesso a novo financiamento: o importante 

papel do empreendedor na propriedade e na gestão, a flexibilidade das operações e as 

diferenças informacionais entre insiders e outsiders. O amadurecimento das relações de 

investimento conduz a que a aquisição de informação acerca das empresas e dos 

projectos a financiar diminuam e aumente a confiança entre as partes, a tal ponto que 

Wagenvoort (2003) adverte para a possibilidade destas empresas ficarem cativas do seu 

banco dado o monopólio informacional que estes detêm. 

A análise de uma empresa de menor dimensão e a avaliação do respectivo potencial de 

valorização deve atentar a algumas especificidades. Jesus et al. (2001) analisam a 

importância da gestão do risco na avaliação das PMEs e concluem que a sua avaliação 

não encontra adequação perfeita nos métodos tradicionalmente utilizados.  

 

Tabela 1. Limitações dos métodos tradicionais na avaliação das PMEs 
 

Método de Avaliação Limitação 

Método Patrimonial 
Mistura de patrimónios empresário/empresa. 
Existência de activos intangíveis não patrimoniais. 

Múltiplos Não integra as características exclusivas da empresa. 

Avaliação dos Activos Intangíveis Falta de fiabilidade das peças contabilísticas produzidas. 

Actualização Dividendos Futuros Falta de tradição na distribuição de resultados. 

 
Adaptado de Jesus, J. R.; L. Rocha e R.C. Viana (2001). 
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Dadas as particularidades das PMEs, o cálculo do respectivo Cash Flow deve sofrer 

alguns ajustamentos de forma a ser determinado com realismo. A título de exemplo, os 

activos fixos a considerar devem ser apenas os que estejam estritamente afectos à 

actividade produtiva, ou seja, devem ignorar-se todos os activos pertencentes ao 

património pessoal dos proprietários; as existências representadas na contabilidade 

devem ser as reais e o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas deve 

ser calculado com pouca margem discricionária; nas disponibilidades e dívidas de 

terceiros devem-se ponderar as dívidas incobráveis e separar o património pessoal dos 

sócios do património da empresa; o passivo pode estar subavaliado dada a existência de 

garantias pessoais nos financiamentos contraídos; as contas que representam a presença 

dos accionistas na empresa podem estar imiscuídas de imprecisões entre o património 

pessoal dos proprietários e o património da empresa; as vendas e prestações de serviços 

podem ser manipuladas por razões de natureza fiscal; os custos com o pessoal podem 

não estar conformes com a realidade dada a eventual existência de pagamento de 

salários a pessoas que, de facto, não trabalham na empresa ou, ao invés, o pagamento de 

salários a familiares inferiores ao “valor de mercado” e dos fornecimentos e serviços 

externos devem também ser expurgados os custos pessoais. 

Num exercício de avaliação, também a taxa de actualização deve ser obtida atendendo 

às especificidades das empresas mais pequenas. A taxa de actualização a aplicar deve 

ser a resultante da média ponderada das taxas de capital alheio e capital próprio de 

acordo com a estrutura de capitais adoptada pela empresa a avaliar. Resultado das 

características de cada empresa, a taxa de juro real associada à utilização de capital 

alheio não deve, em bom rigor, ser aquela que é vigente no mercado mas antes deve 

atender a todas as particularidades do financiamento concreto, tais como a existência de 

garantias ou o histórico da relação da empresa com a entidade financiadora. Os autores 

sugerem o cálculo da taxa de actualização baseado no spread histórico pago pela 

empresa a avaliar, ao qual deve ser adicionada a taxa de mercado e, no final, proceder a 

correcções de forma a ajustar a taxa de actualização ao longo prazo. 

O processo de avaliação mais não é do que a estimativa do valor que a empresa pode 

gerar no futuro e, consequentemente, envolve um determinado grau de incerteza em 

função dos riscos a enfrentar. Pelas suas características, as PME estão sujeitas a factores 
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de índole sistemática que, se não controlados, podem afectar o valor a gerar. A reduzida 

dimensão, o protagonismo do proprietário na gestão da empresa, a dependência da 

empresa face ao “capital humano”, a actuação num só segmento de actividade, a 

dependência de um número restrito de clientes/fornecedores e a concorrência 

internacional são factores apontados pelos autores como factores de risco potencial. 
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1.2. Alternativas de Financiamento  

 

Berger e Udell (1998) concluem que o grau de opacidade da informação é a 

característica que mais justifica as diferenças entre o financiamento das PMEs. 

A teoria oferece algumas sugestões sobre os efeitos da informação turva na estrutura de 

capital. A teoria do pecking order sugere que a assimetria informacional irá favorecer a 

utilização prioritária dos fundos gerados pela empresa ou do empreendedor (Pestreski, 

2008). A moderna teoria da estrutura de capital baseada na informação apresenta três 

dimensões da opacidade de informação: os custos de verificação, a selecção adversa e o 

risco moral (Berger e Udell, 1998). Os custos de verificação e os problemas da selecção 

adversa tendem a favorecer o recurso à dívida contraída junto de fontes externas, 

enquanto que o risco moral fomenta o recurso a novos investidores.  

Diferenças na intensidade relativa destes problemas informacionais podem ajudar a 

explicar porque é que algumas empresas de menor dimensão obtêm capital externo 

junto dos business angels e investidores de capital de risco que a acompanham de perto, 

ao passo que outras empresas, informacionalmente mais transparentes, recorrem mais a 

financiamento externo junto de bancos, instituições financeiras e credores comerciais 

que não as monitorizam e que fundamentam as suas decisões em peças informacionais 

padronizadas nas quais depositam a sua confiança. Numa situação extrema, a opacidade 

informacional pode ser de tal ordem que pode inviabilizar a obtenção de qualquer tipo 

de financiamento externo. 

A teoria dos custos de agência sugere que os investidores são relutantes em investir em 

empresas jovens e de crescimento rápido, em resposta à ausência de lucros, no entanto, 

dada a coincidência entre a propriedade e a gestão na maior parte das PMEs, a 

existência de custos de agência acaba por não ser relevante (Rocha, 2000). Não 

obstante, esta situação tem também as suas vicissitudes, tais como a orientação para a 

minimização do risco mais do que para a maximização do valor, dada a carteira pouco 

diversificada do proprietário. 
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Berger e Udell (1998) apontam que as empresas de menor dimensão não tornam 

públicos os contratos com os seus trabalhadores, fornecedores ou clientes. Acresce que, 

uma vez que estas empresas não emitem títulos negociáveis no mercado, não estão 

sujeitas à publicação dos Relatórios e Contas nem à realização de auditorias externas. 

Deste modo estas empresas têm dificuldade em construir uma reputação que assinale 

um comportamento de grande qualidade2. 

Em regra, os fundos que alimentam as empresas start-up têm origem nos 

empreendedores, na família e nos amigos. À medida que a empresa cresce, vai 

ganhando acesso a outras formas de financiamento não só relativas ao capital próprio 

mas também à dívida. Se a empresa continuar o seu processo de crescimento e de 

amadurecimento pode eventualmente ganhar acesso ao mercado accionista e/ou 

obrigacionista. 

A participação nos capitais próprios pode ser privada ou pública: por participação 

pública entende-se a presença do capital da empresa no mercado de capitais, ao passo 

que participação privada é aquela que resulta da presença de investidores privados no 

capital, sejam institucionais ou particulares. Exemplos de investidores institucionais são 

as sociedades de capital de risco, os fundos de pensões, as seguradoras e os hedge funds. 

Com frequência os investidores particulares são frequentemente intitulados de business 

angels.  

Vários estudos (tais como o de Sahlman, 1990) evidenciam a dependência inicial de 

uma empresa de formas de financiamento derivadas das relações pessoais dos mentores, 

do crédito comercial ou dos business angels.  

Apesar de pouco estudado, Berger e Udell (1998) apontam também o crédito comercial 

como uma das formas de financiamento mais utilizadas por este tipo de empresas, dados 

os reduzidos custos de transacção associados, a liquidez e a facilidade na gestão de 

tesouraria que proporciona. O crédito comercial pode também servir como uma 

                                                 
2 Em Portugal e segundo os artigos 65º e 70º do Código das Sociedades Comerciais (versão de 2006), 

todas as sociedades têm de elaborar os respectivos Relatórios e Contas e de os depositar na Conservatória 

do Registo Comercial, pelo que serão, em teoria, de acesso público. 
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almofada durante as crises de crédito, as contracções de política monetária ou quaisquer 

outros choques que fragilizem as instituições monetárias.   

Empresas de menor dimensão que desempenham a sua actividade em sectores de forte 

crescimento ou sectores arriscados, geralmente obtêm financiamento externo de capital 

própria via business angels ou capital de risco; ao passo que empresas de resultados 

estáveis conseguem acesso mais facilitado aos empréstimos bancários. Do mesmo 

modo, empresas de pequena dimensão cujos inputs são não específicos conseguem 

aceder à dívida com mais facilidade apresentando como garantia esses mesmos inputs. 

Becchetti e Trovato (2002) demonstram, para uma amostra de PMEs italianas, que a 

idade e o tamanho são factores importantes no crescimento de uma empresa, 

considerando que não existem diferenças nas características da indústria e no poder de 

mercado. No entanto, os autores concluem que também o acesso ao financiamento 

externo e aos mercados externos revelam ser factores de significativa importância no 

processo de crescimento sustentável. Por outro lado, Carpenter e Peterson (2002) 

abordam as limitações do crescimento destas empresas, com base numa amostra de 

número igual a 1600, como uma consequência da falta de financiamento baseado em 

fontes internas. No entanto, não é realista esperar que uma empresa de dimensão 

reduzida em início de actividade tenha capitais próprios suficientes para concretizar 

todos os projectos geradores de valor que possui em carteira.  

Cada uma das opções de financiamento tem as suas vantagens e desvantagens, que 

dependem de um conjunto de factores intrínsecos a cada empresa.  

 

1.2.1. Financiamento Bancário 

Apenas quando a empresa passa a ter no seu balanço um montante razoável de activos 

tangíveis passíveis de colaterizar e de fundos acumulados, o crédito bancário passa a ser 

uma alternativa de financiamento. A regra é a de que o empreendedor terá que 

comprometer o seu património pessoal caso a sua empresa possua um pequeno 

montante de activos tangíveis e pretenda aceder ao crédito bancário. 
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O endividamento bancário pode apresentar qualquer prazo e a sua atribuição baseia-se 

na análise de solvabilidade e na exigência de garantias patrimoniais. Quanto mais 

conservadora a situação financeira da empresa, mais o recurso ao crédito ficará 

facilitado e a existirem indícios de problemas, as instituições bancárias procurarão 

negociar a dívida, impondo mais garantias ou precipitando o reembolso para 

salvaguardarem a sua posição. O interesse principal do credor bancário é o 

cumprimento dos planos de pagamento e o reembolso, podendo prestar assistência à 

gestão, como serviço adicional, dependendo da entidade financiadora e das relações 

globais com a empresa. 

A forma de financiamento externo mais utilizada pela generalidade das PMEs continua 

a ser o recurso ao crédito bancário, no entanto, é aconselhável a diversificação de fontes 

de financiamento (Hall e Lewis, 1988). Acrescenta Freel (1999) que a probabilidade de 

uma empresa deste segmento obter financiamento bancário diminui com o grau de 

inovação que tenta introduzir nos seus produtos.  

Vária é a produção científica que evidencia custos de financiamento bancário mais 

elevados para as PMEs. Dados os custos de agência e a flexibilidade operacional, o 

risco associado é difícil de estimar e, consequentemente, o custo de financiamento 

ajusta-se em função do nível de risco percebido pelo credor. 

Pettit e Singer (1985) apontam os custos fixos como agravante no preço do dinheiro que 

é cobrado pelos bancos. Na negociação do crédito existem custos fixos que são 

imputados, directa ou indirectamente, ao cliente, pelo que, quanto mais pequeno for o 

montante de crédito concedido maior será o custo relativo do crédito. Wagenvoort 

(2003) observa que em Itália, França e Alemanha a taxa de juro é substancialmente mais 

elevada para a PME, apontando que se é aceitável considerar que numa base individual 

as empresas de menor dimensão possuem maior risco de falência, um portfólio de 

empréstimos de empresas de reduzida dimensão não é necessariamente mais arriscado 

que um portfólio de empresas de grande dimensão.  

As PMEs recorrem aos bancos não apenas para aceder a crédito mas também para 

transacções e depósitos (Meyer, 1998). Dada a necessidade dos serviços bancários, quer 



A Pequena e Média Empresa Portuguesa e o Mercado de Capitais: A Perspectiva do Capital de Risco 

Mestrado em Finanças 

 

11 

do lado do activo, quer do lado do passivo, estas empresas estabelecem, 

tendencialmente, relações preferenciais com os bancos geograficamente mais próximos.  

Meyer (1998) debruçou-se no estudo do impacto da concentração no sector bancário 

para as empresas de menor dimensão. Uma vez que a norma é que o financiamento das 

PMEs é feito junto de um banco geograficamente próximo, interessa estudar o impacto 

das fusões e aquisições no mercado local mais do que no sector. As evidências 

recolhidas foram no sentido de que os movimentos de concentração no mercado 

bancário local têm como impacto o aumento nas taxas cobradas nos empréstimos 

concedidos às PMEs e a redução na eficiência da gestão das dependências bancárias 

dado o enfraquecimento da concorrência. Quando as fusões e aquisições dentro do 

sector bancário envolvem bancos a operar em diferentes mercados locais, o impacto no 

financiamento destas empresas acaba por ser positivo, dada a diminuição nas taxas 

aplicadas.  

Os bancos podem recolher informação acerca de determinada empresa e depois usar 

essa informação para determinar preços e decisões de crédito. Desta forma, os bancos 

no desempenho das suas funções clássicas de intermediários financeiros, assumem 

também a importante função de produzir informação acerca dos devedores e de 

monitorizar a sua actividade através das condições especificadas nos contratos de 

empréstimo e das renegociações eventuais. Godley e Ross (1995) apontam a partilha de 

informação entre os bancos como forma de estes se acautelarem dos riscos de concessão 

de crédito. 

De forma a limitar a assimetria de informação, são adoptados, pelas entidades credoras, 

vários mecanismos de controlo e monitorização, dos quais se destacam a exigência de 

garantias (pessoais ou reais, da empresa ou exteriores à empresa), linhas de crédito, 

cláusulas de renegociação, ajuste na maturidade ou um relacionamento com o cliente 

baseado numa pluralidade de produtos e serviços. 

A tendência expectável é que os melhoramentos no tratamento analítico, nas 

ferramentas informáticas e na disponibilidade e qualidade da informação, tais como a 

vulgarização de avaliações de rating, diminuam os custos na concessão de crédito 

bancário às PMEs, permitindo a outros credores não bancários a entrada no mercado de 
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financiamento. Apesar das cautelas aconselhadas pela actual crise do subprime no 

mercado americano, é natural que se propicie o crescimento de um mercado secundário 

de securitização para as dívidas das empresas de menor dimensão, permitindo o 

alargamento da concessão de crédito a este segmento. 

 

1.2.2. Public Equity – Mercado de Capitais   

A generalidade dos mercados de capitais apresenta exigentes requisitos de admissão à 

negociação, traduzidos na dimensão exigida aos emitentes (quer na quantidade quer no 

valor a admitir à cotação), na elaboração de prospectos detalhados na aprovação, 

certificação e publicação regular das contas e na obrigação de apresentação de 

informação contabilística periodicamente detalhada, etc. 

O sucesso da integração de uma empresa no mercado de capitais está dependente da 

atractividade que revela para os investidores. Assim, recomenda-se que a empresa e a 

sua gestão possuam, entre outros, os seguintes requisitos ou que estejam dispostas a 

desenvolvê-los: produtos atractivos e competitivos, uma base sólida de clientes, um 

plano de negócios suficientemente convincente, sustentado e realista a longo prazo, 

quadros superiores com competências firmadas na área de gestão, sistemas de produção 

e controlo de informação e práticas transparentes de publicação dos resultados. 

Apesar dos requisitos para admissão em bolsa, existem importantes vantagens no 

financiamento das empresas portuguesas em bolsa, nomeadamente: 

• Obtenção de encaixe financeiro; 

• Reforço da liquidez para as participações accionistas já existentes; 

• Valorização permanente do negócio da empresa; 

• Promoção do processo de internacionalização, nomeadamente em relações 

comerciais, extensão do mercado alvo e alargamento da base de investidores; 

• Percepção de solidez financeira e crédito reputacional acrescida junto dos 

stakeholders, dada a credibilidade associada às obrigações de informação em 

bolsa; 

• Aumento da visibilidade das empresas cotadas nos media, sendo uma forma de 

promoção do seu nome, marca e negócio; 
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• Implementação de esquemas de motivação dependentes do desempenho bolsista 

ou de fomento à participação dos seus trabalhadores no capital.  

Não se julgue, no entanto, que a abertura de capital traz apenas vantagens. Há uma série 

de riscos que devem ser analisados de forma cautelosa, nomeadamente: 

• Dependência em relação às condições adversas do mercado; 

• Partilha do controlo e consequente perda de privacidade; 

• Necessidade de um sistema eficaz de planeamento, controlo e gestão da 

informação; 

• Custos da montagem da operação; 

• A necessidade do Conselho de Administração ocupar uma parte do seu tempo 

com as relações com os investidores. 

Cumming (2007) aponta como mecanismos facilitadores para a colocação de capital em 

bolsa a simplificação dos requisitos de reporte e a diminuição das taxas de impostos. 

Rio (2007) identifica três factores essenciais para a dinamização do recurso aos 

mercados de capitais por parte das empresas de menor dimensão: sensibilização da 

classe empresarial para as vantagens desta forma de financiamento, estímulo ao 

investimento dos vários públicos-alvo e a desregulamentação, simplificação e promoção 

dos procedimentos associados. 

A opção de quais os valores mobiliários a emitir no mercado de capitais depende de 

muitos factores, de entre os quais, a gestão da empresa, o custo do capital e o momento 

da emissão. As acções ou instrumentos equivalentes são representativos do capital 

próprio da empresa e a sua colocação em mercado implica a perda ou a partilha do 

controlo. As obrigações representam dívida e, no caso do cupão da obrigação ser 

variável, pode tornar-se uma opção mais arriscada devido às subidas da taxa de juro; de 

forma análoga, se o cupão for fixo existe sempre o risco de descida das taxas de juro de 

mercado. Existem instrumentos financeiros híbridos que combinam as vantagens da 

emissão da dívida com as vantagens da emissão de capital próprio. 
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1.2.3. Private Equity 

O financiamento por private equity está, em norma, associado às participações dos 

investidores de risco ou dos business angels. 

Gompers e Lerner (2001) descrevem o ciclo do capital de risco com as seguintes etapas: 

participação de vários investidores na constituição de um fundo de capital de risco 

(intermediários), investimento, monitorização do investimento e incremento no valor da 

empresa. Uma vez consolidado o investimento, o fundo de capital de risco termina a sua 

participação e devolve o capital aos seus investidores que potencialmente irão 

realimentar o fundo para novos investimentos. A mesma sequência se espera nas 

aplicações dos business angels. 

O recurso ao private equity apresenta vantagens, tais como: custos de reporte reduzidos, 

contratos ajustados às necessidades das partes e mitigação dos custos de agência sem 

que informação confidencial tenha que ser tornada pública (Pettit e Singer, 1985). 

Um estudo3 sobre os mercados de private equity americano e europeu relativo ao ano de 

2006 fundamenta que, em oposição à crença generalizada dos mercados, a participação 

de private equity não é necessariamente sinónimo de aplicações de curto prazo ou de 

cortes nas despesas, mas corresponde antes à expansão do negócio, ao crescimento 

orgânico dos lucros, a planos de racionalização da eficiência operacional e de 

crescimento de emprego (em 80% das operações americanas e 60% das operações 

europeias). O mesmo estudo identifica quatro factores que explicam o crescimento no 

valor dos investimentos de private equity: selecção cuidada das aplicações, 

operacionalização de um plano de acção devidamente estruturado, implementação de 

incentivos à gestão e boa colocação na venda. 

O termo business angel é sinónimo de investidor individual que aposta em negócios 

emergentes e de algum risco, tendo para partilhar não só dinheiro mas também       

know-how e experiência financeira. Esta forma de financiamento difere de outras 

categorias de financiamento pelo facto de não ser intermediada, ou seja, os investidores 
                                                 
3 Ernst &Young (2007), “ How do Private Equity Investors Create Value? A Study of 2006 Exits in the 

US and Western Europe”. 
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aplicam os seus fundos directamente, individualmente ou em rede, nas empresas de 

menor dimensão, em troca de um título de participação no capital. O mercado para este 

tipo de investidores tende a ser local, o que limita a escassez informacional. Não 

obstante, a realidade tem demonstrado que os business angels procuram menor controlo 

do que os restantes investidores de capital de risco e que os contributos na empresa são 

mais modestos.  

A Comissão das Comunidades Europeias4 estima que os investimentos dos business 

angels na Europa se situem em cerca de 10% do montante realizado nos Estados 

Unidos, pelo que reitera a necessidade dos diferentes governos nacionais e das 

instituições comunitárias criarem incentivos para o desenvolvimento deste tipo de 

investimento, reconhecida que é a sua importância no fomento do empreendedorismo e 

na criação do emprego. A conclusão veiculada é a de que o alargamento do mercado 

europeu deve ser operacionalizado, antes de mais, pela uniformização do tratamento 

fiscal e legal entre países. 

De acordo com Prowse (1998), os investidores institucionais investem no mercado de 

private equity por razões estritamente financeiras, especialmente porque esperam que os 

retornos ajustados ao risco sejam maiores que outros investimentos e por questões de 

diversificação da sua carteira de investimentos. 

Uma vez que os intermediários aplicam fundos alheios, coloca-se a possibilidade dos 

seus interesses não estarem perfeitamente alinhados com os interesses dos investidores. 

Para mitigar eventuais custos de agência, são estabelecidos incentivos baseados no 

desempenho e meios de controlo directo, tal como a participação dos investidores na 

aprovação das decisões de investimento. 

De acordo com Berger e Udell (1998), os intermediários financeiros desempenham um 

papel crítico nos mercados privados como produtores de informação. Por norma o 

mercado do capital de risco é intermediado: são recolhidos fundos junto de um grupo de 

investidores que são, posteriormente, alocados a empresas com fortes assimetrias de 

                                                 
4 Comissão das Comunidades Europeias (2006), “Implementing the Community Lisbon Programme: 

Financing SME Growth – Adding European Value”.  

 



A Pequena e Média Empresa Portuguesa e o Mercado de Capitais: A Perspectiva do Capital de Risco 

Mestrado em Finanças 

 

16 

informação mas que perspectivam elevado potencial de crescimento. Ao gestor do 

fundo de capital de risco compete a monitorização bem como a determinação de qual o 

momento certo para terminar a participação.  

Barry (1994) conclui que os intermediários de capital de risco se especializam, o que 

garante a avaliação adequada dos investimentos e uma monitorização potencialmente 

ajustada, e aconselha aos investidores institucionais a diversificar as suas aplicações.  
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2. A Pequena e Média Empresa e o Mercado de Capitais em 

Portugal 

 

2.1. Conceito de Pequena e Média Empresa 
 

De acordo com o disposto na Recomendação da Comissão Europeia de 6 de Maio de 

2003 no seu artigo primeiro, “…entende-se por empresa qualquer entidade que, 

independentemente da sua forma jurídica, exerce uma actividade económica”. 

Em conformidade com a legislação comunitária uma empresa possui dimensão média se 

empregar por um período mínimo de dois exercícios consecutivos, um número de 

funcionários inferior a 250 e possuir um volume de negócios inferior a 50 milhões de 

euros ou um balanço total não superior a 43 milhões de euros. Uma empresa revela ser 

de pequena dimensão quando emprega menos de 50 pessoas nos dois exercícios 

económicos imediatamente anteriores e a sua facturação ou o seu activo não excedem os 

10 milhões de euros. O montante do volume de negócios considerado é calculado com 

exclusão do imposto sobre o valor acrescentado e de outros impostos indirectos. 

Uma micro empresa é aquela que emprega menos de 10 trabalhadores e que possui 

facturação ou um activo total inferior a 2 milhões de euros. 

 

Tabela 2. Definição de média, pequena e micro empresa de acordo com a Recomendação da 
Comissão Europeia de 6 de Maio de 2003 

 

Dimensão da 
Empresa 

N.º de 
Empregados 

Volume de 
Negócios 

ou 
Activo 
Total 

Média < 250 <= 50 milhões € <= 43 milhões € 

Pequena < 50 <= 10 milhões € <= 10 milhões € 

Micro < 10 <= 2 milhões € <= 2 milhões € 

 

Se determinada empresa for participada em mais de 25% por uma não PME (empresa 

parceira), é considerada não autónoma e, como tal, partilhará da classificação da sua 

participante. O mesmo acontece se uma não PME for uma empresa associada, ou seja, 
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se tiver a maioria dos direitos de voto dos accionistas ou sócios (directamente ou por via 

de acordos celebrados com outros accionistas ou sócios), se possuir o direito de nomear 

ou exonerar a maioria dos membros do órgão de administração, de direcção ou de 

controlo ou se exercer influência dominante por força de um contrato com ela celebrado 

ou por força de uma cláusula dos estatutos. 

A autonomia de uma empresa não é afectada caso haja uma participação no capital, 

mesmo que superior a 25%, de sociedades públicas de participação, sociedades de 

capital de risco, business angels (para participações inferiores a 1,250 milhões de 

euros), universidades ou centros de investigação sem fins lucrativos, investidores 

institucionais e autoridades locais e autónomas (com um orçamento anual inferior a 10 

milhões de euros e com menos de 5.000 habitantes). 

Portugal, na definição da sua política económica, adoptou a classificação comunitária da 

dimensão empresarial. A legislação comunitária teve o mérito de uniformizar o conceito 

de PME entre todos os parceiros comunitários.  
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2.2. Caracterização da Pequena e Média Empresa em Portugal 

 

Os números não deixam dúvidas quanto à expressão das empresas de menor dimensão 

no universo empresarial português, representando, no final de 2006, cerca de 99,7% do 

total das unidades empresariais, 74,1% do volume de emprego e cerca de 54,9% do 

volume de negócios, ou seja, mais de metade do valor total nacional. Desta forma, as 

PMEs revelam ser determinantes no desenvolvimento económico e social do nosso país. 

Desde 2000 até 2006, o número de pequenas empresas cresceu a uma média anual de 

8% e o de médias empresas 3%. Em 2006 existiam cerca de 408.176 pequenas empresas 

e 6.956 médias empresas, empregando um total aproximado de 2,148 milhões de 

colaboradores. 

Em termos de distribuição sectorial do volume de negócios, o comércio por grosso e a 

retalho e as indústrias transformadoras foram as actividades que assumiram, no ano de 

2006, maior relevância, quer nas pequenas empresas quer nas empresas de média 

dimensão. Com reduzida expressão, nos dois segmentos de empresas, encontram-se os 

sectores da agricultura, produção animal, caça e silvicultura, pesca, indústrias 

extractivas, produção e distribuição de electricidade, gás e água e as actividades 

financeiras. 

 

Figura 1. Distribuição, por sector de actividade, do volume de negócios das PMEs portuguesas no 

ano de 2006 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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Em termos de volume de emprego, o sector das indústrias transformadoras teve, no total 

das médias empresas, o maior peso (41%) em 2006. Nas pequenas empresas os sectores 

de maior importância foram o comércio por grosso e a retalho, as indústrias 

transformadoras e a construção. Com importância residual em termos de trabalhadores 

empregues encontram-se os sectores da agricultura, produção animal, caça e 

silvicultura, pesca, indústrias extractivas, produção e distribuição de electricidade, gás e 

água e as actividades imobiliárias, quer nas empresas de média dimensão, quer nas 

pequenas empresas. 

 

Figura 2. Distribuição, por sector de actividade, do volume de emprego das PMEs portuguesas no 

ano de 2006 
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A distribuição regional das empresas de menor dimensão confirma a importância do 

Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Em conjunto estas duas regiões concentraram, em 

2006, praticamente dois terços do número de PMEs (67%), do emprego (73%) e do 

volume de negócios total (61%). 
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2.3. Mercados de Capitais não Regulamentados em Portugal 

 

Em Portugal a crescente complexidade dos procedimentos e exigências para a admissão 

à cotação, bem como a inexistência de benefícios fiscais ou quaisquer outros incentivos, 

tornam mais difícil o recurso ao mercado de capitais comparativamente com períodos 

passados, tais como a década de 80 na qual várias dezenas de empresas abriram o seu 

capital5. 

Ao traçar o retrato do mercado de capitais em Portugal, Leite (2001) refere que apesar 

dos progressos institucionais observados, o seu posicionamento é periférico e 

extremamente vulnerável à concorrência movida por outras plataformas negociais, 

revelando não só dimensão incipiente como baixa liquidez. O autor deriva que, uma vez 

que os grandes impulsos na capitalização bolsista se ficaram a dever a programas de 

privatizações que não se irão repetir, não é expectável uma alteração no posicionamento 

da bolsa portuguesa face às praças europeias, no entanto, pode o capital de risco estar na 

base da dinamização da bolsa nacional à semelhança do que acontece nos mercados 

europeu e americano. A título exemplificativo, no mercado de capitais doméstico 

italiano no período desde Março de 2006 até Fevereiro de 2007, das 20 ofertas iniciais 

de aquisição, 7 apresentavam participações de capital de risco6. Fenn e Liang (1998) 

estudaram o mercado americano através da base de dados National Survey of Small 

Business Finances e concluíram que cerca de um terço das empresas que se fizeram 

cotar tiveram anteriormente participações de capital de risco. 

Em Portugal para além do mercado principal da NYSE Euronext Lisbon existe um 

segmento próprio para as PMEs denominado de NYSE Alternext lançado a 17 de Maio 

de 2005. Cumulativamente existe também o mercado PEX desde 10 de Setembro de 

2003, um mercado organizado não regulamentado cuja ambição é a de se tornar numa 

preciosa fonte de financiamento alternativa para as PMEs. A integração de empresas de 

                                                 
5 Nos anos de 1986 e 1987 tiveram lugar 88 ofertas públicas iniciais de subscrição na bolsa portuguesa 

(Santos, 2001). 
6 Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (2007), “The Venture Backed IPO Market”. 
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menor dimensão nestes mercados não regulamentados pode constituir-se como uma 

etapa anterior à integração no mercado regulamentado. 

Os sistemas de negociação multilaterais, nos quais se incluem o NYSE Alternext e o 

mercado PEX7, pretendem constituir-se como meio alternativo às tradicionais bolsas e 

são o exemplo nacional de uma tendência que se está a experimentar por toda a Europa 

e que resulta do disposto na Directiva para o Mercado dos Instrumentos Financeiros (em 

vigor em Portugal desde Novembro de 2007) que veio permitir aos intermediários 

financeiros executar as ordens nos locais mais convenientes e igualou os requisitos de 

transparência da pré e da pós negociação de todos os sistemas de negociação.  

Os trunfos dos novos Sistemas de Negociação Multilateral passam não só por preços 

mais baixos mas também por horários mais flexíveis. “A portuguesa PEX, por exemplo, 

cobrava por cada ordem 50 cêntimos, enquanto em média, em 2007, a Euronext cobrava 

por cada negócio 1,08€. E permite negociar até às 19h00, enquanto a Euronext encerra 

às 16h30.”8  

A existência de sistemas de negociação multilateral é potencialmente benéfica para a 

economia nacional na medida em que aumenta a probabilidade da concorrência se 

repercutir na melhoria do nível dos serviços, na diversificação dos produtos e na 

redução dos preços, uma vez que os intermediários financeiros terão de executar as 

ordens aos melhores preços, ou seja, escolhendo entre vários mercados a que estão 

ligados, o que for mais favorável para o cliente. Não obstante, estes mercados revelam 

ainda pouca aceitação e liquidez reduzida. 

 

                                                 
7 Outros Sistemas de Negociação Multilateral estão a implementar-se na Europa, tais como o britânico 

Clix-X, o Pan European Market (gerido pelo Nasdaq e a OMX), o Equiduct (sob a orientação Bolsa de 

Berlim), o Turquoise (criado por diversos bancos de investimento) e o BATS (implementação na Europa 

do sistema americano). 
8 Campos, Anabela (2008), “Novos Sistemas Pressionam Bolsas”, Expresso, 13 de Setembro. 
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Euronext

2.3.1. Alternext  

NYSE Euronext é o resultado da combinação do Grupo NYSE, a maior bolsa mundial 

de acções e do Euronext o mercado de capitais que congrega as bolsas de Amesterdão, 

Bruxelas, Lisboa e Paris e o mercado londrino de derivados. O NYSE Euronext é o 

mercado principal e corresponde ao maior mercado europeu em termos de capitalização 

e volume transaccionado, com 1.200 empresas listadas de cerca de 33 países no final de 

2007. Durante o ano de 2007 cerca de 140 empresas integraram o Euronext. 

 

Figura 3. Capitalização relativa dos mercados de capitais europeus 
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Um mercado alternativo, o Alternext, foi criado pela NYSE Euronext para responder às 

necessidades das PMEs que procuram um acesso facilitado ao mercado de acções. Este 

sistema de negociação caracteriza-se por ter procedimentos de admissão adaptados, por 

se basear num modelo de mercado desenhado para aumentar a negociação e por fazer 

recair grande parte da sua credibilidade na figura dos promotores que apoiam as 

empresas na integração no mercado e ao longo da sua vida em bolsa e onde é possível 

negociar títulos de dívida ou títulos representativos do capital próprio, num sistema 

multilateral com estrutura de negociação bilateral. 

No desenho de funcionamento deste mercado os promotores desempenham um papel 

essencial quer para os emitentes quer os investidores. Qualquer empresa que presta 

serviços de assessoria financeira ou de auditoria, após certificação pela Euronext, pode 
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desempenhar o papel de promotor. No momento anterior à admissão ao mercado cabe 

ao promotor preparar todo o processo de admissão e garantir que as informações 

constantes no prospecto de apresentação retratam fielmente a empresa e estão de acordo 

com o disposto nas regras do mercado. Durante a presença no mercado, compete ao 

promotor assegurar que as empresas cotadas cumprem os requisitos informacionais a 

que estão obrigadas e o não cumprimento de alguma das suas obrigações colocará o seu  

activo reputacional em causa. 

Alternext é um mercado não regulamentado mas regulado pelo Euronext de acordo com 

um conjunto de regras aplicáveis aos intermediários e às empresas cotadas. As 

diferenças entre o mercado do Alternext e do Euronext são múltiplas e 

fundamentalmente encontram-se nos requisitos de admissão e nos requisitos de 

informação conforme está sistematizado na figura que a seguir se reproduz. 

 

Tabela 3. Requisitos de Admissão no Euronext e no Alternext 
 

 Euronext Alternext 

Características Mercado Regulamentado 
Orientado para Blue Chips, Mid Caps e Small Caps9 

Mercado Auto-regulado 
Orientado para Mid Caps e Small Caps 

Requisitos de 
Admissão 

Mínimo de 25% de Free Float 
Historial de 3 anos (mínimo) 
IFRS, US GAAP ou reconhecimento dos accounting 
standards 

Colocação Pública: Free Float de 2,5 M€ (mínimo) 
Colocação Privada: 5 M€ + 5 investidores 
Historial de 2 anos (mínimo) 
Informação Financeira em modelo POC  

Requisitos de 
Informação 

Informação Financeira (anual, semestral e trimestral) 
Corporate Governance 
Eventos Corporativos 
Informação Privilegiada 
Participações Qualificadas 

Informação Financeira (anual e semestral) 
Eventos Corporativos 
Informação Privilegiada 
Participações Qualificadas 

 
Fonte: Semanário Económico – Projectos Especiais (2008), “Corporate Finance”, 28 de Março. 

 

A colocação mínima de 2,5 milhões de euros constitui um grande incentivo para cativar 

empresas que, devido à sua dimensão, poucas hipóteses teriam de se listar numa grande 

                                                 
9 Blue Chips – Capitalização Bolsista superior a 5.000 milhões de $.  

Mid Caps – Capitalização Bolsista entre 1.000 a 5.000 milhões de $. 

Small Caps – Capitalização Bolsista inferior a 1.000 milhões de $. 
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bolsa e, como tal, bastante oportuno em Portugal que tem uma estrutura empresarial 

dominada pelas PMEs. 

Existem duas formas de integrar o Alternext: 

• Colocação pública simultânea à admissão à negociação por via da admissão à 

cotação de novas acções ou de acções já existentes; 

• Colocação privada mediante a qual as empresas devem demonstrar um aumento 

no capital de pelo menos 5 milhões por parte de investidores institucionais nos 

dois anos anteriores ao pedido de admissão à cotação. 

O funcionamento deste mercado resulta do equilíbrio entre o aligeirar das condições de 

acesso para as empresas emitentes e a garantia de segurança nas aplicações para os 

investidores. Neste sentido, para cumprir as expectativas dos investidores em termos de 

transparência, as empresas cotadas estão vinculadas ao dever de comunicar ao mercado 

qualquer informação que possa afecta o preço dos títulos, peças contabilísticas 

semestrais (sem obrigatoriedade de serem auditadas), mapas contabilísticos anuais 

auditados (consolidados, se aplicável) e participações que ultrapassem as barreiras dos 

50% e dos 95%. Adicionalmente a entidade reguladora do mercado impõe mecanismos 

de controlo a eventuais práticas de abuso de mercado, de protecção aos interesses dos 

accionistas minoritários e um mecanismo de compensação para garantir a segurança dos 

investidores. 

Este mercado surgiu como resposta aos interesses de várias partes: por um lado os 

investidores que pretendam diversificar a sua carteira, por outro os emitentes que 

perspectivem o alargamento das possibilidades de financiamento, sem esquecer os 

promotores ou os investidores de risco, conforme representado na figura 4. O 

mecanismo de negociação prevê a possibilidade de recorrer a uma de três opções: 

mecanismo multilateral com centralização das negociações, combinação bilateral com 

uma contraparte determinada ou combinação bilateral com um market maker. 

O Alternext é um mercado com dimensão europeia uma vez que a plataforma de 

negociação é única, ou seja, o “ponto de entrada” ou admissão das acções ocorre pelas 

várias praças (Bruxelas, Amesterdão, Paris ou Lisboa) mas as negociações ocorrem no 

mesmo sistema tecnológico e com os mesmos parâmetros. 
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Figura 4. Vantagens do Alternext para as entidades participantes 

 
Adaptado de Euronext (2007), “Alternext- The Tailor-made Market for Small and Mid Caps”. 

 

Até ao final do ano de 2007 cerca de 80% das aplicações realizadas no Alternext 

tiveram origem em investidores institucionais. Até à mesma data estavam cotadas 120 

empresas, representando todos os sectores industriais e com uma capitalização total de 

cerca de 6 mil milhões de euros10. Nenhuma empresa portuguesa integrou, ainda, esta 

plataforma de negociação. 

Considerando todos os passos necessários à entrada em mercado, o processo 

normalmente demora cerca de 3 a 6 meses, caso se trate de uma oferta pública, e de 3 a 

4 meses caso se trate de uma colocação privada. No mercado regulamentado Euronext o 

processo de admissão à cotação decorre ao longo de um período de 3 a 6 meses. 

 

 

                                                 
10 Euronext (2008b) “International Listing Guide”. 
 
 

Emitentes 
-Fácil e inovador acesso ao mercado  
-Regime regulatório adaptado às PMEs 
-Custos reduzidos de acesso ao mercado 
-Ponto de partida para atrair novos investidores 
-Assistência garantida pelo promotor  

Investidores 
-Novas oportunidades de investimento  

-Existência de medidas para garantir a transparência 
-Mecanismos de protecção dos accionistas 

-Fomento da liquidez 

Capitalistas de Risco 
-Uma saída natural para os investimentos 

-Fácil e inovador acesso ao mercado 
-Opção de colocação púbica ou privada 

-Fomento da liquidez 

 

ALTERNEXT  

Promotores e/ou Intermediários 
-Oportunidade de garantir uma relação de longo prazo com os emitentes  
-Aumento da visibilidade no mercado 
-Grande nível de comprometimento com os clientes  
 
 



A Pequena e Média Empresa Portuguesa e o Mercado de Capitais: A Perspectiva do Capital de Risco 

Mestrado em Finanças 

 

27 

2.3.2. PEX 

O mercado PEX é um mercado organizado não regulamentado cuja missão é a de se 

tornar numa preciosa fonte de financiamento alternativa para as PMEs portuguesas. O 

projecto PEX orienta-se no sentido de promover e gerir uma Plataforma de Negociação 

de Valores Mobiliários ao abrigo da nova Directiva para o Mercado dos Instrumentos 

Financeiros com liberdade de actuação em território comunitário e registado na 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. A OPEX é a sociedade gestora do PEX, 

um sistema de negociação multilateral que pretende a prestação de serviços que 

culminem com a dinamização de uma cultura de mercado de capitais em Portugal. 

Operacionalmente o PEX assenta numa plataforma moderna baseada em tecnologia 

Web, com capacidade de efectuar transacções em tempo real. Relativamente ao 

mercado regulamentado, o PEX apresenta um risco adicional por não garantir a 

contrapartida das transacções, ou seja, como não existe qualquer Câmara de 

Compensação na sua estrutura de liquidação, existe risco de contra-parte. 

Pretende o PEX promover os seus emitentes, produtos e serviços, bem como divulgar 

toda a informação acerca dos mesmos para que os investidores possam confiar no seu 

funcionamento. 

Dadas as suas características, o PEX está especialmente orientado para: 

• Empresas cuja experiência, cultura de mercado ou dimensão não lhes permita, 

ou não queiram aceder a plataformas de negociação supranacionais; 

• Operações de abertura ou reforço de capital social de empresas objecto de 

intervenção de capital de risco ou que simplesmente procurem uma fonte de 

financiamento alternativa às proporcionadas pelo crédito bancário; 

• Instrumentos alternativos com exigências e características próprias; 

• Aumentar a liquidez de títulos já cotados em mercados regulamentados. 

Neste mercado transaccionam-se acções, obrigações, fundos de investimento e produtos 

estruturados e o seu funcionamento pauta-se por regras muito menos rígidas do que o 

mercado de capitais regulamentado, nomeadamente ao nível das exigências de 

fornecimento de informação para o mercado por parte das sociedades cotadas, sendo 
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apenas obrigatória a divulgação do respectivo relatório e contas anuais. Outra 

característica na qual este mercado revela maior flexibilidade é a não exigência de 

qualquer parcela mínima de capital para a admissão pública. 

O processo de admissão à cotação inicia-se com uma primeira etapa de promoção na 

qual a empresa deve publicitar junto dos investidores qual o seu plano de negócios e as 

suas perspectivas futuras. Posteriormente, e após aceitação por parte da OPEX de um 

requerimento escrito da entidade emitente, ocorre a admissão à negociação. Uma vez 

admitida à negociação no PEX, a empresa deve encetar uma série de medidas para 

potenciar as vantagens de participar num sistema de negociação multilateral, tais como 

a celebração de contratos com instituições financeiras de forma a fornecer liquidez aos 

títulos, road shows periódicos, divulgação de informação complementar, etc. 

O horário das negociações em contínuo no PEX varia de acordo com o segmento em 

que se situam mas podem ir desde as 8h00 até às 19h00 no máximo. A primeira 

negociação em chamada decorre às 8h00 e a última termina às 18h50. O registo de 

operações decorre ininterruptamente desde as 8h00 até às 21h00. Todas as horas 

referidas correspondem a horas de Portugal continental. Em anexo11 listam-se as 

entidades emitentes, por instrumento financeiro, que integram actualmente o PEX. 

 

2.3.3. Custos da Presença no Euronext, no Alternext e no PEX 

Interessa, para o propósito desta investigação, comparar quais os custos em que uma 

empresa portuguesa de pequena ou média dimensão incorre, caso pretenda integrar o 

Euronext (mercado regulamentado) ou qualquer um dos dois sistemas de negociação 

multilateral não regulamentados já descritos que estão disponíveis no mercado 

português (Alternext ou PEX). Serão ignorados os custos cobrados aos intermediários 

para estarem presentes em cada um dos mercados, uma vez que esta investigação está 

orientada na perspectiva dos emitentes. A análise encontra-se simplificada e refere-se 

unicamente aos custos de admissão e manutenção devidos em cada sistema de 

negociação. No entanto, cabe referir que as entidades emitentes presentes no Euronext, 

                                                 
11 Ver Anexo I – Entidades Emitentes do PEX por Instrumento Financeiro (Setembro de 2008). 
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por se tratar dum mercado regulamentado, estão sujeitas ao pagamento de taxas de 

supervisão à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários12 que não são devidas pelos 

mercados não regulamentados. 

 
Tabela 4. Comissões de admissão e de manutenção no Euronext devidas pelos emitentes 

 
Instrumentos 
Financeiros 

Admissão  Manutenção (valores anuais)* 

Capitalização Mercado (€) € Taxa Máxima (€) N.º de Acções € 

< 10.000.000 10.000 10.000 < 2.500.000 3.300 

10.000.001-100.000.000 0,6‰ 64.000 2.500.001-5.000.000 4.400 

100.000.001-500.000.000 0,4‰ 224.000 5.000.001-10.000.000 8.800 

500.000.001-1.000.000.000 0,3‰ 374.000 10.000.001-50.000.000 13.200 

> 1.000.000.000 0,1‰ 3.000.000 50.000.001-100.000.000 17.600 

Acções e Unidades 
de Fundos de 
Investimento 

      > 100.000.000 22.000 

125 € pela emissão de cada 25.000.000 €  
(mínimo de 2.500€ por emissão) 

500 € Obrigações e 
Outros Títulos de 

Dívida Limite máximo de 20.000 € do custo da emissão adicionado do pagamento de manutenção anual 

500€ por instrumento com maturidade inferior a 6 meses Warrants 
700€ por instrumento com maturidade superior a 6 meses 

Fonte: Euronext (2008a), “Fee Book: Listing Fees” 

 

Tabela 5. Comissões de admissão e de manutenção no Alternext devidas pelos emitentes 
 

Instrumentos 
Financeiros 

Admissão  Manutenção (valores anuais) 

Capitalização Mercado (€) € Taxa Máxima (€) N.º de Acções € 

< 10.000.000 7.500 7.500 < 2.500.000 3.300 

10.000.001-100.000.000 0,6‰ 61.500 2.500.001-5.000.000 4.400 

100.000.001-500.000.000 0,4‰ 221.500 5.000.001-10.000.000 8.800 

500.000.001-1.000.000.000 0,3‰ 371.500 10.000.001-50.000.000 13.200 

> 1.000.000.000 0,1‰ 3.000.000 50.000.001-100.000.000 17.600 

     > 100.000.000 22.000 

Acções e Unidades 
de Fundos de 
Investimento 

      Outros Títulos de Capital 2.500 

125 € pela emissão de cada 25.000.000 € 500 € Obrigações e 
Outros Títulos de 

Dívida Limite máximo de 20.000 € do custo da emissão adicionado do pagamento de manutenção anual 

Fonte: Euronext (2008), “Alternext Rules” 

 

No PEX é devida uma comissão de análise correspondente a 20% da comissão de 

admissão calculada nos termos da tabela que a seguir se reproduz pelo pedido de 

admissão. O valor entregue sob a forma de comissão de admissão será deduzido ao 

                                                 
12 Regulamento da CMVM n.º 1/2003. 
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valor da comissão de admissão, caso os valores sejam efectivamente admitidos à 

negociação no PEX. De realçar o facto de as comissões devidas no PEX não variarem 

com a dimensão nem do emitente nem da capitalização, o que revela a orientação desta 

plataforma de negociação no sentido de se tornar atractiva à emissões de empresas de 

menor dimensão. 

 

Tabela 6. Comissões de admissão e de manutenção no PEX devidas pelos emitentes 
 

Instrumento Financeiro Admissão (€) Manutenção* (€) 
Acções e Unidades de Fundos de Investimento 5.000 3.000 
Obrigações e Outros Títulos de Dívida 1.250 500  
Warrants, Certificados e Equiparados 500 500 
Futuros, Opções e outros Derivados 2.000 2.000 

                                                                                     * Valores Anuais. Fonte: OPEX (2008a), “Preçário” 

 

Para veicular a comparação, considere-se o caso de uma empresa têxtil de dimensão 

média, situada na zona do Cávado e Ave, com 200 trabalhadores no seu quadro de 

pessoal a 31 de Dezembro de 2007, um activo total de 40 milhões de euros e um volume 

de negócios de 45 milhões de euros. O processo de internacionalização para os 

mercados da Arábia Saudita e do Dubai a encetar implicará um investimento de 

aproximadamente 5 milhões de euros que a empresa pretende obter através de um 

aumento de capital a realizar por integração de novos investidores presentes no mercado 

(oferta pública inicial). A operação será realizada através da emissão de 500.000 acções 

com valor nominal unitário de 10€.  

Considerando os valores presentes nas figuras acima apresentadas a empresa têxtil 

pagaria 5.000€ pela admissão no PEX e 3.000€ anualmente para garantir a presença dos 

títulos em mercado. No Euronext e no Alternext os valores a pagar pela emissão seriam 

de 10.000€ e de 7.500€, respectivamente, uma vez que a capitalização bolsista 

subjacente se encontra abaixo dos 10 milhões de euros e um valor de manutenção anual 

de 3.300€ em ambos os mercados. Para esta situação concreta o PEX apresenta 

condições mais vantajosas, não obstante, o PEX assume uma vocação nacional ao passo 

que o Euronext e o Alternext garantem um posicionamento europeu. 
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De realçar que as taxas de admissão do Euronext e do Alternext se aproximam à medida 

que a capitalização bolsista subjacente aumenta, sendo que as condições de manutenção 

e de emissão obrigacionista13 são as mesmas em ambos os mercados. 

Em linha com a necessidade de incentivar as empresas de menor dimensão a integrar o 

mercado de capitais, o supervisor do mercado (Comissão do Mercado dos Valores 

Mobiliários) adiantou que pretende orientar o seu novo modelo de financiamento14 

(ainda a implementar) no sentido de baixar as taxas de supervisão aplicáveis sobre as 

empresas de menor dimensão. Actualmente todos os emitentes pagam taxas de 

supervisão no valor de 2,25 mil euros por trimestre e o que se pretende é criar três 

escalões com taxas diferenciadas e progressivamente superiores de acordo com a sua 

capitalização bolsista de cada uma das empresas.  

                                                 
13 Excepto no limite mínimo de 2.500€ para a emissão obrigacionista obrigatório no Euronext. 
14 Regulamento da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários n.º 2/2008. 
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3. O Mercado de Capital de Risco em Portugal 

 

3.1. Tipos de Capital de Risco 

 

“Capital de risco é uma forma de financiamento que envolve a participação, através da 
aquisição de acções ou de outros instrumentos financeiros sem contrapartidas no que diz 
respeito a garantias, em empresas ou empreendimentos com alto potencial de 
crescimento, com vista à sua revenda e à realização de expressivos ganhos de capital a 
médio e longo prazos. Dito de outra forma, é uma modalidade de financiamento que 
pressupõe a aceitação de um alto risco em troca da perspectiva de um alto retorno no 
futuro.” 

Pinto (1997) 

Existe vasta produção científica (a título de exemplo, Ribeiro (2007), Berger e Udell 

(1998), Pinto (1997) e Gompers et al. (2008)) que defende que o capital de risco e o 

mercado primário de capitais não são métodos alternativos de financiamento, mas antes 

métodos complementares. Enquanto que um mercado de capitais vigoroso é um pré-

requisito para a existência de uma indústria de capital de risco dinâmica, a relação 

inversa é também verdadeira: o capital de risco promove o desenvolvimento do 

mercado de capital, na medida em que conduz à capitalização bolsista das PMEs que 

integram novos sectores e que se encontram “disciplinadas” pelas boas práticas 

aplicadas. 

Black e Gilson (1998) argumentam que a fonte principal de vantagem competitiva do 

mercado americano de capital de risco, é a existência de um mercado consistente para 

ofertas públicas iniciais. Pinto (1997) recolhe evidência de que a actividade de capital 

de risco no mercado norte-americano foi estimulada por diversos factores, muito dos 

quais dependentes do poder político. O autor conclui que a forma mais imediata de 

aumentar a disponibilidade de capital e de reduzir o seu custo é baixar os impostos 

sobre os ganhos de capital para este tipo de investimentos, e destaca que o estímulo ao 

desenvolvimento dos mercados de capitais é um factor tão ou mais importante que os 

incentivos da legislação. 
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O capital de risco está orientado para empresas jovens, start-ups e investimentos de 

risco com elevado potencial de rentabilização que indexa o seu retorno ao sucesso do 

negócio e, nesta perspectiva, constitui uma alternativa interessante para capitalizar as 

PMEs na fase de desenvolvimento inicial. Esta é uma alternativa de financiamento 

igualmente direccionada para empresas que têm dificuldades em aceder a formas de 

financiamento mais tradicionais, em especial para empresas em estádios primários do 

seu desenvolvimento cuja inexistência de histórico dificulta o acesso a um leque 

alargado de alternativas de financiamento. Acresce a incerteza, a assimetria de 

informação e o risco de falência. Também empresas de capitais privados e de dimensão 

média são objecto de aplicação de capital de risco em resposta às mais diversas 

motivações, seja para financiar os planos de expansão ou para potenciar alterações nas 

estruturas financeiras ou de capital. Empresas cotadas também emitem capital a ser 

adquirido por investidores institucionais para ultrapassar situações de potencial falência, 

para evitar custos de aumento público de capital ou para aumentar o financiamento em 

períodos de maior turbulência nos mercados accionistas. 

O objectivo do investidor de risco deve ser o de identificar empresas com potencial, 

realizar um investimento financeiro como contrapartida de uma participação no capital 

ou na dívida e, por via de uma intervenção directa na gestão da empresa, 

profissionalizar os procedimentos por forma a torná-los mais eficientes e a fazer crescer 

o negócio, potenciando a sua remuneração. 

No mercado do capital de risco os investimentos podem ter propósitos múltiplos, pelo 

que genericamente é possível agrupar as diferentes participações nas seguintes classes: 

• Seed Capital: financiamento orientado para projectos empresariais em fase de 

projecto e desenvolvimento anterior à implementação do negócio, em particular 

para o apoio de estudos de mercado para determinar a viabilidade de um produto 

ou serviço, mas também ao desenvolvimento do produto a partir de projectos ou 

estudos. 

• Start Up: investimento no capital de empresas já existentes ou em fase final de 

instalação, mas que ainda não iniciaram a comercialização dos produtos ou 

serviços. Geralmente a aplicação do investimento é realizada no marketing 

inicial ou no lançamento dos produtos, serviços ou conceitos desenvolvidos. 
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• Other Early Stage: financiamento dirigido a empresas recém instaladas que 

completaram a fase de desenvolvimento de produto e que podem até ter dado 

início à sua comercialização, mas que ainda não geraram lucros. Os fundos 

aplicados são, em regra, destinados à melhoria dos processos de fabrico, à 

comercialização e ao marketing. 

• Expansão: aplicação orientada para o desenvolvimento ou crescimento de 

empresas que, apesar de terem atingido a sua maturidade, não possuem liquidez 

para expandir o seu negócio, aumentar a produção ou reforçar a comercialização 

e a promoção dos seus produtos. 

• Management Buy-out: investimento aplicado no apoio à aquisição do controlo 

da empresa pelos gestores ou pelos seus sócios minoritários. 

• Management Buy-in: financiamento direccionado a apoiar a tomada da gestão de 

determinada empresa por uma equipa externa. 

• Buy-in Management Buy-out: aplicação destinada a permitir o controlo da 

empresa pelos seus gestores ou pelos sócios minoritários, coadjuvados por uma 

equipa de gestores externa. 

• Institutional Buy-out: investimento que visa à Sociedade de Capital de Risco ou 

ao investidor privado a tomada da gestão de determinada empresa. 

• Replacement Equity: capital aplicado para a substituição dos sócios no capital. 

• Bridge Financing: aplicação destinada a suportar a transição de uma empresa 

para a cotação em mercado. 

• Resgate/Turnaround: destinado a empresas com uma situação financeira de pré-

insolvência, cujo objectivo é o de implementar projectos de reestruturação 

económica e de recuperação financeira. 

• Public to Private: modalidade de investimento de risco que visa adquirir a 

totalidade do capital de uma sociedade cotada em bolsa para a retirar desse 

mercado. 
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3.2. O Capital de Risco no Ciclo de Financiamento 

 

Ao financiamento por via do capital de risco estão associados elevados níveis de risco 

derivado da incerteza de retornos positivos. Justifica-se, portanto, que a partir do 

momento em que o investidor aplica os seus recursos em determinado projecto se torne 

também um empreendedor activo e que se associe ao destino da empresa. O 

melhoramento na eficiência pode ser devido ao acompanhamento prestado e ao 

aconselhamento que é garantido, aos mecanismos de monitorização e aconselhamento 

empregues ou aos incentivos variáveis. 

A saída da participação do capital de risco é tida como natural num investimento que 

assume sempre uma feição transitória e pode efectivar-se de várias formas, de entre as 

quais a venda da participação aos seus antigos titulares, a venda da participação a 

terceiros (investidores tradicionais ou outros investidores de capital de risco) ou até a 

venda em mercado. 

Santos (2003) conclui que o elemento crítico na indústria de capital de risco é o 

processo de saída. A saída permite reciclar os recursos da economia, garante a 

existência de meios para as novas aplicações do capital de risco, mede o sucesso das 

aplicações efectuadas, expões as taxas de rentabilidade obtidas por forma a atrair novos 

investidores e evidencia os bons gestores. Para a indústria de capital de risco funcionar é 

fundamental um mecanismo de saída que maximize o valor das participadas. O autor 

acrescenta que, uma vez que o capital de risco se foca nos novos negócios, as empresas 

de menor dimensão estão bem representadas nas suas carteiras e beneficiam não só de 

financiamento, mas também de uma gestão profissional. 

Berger e Udell (1998) associam as diferentes formas de financiamento das empresas de 

reduzida dimensão à fase em que se situam no ciclo de crescimento. Decorre desta 

abordagem que diferentes estruturas de capital são óptimas em diferentes fases do ciclo 

de crescimento. Trata-se de uma abordagem cuja natureza generalista impede que este 

esquema se adapte com rigor a todas as realidades particulares. Atentando nas 

considerações destes autores, a integração de uma empresa de média dimensão no 

mercado americano de capitais para obtenção de capital próprio é, em geral, antecedida 
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de uma participação de capital de risco, sendo que a integração no mercado de capitais 

pode ser feita em termos individuais ou via fundos de investimento. 

 

Figura 5. Etapas de crescimento do negócio e respectivas fontes de financiamento 

 

Fonte: Berger e Udell (1998), página 623. 

 

As empresas financiadas por respeitados capitalistas de risco beneficiam dos efeitos da 

sua reputação, o que contribui para o seu crescimento e concorre para facilitar o 

momento da entrada em bolsa (Emrich (2005) e Ribeiro (2007)). Desta forma, quanto 

maior a reputação dos capitalistas de risco, o poder da sua rede de contactos e a 

dimensão da sua participação, maior será a liquidez das acções da empresa participada. 
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Um estudo desenvolvido pelo Cass Private Equity Centre15 conclui que, no universo 

das entradas para a bolsa londrina (London Stock Exchange) entre Janeiro de 1995 e 

Dezembro de 2006, as empresas participadas por capital de risco (22% em número de 

empresas e 27% em valor da capitalização bolsista) revelaram um desempenho em 

bolsa 9% superior face às empresas que também se estrearam em bolsa mas que não 

eram participadas por capital de risco e o dobro dos valores de investimento. Acresce 

que as empresas participadas por capital de risco revelaram uma rentabilidade superior 

em 20% face ao desempenho do índice de mercado e despesas em I&D cinco vezes 

superiores tomando como referencial todas as empresas que também integraram o 

mercado de capitais. Neste estudo não foram acautelados os diferenciais nos níveis de 

risco eventualmente existentes entre as empresas participadas por capital de risco e o 

grupo de referência, uma vez que os autores consideraram a evolução do mercado e não 

a evolução de empresas comparáveis. Decorre do anterior que o impacto do capital de 

risco pode estar sobreavaliado. 

Brav e Gompers (1997) estudaram o desempenho em bolsa de 3.407 empresas 

americanas sem participações de capital de risco e de 934 empresas americanas 

participadas por capital de risco após terem sido admitidas à negociação entre 1972 e 

1992. A conclusão dos autores é a de que as empresas com historial de serem 

participadas por capital de risco tiveram melhor desempenho nos cinco anos após a sua 

admissão no mercado quando comparadas com as restantes16. Quais as razões apontadas 

pelos autores para justificar o comportamento referido? O capitalista de risco tem, em 

regra, contactos com bancos de investimento propiciadores a uma cobertura mais 

próxima e de maior qualidade das empresas em que participam, diminuindo a distância 

informacional entre as empresas e os investidores. De forma similar, os investidores 

institucionais são detentores em larga escala de fundos de capital de risco, pelo que 

estão mais receptivos a deter acções de empresas em que já anteriormente participavam 

mas de forma indirecta.  

Outra explicação adiantada pelos autores e corroborada por Neus e Walz (2005) para 

explicar o desempenho superior das empresas participadas por capital de risco é a 

                                                 
15 Levis, Mario (2008), “The London Markets and Private Equity Backed IPOs”, Relatório preparado para 

a British Private Equity e London Stock Exchange pelo Cass Private Equity Centre. 
16 Jain e Kini (1995) chegam a conclusões semelhantes. 
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necessidade das sociedades de capital de risco cultivarem o seu activo reputacional em 

processos de oferta pública do capital das suas participadas. 

Megginson e Weiss (1991) concluem com base numa amostra de 640 empresas 

admitidas à cotação no mercado americano entre 1983 e 1987 e equitativamente 

repartidas entre empresas participadas por capital de risco e empresas não participadas 

por capital de risco que a presença de um investidor de risco permite diminuir os custos 

da colocação no mercado e maximizar o valor das empresas. Uma outra conclusão 

interessante deste estudo é a de que, em média, as empresas participadas por capital de 

risco são significativamente mais novas, têm valores patrimoniais dos activos em média 

mais elevados e possuem uma larga percentagem do financiamento garantida com 

fundos próprios. 
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3.3. Atractividade de uma PME para o Capital de Risco 

 

A avaliação inicial de potenciais investimentos em PMEs deve ser exaustiva de forma a 

combater as assimetrias de informação, que são a maior causa da selecção adversa e do 

risco moral, e de garantir um bom investimento. Para que exista viabilidade dos 

projectos e o respectivo retorno dos investidores, na avaliação de novos projectos de 

investimento é essencial estudar a ideia, as capacidades dos mentores, o produto, o 

conceito de negócio e, no caso das empresas de base tecnológica, a validação da 

tecnologia que possuem. 

Tyebjee e Bruno (1984) e Barry (1994) estruturam o processo de investimento do 

investidor de risco em cinco actividades principais: início do processo, monitorização 

do negócio, avaliação, investimento e actividades pós-investimento. Num investimento 

de risco o contributo do investidor para o projecto não se limita ao capital empregue, 

mas estende-se à monitorização, à aplicação do seu saber fazer, à disciplina que incute, 

às redes de contactos de fornecedores e clientes que a empresa passa a aceder e à 

reputação que cria da empresa e que favorece a atracção de formas diversas de 

financiamento, potenciando a performance e o valor. O desempenho activo do 

investidor pode conduzir a um maior velocidade de desenvolvimento e de colocação no 

mercado da produção, factor crucial para garantir a liderança de mercado sobretudo em 

segmentos de grande componente inovativa. 

Tyebjee e Bruno (1984) apontam como factores de atracção ao investimento cinco 

dimensões principais: atractividade do mercado (tamanho, crescimento potencial e 

acesso aos clientes), diferenciação do produto (exclusividade, patentes, idade técnica e 

margem de mercado), capacidade de gestão (conhecimentos de marketing, gestão, 

finanças e referências pessoais do gestor), resistência às ameaças da envolvente (ciclo 

de vida da tecnologia, barreiras à entrada, sensibilidade ao ciclo de negócios e protecção 

ao risco) e oportunidade de saída (oportunidades futuras para realizar ganhos via 

aquisição, fusão ou oferta pública). Muzka et al. (1996) sistematizam os critérios de 

decisão de um investimento em capital de risco em sete grandes grupos: indicadores 

financeiros, características do mercado do produto, enquadramento estratégico, critérios 
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relativos à natureza do próprio fundo ou sociedade de capital de risco, confiança na 

equipa de gestão e no seu potencial e oportunidade de negócio. 

 

Tabela 7. Características valorizadas numa PME 
 

Indicadores Financeiros 
Período até ao breakeven 
Período de recuperação do investimento 
Taxa de retorno esperada 

  

Liquidez da participação 

Características do Mercado do Produto 
Quota de mercado 
Tamanho do mercado 
Sazonalidade do mercado 
Sensibilidade aos ciclos económicos 
Crescimento e atractividade do mercado 
Características peculiares do produto e da tecnologia 
Localização nacional do negócio 

  

Grau de conhecimento do mercado 

Enquadramento Estratégico 
Facilidade de entrada no mercado 
Capacidade de criar barreiras à entrada após pertencer ao mercado 
Ambiente concorrencial 
Natureza e grau de competição 

  

Poder dos clientes e dos fornecedores 

Natureza do Fundo de Investimento ou da Sociedade de Capital de Risco 
O negócio vai de encontro à natureza do fundo ou da Sociedade de Capital de Risco 
O produto vai de encontro às limitações do fundo ou da Sociedade de Capital de Risco   
Capacidade do investidor em influenciar o negócio 

Equipa de Gestão 
Capacidade de liderança da equipa de gestão 
Capacidade de liderança do empreendedor 
Historial do empreendedor 

  

Conhecimento técnico da equipa de gestão 

Competências da Equipa de Gestão 
Capacidade de venda/marketing 
Capacidade de organização do processo de produção 
Capacidade organizacional/administrativa 

  

Capacidade analítica/financeira 

Oportunidade de Negócio 
Fase do investimento 
Número e natureza dos co-investidores  
Capacidade de sindicalização do negócio 
Escala e necessidade de financiamentos posteriores 

  

Importância de fenómenos pouco claros 

Fonte: Muzka et al. (1996), página 277 

Ribeiro (2007) sistematiza as regularidades que recolheu no mercado brasileiro acerca 

das características das empresas que atraem capital de risco: ausência de balanços ou 

outros instrumentos contabilísticos auditados, inexistência de activos tangíveis que 
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possam ser utilizados como garantias, produção orientada para mercados novos e 

dinâmicos, dificuldade de alguém exterior ao negócio o avaliar e existência de cash 

flows inicialmente negativos com perspectivas futuras de crescimento rápido. 

De acordo com Prowse (1998), o processo de investimento numa empresa deve ser 

antecedido de visitas à empresa, reuniões com colaboradores, clientes, fornecedores, 

credores, advogados, consultores e demais stakeholders. Nas novas participações  

dever-se-à averiguar prioritariamente a qualidade da equipa de gestão e a viabilidade 

económica do produto produzido/serviço prestado. Numa empresa já estabelecida o 

principal factor a atentar deverá ser o potencial do negócio até então desenvolvido. 

Numa empresa em falência a avaliação deve estar direccionada para os credores, para a 

equipa de gestão e, no caso da empresa estar fortemente endividada, para as projecções 

dos cash flows. 

Fried e Hisrich (1994) apontam que os investidores, na avaliação que fazem do 

potencial de determinada empresa, atentam sobretudo em três características: o 

conceito, a gestão e o retorno. O conceito está relacionado com a motivação para o 

crescimento dos ganhos, como sejam o crescimento do mercado, a valorização das 

acções da empresa se cotada ou a eficiência. A qualidade dos gestores é avaliada pela 

integridade dos indivíduos, experiências passadas, flexibilidade que demonstram e pela 

capacidade de trabalho em equipa. As expectativas de retorno são calculadas para o 

final do ciclo de investimento para o qual o investidor já planeia uma forma de 

abandonar a sua participação na empresa.  

Também o tamanho do negócio poderá ser um critério importante para a selecção de um 

investimento: a aplicação do capital de risco revela ser uma actividade com importantes 

economias de escala, uma vez que os custos com a monitorização, reestruturação e a 

saída têm natureza fixa (Ribeiro (2007)). Por outro lado, quanto maior for o negócio 

maior será a probabilidade de uma saída com sucesso através de uma oferta pública 

inicial, diminuindo, desta forma, o risco de liquidez. 

O problema da selecção adversa varia de acordo com o tipo de investimento e com o 

sector para o qual se destina. Num financiamento de um buyout, os investidores podem 

ser influenciados pela experiência e pelo conhecimento de negócio da equipa de gestão  

No financiamento de um buy-in e como o gestor vem de fora da empresa podem surgir 
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problemas de assimetria de informação, quer em relação às capacidades de gestão, quer 

em relação à avaliação posterior da sua performance. Nos financiamentos de empresas 

já existentes coloca-se a dificuldade de julgar se a performance anterior do gestor irá 

continuar no futuro ou se irá diluir-se pela introdução de capital de risco no capital 

(Wright e Robbie, 1998). Da síntese de literatura que estes autores realizaram, conclui-

se que as principais características que os investidores identificam como fundamentais 

para justificar o investimento passam pela novidade, integridade e viabilidade do 

projecto, pelo histórico, pelas capacidades reconhecidas na equipa de gestão, pela 

possibilidade de retornos elevados e pela facilidade de saída. 

Pettit e Singer (1985) apontam dois factores que contribuem para agravar a incerteza na 

estimação do risco em empresas de menor dimensão: a assimetria de informação e a 

flexibilidade operacional que possuem. A assimetria da informação entre gestores e 

investidores, resultado de conhecimentos específicos da actividade ou da ausência de 

peças contabilísticas auditadas, fragiliza a avaliação. Cumulativamente a flexibilidade 

operacional torna mais fácil a substituição de um activo por outro, conduzindo 

potencialmente a uma mudança no risco da empresa. 

Na sua pesquisa Freel (1999) constata que existe falta de sensibilidade por parte de 

pequenas empresas inovadoras para aumentos do capital próprio devido ao facto dos 

empreendedores encararem a partilha do capital como uma forma de diluição do seu 

poder. 

Uma estratégia de monitorização activa passa pelo financiamento escalonado, no qual, 

sempre que novo capital é introduzido na empresa, dá-se a renegociação e o reporte do 

que foi feito até então e o que está nos planos futuros. Em alternativa, pode o 

financiamento do capital de risco ser feito via obrigações convertíveis, sendo que 

apenas o alcance dos objectivos inicialmente traçados incentivaria o investidor a 

converter os títulos de dívida em capital próprio ou obter acções preferenciais17. 

Um das questões mais sensíveis entre o empreendedor e o investidor é qual o papel a 

desempenhar pelo empreendedor na gestão. Com o objectivo de reduzir os custos de 

agência e de efectuar uma monitorização atenta os investidores exigem, em regra, ter 

                                                 
17 Para um aprofundamento desta temática consultar Berglof (1994), Megginson e Weiss (1991), Prowse 

(1998), Schmidt (2003) ou Wright e Robbie (1998). 
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presença no Conselho de Administração e a possibilidade de substituir a gestão 

(Hellmann, 1998). Lerner (1995) estuda 307 empresas de biotecnologia no mercado 

americano participadas com capital de risco e conclui que a representação do investidor 

de risco na administração é maior quando a empresa atravessa mudanças tal como a 

substituição do responsável executivo e que varia em razão inversa com a distância 

geográfica entre o capitalista de risco e a participada. 

Para limitar eventuais custos de agência entre o gestor e o investidor é frequente o 

recurso a uma política remuneratória com componente variável e à responsabilização do 

gestor de forma a indexar a sua reputação no mercado de trabalho (Petreski, 2008). 

Analisando esta questão noutra perspectiva, Correia e Armada (2007) debruçam-se 

sobre as principais razões das empresas participadas em procurarem o capital de risco e 

concluem que passam sobretudo pela injecção de capital próprio na empresa, pelo 

aproveitamento da rede de contactos e pela recuperação/reestruturação da empresa. 
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3.4. Mercado de Capital de Risco em Portugal 

 

A caracterização do mercado de capital de risco em Portugal que a seguir se apresenta 

recai nos dados que a Associação Portuguesa de Capital de Risco e de Desenvolvimento 

(APCRI) recolhe anualmente junto dos seus associados.  

O montante de fundos de capital de risco que em 2006 se encontrava disponível para 

investimento aumentou, face ao ano anterior, em cerca de 14% para os 1.320 milhões de 

euros. Deste montante apenas estavam aplicados 782 milhões. Estes valores são de 

stock e não de fluxo, ou seja, correspondem ao agregado dos 

investimentos/desinvestimentos operacionalizados em 2006 com todos os fundos 

direccionados para capital de risco em anos anteriores. 

Desde 2004 o número de associados da APCRI tem vindo a aumentar sustentadamente e 

em 2006 chegou aos 25. 

 

Figura 6. N.º de associados da APCRI e respectivos Fundos sob Gestão e Portfolio at Cost  
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A banca tem sido o principal investidor de risco, tendo sido responsável por 69% do 

montante total investido em 2006 (deduzido dos desinvestimentos), seguido do sector 

público (administração central) a alguma distância (19%), sendo que desde 2000 a 

componente de ganhos de capital (reinvestimento) têm vindo a reduzir a sua 

importância. A entrada de novo capital para investimento em capital de risco reduziu 

cerca de 72% em 2006 face ao ano anterior, interrompendo a tendência experimentada 

Unidade: Milhões de Euros 

Fonte: APCRI 
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ao longo nos quatro exercícios económicos anteriores. O decréscimo nestes valores foi 

geral a todos os tipos de investidores. 

 

Figura 7. Origem dos fundos de risco investidos desde 1999 até 2006 
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No ano de 2006 o investimento total realizado pelas sociedades de capital de risco 

associadas da APCRI, excluindo transacções transfronteiriças, ascendeu a 180 milhões 

de euros, beneficiando cerca de 71 novos projectos e mantendo a participação em 72 

projectos já existentes. Com um desinvestimento verificado de 71 milhões de euros, o 

saldo foi positivo em cerca de 109 milhões.  

 

Figura 8. Evolução dos valores de investimento e de desinvestimento de capital de risco desde 1999 

até 2006 
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A tendência de valores de investimento anuais superiores aos desinvestimentos 

realizados verifica-se já desde 2003, o que indicia o crescimento sustentado do mercado 

Unidade: Milhões de Euros 

Unidade: Milhões de Euros 

Fonte: APCRI 

Fonte: APCRI 
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de capital de risco em Portugal, sendo de destacar que é no ano de 2006 que a distância 

entre os valores de investimento e de desinvestimento se torna particularmente 

significativa, apesar do decréscimo verificado na captação de novos fundos. 

Em 2006 os investimentos em expansão captaram cerca de 87 milhões de euros 

correspondente a 48% do investimento total. Os projectos de raiz (seed e start-up), 

apesar de significativos em número (48% do número total de empresas abrangidas), 

apresentam reduzida expressão em termos de valor (13% do montante total investido), 

em contraponto ao que se passa com os projectos de buyout a que corresponde um 

investimento de 21% do total sobre um universo de 8% das empresas. 

 

Figura 9. Fundos de capital de risco investidos desde 1999 até 2006, em valor e por número de 

empresas, de acordo as diferentes tipologias  
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Unidade: N.º de Empresas 

Fonte: APCRI 
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Desde 1999 até 2003 a configuração dos diferentes tipos de investimentos em termos de 

valor encontrava uma correspondência quase perfeita no número de empresas objecto de 

investimento em cada uma das modalidades consideradas. No ano de 2004 o 

investimento do turnaround, apesar de insignificante em termos de valor, relevou 

especial importância no número de empresas abrangidas. Foi, no entanto, em 2005 que 

se assistiu a uma maior distância entre os valores investidos e as empresas abrangidas 

na modalidade de capital de substituição. 

Apesar da queda em 2005 do valor de investimento de capital de risco por empresa 

(1,26 milhões de euros), em 2006 este indicador atingiu os 1,81 milhões de euros, em 

linha com o que havia já sido alcançado em 2004 (1,81 milhões de euros). 

Os sectores que beneficiaram de maior investimento de capital de risco em 2006, de 

entre os que é possível autonomizar, foram os sectores das comunicações (14%), da 

química e materiais (13%) e da saúde (10%).  

 

Figura 10. Fundos de capital de risco investidos em 2006 por sector de actividade 
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Em 2006 o investimento de capital de risco na rubrica produção e serviços industriais 

diminuiu cerca de 67% face ao ano anterior e na de bens de consumo 60%, assumindo 

ambas as rubricas valores residuais na ordem dos 2 e 3%, respectivamente. Analisadas 

as aplicações dos associados da APCRI desde 2001 até 2006, conclui-se pela 

inexistência de uma tendência na escolha dos sectores em que se efectuam os 

Fonte: APCRI 
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investimentos, uma vez que a importância relativa dos diferentes sectores revela 

variações anuais muito significativas. 

Inerente ao investimento de capital de risco é a estratégia de desinvestimento, ou seja, o 

momento em que o investimento é transferido para outro investidor, libertando fundos 

que podem ser reaplicados. Face aos valores médios de desinvestimento verificados 

desde 2000 até 2005, no ano de 2006 houve uma redução de 35%. A modalidade de 

saída mais utilizada em 2006 foi a venda à gestão (41%) imediatamente seguida da 

venda a investidores não financeiros, regra geral pertencentes à mesma indústria (trade 

sale, 33%). A modalidade de trade sale tem vindo a diminuir, em contraponto ao 

aumento da importância da venda directa à gestão. 

 

Figura 11. Modalidades das operações de desinvestimento de capital de risco que se realizaram em 
2006 
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Embora o peso do capital de risco em Portugal ainda seja reduzido e dependente do 

investimento público, em 2006 as entidades privadas de capital de risco investiram mais 

que as entidades públicas (53% do montante total investido), invertendo a tendência 

verificada até então.  

84% dos investimentos de capital de risco efectuados durante 2006 tiveram como 

destino o mercado doméstico, tendo sido o remanescente aplicado fora de Portugal. A 

internacionalização das aplicações dos investidores de risco nacionais está longe de ser 

alcançada com o prejuízo evidente que a concentração geográfica das aplicações 

acarreta em termos de exposição ao risco macroeonómico. 

Fonte: APCRI 
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4. Tendências Futuras Expectáveis  

 

Na perspectiva de Wagenvoort (2003) a paisagem financeira na Europa está a 

experimentar diversas mudanças devido a uma multiplicidade de factores tais como a 

introdução do euro, a desregulação e a liberalização derivada da criação do mercado 

único para os serviços financeiros, aos progressos experimentados nas tecnologias de 

informação e de comunicação, o aumento da riqueza e o envelhecimento populacional. 

Algumas destas características têm evoluído no sentido de favorecer o financiamento 

das empresas de menor dimensão. Por exemplo, as novas tecnologias de informação e 

comunicação contribuem para a redução de assimetria informacional. Também os novos 

modelos de risco desenvolvidos pelos bancos, a utilização de mecanismo de 

transferência de risco de crédito (tal como a securitização), o desenvolvimento dos 

mercados de private equity e a legislação comunitária orientada no sentido de aumentar 

a concorrência no mercado bancário, alinham-se no sentido de melhorar as condições de 

financiamento das PMEs. O mesmo artigo adverte, no entanto, para as dificuldades 

eventuais provocadas pela concentração bancária, pelo aumento de poder dos 

investidores institucionais e pelas novas disposições de Basileia. 

Ao nível comunitário18 estão detectadas as orientações a seguir para o desenvolvimento 

das condições de financiamento neste segmento de empresas: 

• Incentivo ao investimento dos business angels; 

• Alargamento da dimensão dos fundos de capital de risco e profissionalização da 

sua gestão; 

• Cooperação estreita entre o capital de risco e as fontes de inovação; 

• Combate à fragmentação comunitária do mercado de capital de risco através da 

eliminação dos fenómenos de dupla tributação e da harmonização regulatória e 

legal; 

                                                 
18 Comissão das Comunidades Europeias (2006), “Implementing the Community Lisbon Programme: 

Financing SME Growth – Adding European Value”.  
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• Crescimento dos mercados bolsistas; 

• Apoio governamental aos bons investimentos; 

• Desenvolvimento de uma cultura empreendedora orientada para o crescimento e 

apta para o investimento. 

As sugestões da indústria de capital de risco europeia19 para aumentar o número de 

empresas cotadas nos mercados accionistas europeus vão no sentido da fortificação dos 

mercados accionistas, do desenvolvimento de pesquisas de sector que permitam a 

comparabilidade com o mercado americano, do aumento da sindicação transnacional e 

do desenvolvimento de massa crítica à escala europeia.  

Dado o grau de desenvolvimento do mercado de capital de risco americano, é 

expectável que os seus problemas e as suas virtudes marquem a evolução do mercado 

de capital de risco europeu e, em última instância, do mercado de capital de risco 

português. Gompers (1998) analisa a tendência do capital de risco nos Estados Unidos 

da América ao longo da década de 90: retornos elevados devido ao surgimento de 

mercados de colocação das participações e às reduções fiscais. Segundo este autor, o 

aumento de fundos disponíveis para aplicações de capital de risco teve efeitos 

dramáticos em vários dos segmentos deste mercado: os termos e as condições das 

parcerias resultantes da aplicação de capital de risco flexibilizaram-se e a retenção dos 

lucros por parte dos capitalistas de risco aumentou.  

Dada a abundância de fundos e a procura de novos investimentos, a aplicação do capital 

de risco movimentou-se em direcção a estádios de investimento mais maduros, 

diminuindo as aplicações em empresas em fase inicial. Um dos problemas que pode 

surgir com a abundância de fundos disponíveis é o aumento do preço a que os negócios 

são feitos e até a eventualidade de maus projectos serem financiados. 

O início do novo milénio trouxe ao mercado americano um arrefecimento nas 

aplicações de capital de risco e a sugestão de cautelas adicionais com fim da “bolha” 

tecnológica. Actualmente a economia mundial atravessa um período de alguma 

turbulência devido à crise do subprime cujo epicentro se localiza no mercado 

                                                 
19 Comissão Europeia (2007), “Evaluation of Data and Sources Underlying the Analysis of Market Gaps 

to Finance for SMEs in the EU”. 
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americano. O impacto desta crise no mercado de capital de risco está ainda a ser 

desenhado, no entanto, adivinham-se dificuldades acrescidas na obtenção de capital 

para investimento nas participadas. Numa perspectiva oposta, os mais optimistas 

defendem que estão reunidas as condições para as aplicações de capital de risco 

aumentarem se for garantido ao investidor que se tratam de aplicações seguras e de um 

horizonte de investimento de médio-longo prazo. Apesar das dificuldades expectáveis 

nos processos de desinvestimento devido à diminuição da liquidez no mercado, este 

período de turbulência pode revelar-se profícuo na realização de novas aplicações 

embaratecidas. 

Em Portugal é notória uma preocupação governamental crescente quanto ao 

desempenho das empresas de menor dimensão, no entanto, a abordagem política tem 

sido efectuada com recurso a financiamentos com condições especiais e não com 

recurso ao capital de risco. É de supor que a manutenção do crescimento do mercado de 

capital de risco se faça pelo envolvimento crescente da iniciativa privada. O recurso ao 

mercado de capitais pelas empresas nacionais parece comprometido por diversos 

motivos, nomeadamente a falta de cultura financeira, a obrigatoriedade de reporte de 

informação, os custos associados e a reduzida liquidez dos sistemas de negociação 

existentes. 
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5. A Importância do Capital de Risco na Entrada das PMEs 

no Mercado de Capitais – O Caso Português 

 

5.1. Proposições da Investigação Empírica 
 

O investidor de risco desempenha um papel duplo na compreensão do potencial de 

entrada da PME no mercado de capitais, na medida em que actua como investidor numa 

primeira fase e desinvestidor em fase posterior. 

Enquanto investidor necessita de ver cumpridos alguns critérios para que o investimento 

se revele apetecível. Desta forma, a consulta empírica que foi efectuada neste trabalho 

procurou analisar quais os factores que serão mais valorizados numa empresa de 

pequena dimensão pelos participantes no mercado de capitais. Trata-se, no entanto, de 

uma aproximação grosseira, na medida em que aos investidores de risco está associada 

uma propensão para correr riscos que em média será superior à de um investidor padrão 

presente no mercado de capitais. Pela natureza do capital de risco o processo de 

desinvestimento é recorrente e faz parte do processo evolutivo e de maturação deste 

mercado ao permitir reaplicações. A investigação realizada pretende também constatar 

se os investidores de risco recorrem ao mercado de capitais para veicular as suas 

operações de desinvestimento nas PMEs em que participam e quais as dificuldades que 

identificam para que o desinvestimento se efectue via Operação Pública de Venda ou 

Oferta Pública Inicial. 

Para perceber o potencial de sucesso de uma empresa de reduzida dimensão no mercado 

de capitais interessa averiguar se os padrões de investimento e acompanhamento 

diferem face aos praticados nas grandes empresas. Acrescem as preocupações dos 

investidores quando o investimento é realizado numa empresas de menor dimensão? O 

acompanhamento prestado às empresas participadas varia consoante a sua dimensão?  

Por outro lado, o processo de investimento e acompanhamento é uma parte fulcral do 

investimento de risco, na medida em que, para potenciar o retorno, o investidor aplica 

também o seu capital reputacional e o seu know-how de gestão. A ida para o mercado de 

capitais de uma empresa de dimensão reduzida será facilitada caso resulte de uma 
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operação de desinvestimento de capital de risco ou caso conte com um investidor de 

risco no seu corpo accionista, não só pela maior facilidade que um investidor de risco 

possui na montagem de uma operação deste género, como também pela imagem que 

sinaliza. Desta forma, reveste-se de capital importância perceber qual a sensibilidade 

dos investidores nacionais de capital de risco para a existência de mercados não 

regulamentados que se estão a formar em Portugal e que se pretendem facilitadores da 

ida para o mercado de capitais das empresas mais pequenas, e qual a compreensão para 

o trinómio capital de risco, mercado de capitais e integração europeia dos mercados. 

Reconhecida a importância do capital de risco enquanto instrumento de política 

económica e mecanismo propulsor da dinamização do mercado de capitais no 

financiamento da PME portuguesa, interessou também a recolha de dados com a 

obtenção de sugestões para o melhoramento do actual enquadramento legal, fiscal e 

regulatório. 

Decorre do anterior que a investigação empírica realizada foi orientada no sentido de 

alcançar múltiplos objectivos, de entre os quais: 

• Compreensão das motivações ao investimento de risco nas empresas de menor 

dimensão no mercado português. 

• Identificação das semelhanças entre o processo de investimento e 

acompanhamento numa PME em comparação com uma empresa de grande 

dimensão. 

• Avaliação do potencial do mercado de capitais no desinvestimento em empresas 

de menor dimensão nacionais. 

• Recolha de sugestões para o melhoramento do enquadramento legal, fiscal e 

regulatório do capital de risco em Portugal. 
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5.2. Instrumento de Recolha Empírica e Caracterização da Amostra 
 

Para atingir os objectivos traçados, foi elaborado um questionário20 que foi enviado a 

todas as Sociedades de Capital de Risco identificadas no final do mês de Junho de 2008 

na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários bem como às entidades 

administradoras de fundos de capital de risco que não Sociedades de Capital de Risco. 

Juntamente com o referido questionário foi também enviada a contextualização da 

importância da informação a recolher na investigação. 

 

Tabela 8. Empresas inquiridas e empresas participantes no questionário 
 

Empresa Inquirida Participante 

AICEP Capital Global – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Agrocapital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x - 
BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Beta – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
BIG Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Centro Venture – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Change Partners - SCR, S.A. x x 
Drive – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
ECS – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Espírito Santo Ventures – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x - 
Espírito Santo Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x - 
Explorer Investments – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x - 
TC Turismo Capital – SCR, S.A. x x 
ISQ – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
InovCapital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x - 
Inter Risco – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Naves – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x x 
Novabase Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x - 
SGPME – Sociedade de Capital de Risco, S.A. x - 
BPN Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. x - 
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL x x 
Banco Efisa, S.A. x x 
SDEM – Sociedade de Desenvolvimento Empresarial da Madeira, SGPS, S.A. x x 

 

Foram excluídas deste estudo as sociedades Enotum Capital – SCR, S.A., Patris Capital 

– Sociedade de Capital de Risco, S.A. e a Quadrantis Capital – Sociedade de Capital de 

Risco, S.A.. As duas primeiras sociedades são em substância Sociedades de Gestão de 

Participações Sociais e, como tal, estão desligadas da filosofia de capital de risco que, 
                                                 
20 Ver Anexo II – Questionário e Anexo III- Respostas Obtidas – Desagregação por Questão. 
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no âmbito do estudo realizado, interessa inquirir. A Quadrantis Capital – Sociedade de 

Capital de Risco, S.A. foi constituída em 2007 com o objectivo de efectuar 

participações de risco, no entanto, está actualmente em processo de dissolução sem que 

tenha realizado qualquer investimento. 

Numa fase inicial entre o final de Julho e o início de Agosto do ano corrente foram 

efectuados contactos telefónicos com todas as empresas inquiridas com o objectivo de 

recolher o contacto da pessoa dentro da organização à qual pudesse ser endereçado o 

questionário. Ao longo do mês de Agosto foram enviados os respectivos questionários 

por via electrónica e requerido o envio das respostas até ao dia 5 de Setembro.  

Das 25 empresas inquiridas, foram recebidas as respostas de 17, do qual resulta uma 

taxa de resposta de 68%. Todas as conclusões adiante derivadas devem ser interpretadas 

considerando a representatividade do estudo. 

Na amostra considerada, 82% das empresas são sociedades de capital de risco e 18% 

são entidades gestoras de fundos de capital de risco que não sociedades de capital de 

risco. A entidade mais antiga havia sido criada em 1984 e a mais recente constituída em 

2007.  

 

Figura 12. Formação académica e área de formação dos trabalhadores 
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O nível de formação académica dos trabalhadores das empresas consideradas encontra-

se bastante acima da média nacional, ao apresentar cerca de 91% dos colaboradores com 

formação superior, a larga maioria dos quais em Economia ou Gestão. 
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Agregados os valores de todas as empresas que formam a amostra, os fundos geridos 

em 2007 totalizavam os 927 milhões de euros distribuídos por 22 fundos de 

investimento em capital de risco, tendo sido aplicados, no mesmo ano, 192 milhões.  

 

Tabela 9. Número de fundos e montantes geridos, angariados e aplicados pela totalidade das 
empresas pertencentes à amostra em estudo no período de 2005 a 2007 

 
  2005 2006 2007 

Fundos Geridos (M€) 626 692 927 
Fundos Angariados (M€) 46 0 92 

Fundos Aplicados (M€) 178 85 192 
N.º de Fundos Geridos 21 22 22 

 

Das 493 propostas entradas para análise no ano de 2007 foram analisadas 334, 

negociados 27 projectos e efectuadas 32 novas participações. Naturalmente parte das 

novas participações resultaram de negociações em anos anteriores. 

 

Tabela 10. Número de propostas entradas, projectos analisados e negociados e de participações 
médias e novas nos anos de 2005 a 2007 

 

  2005 2006 2007 
N.º de Propostas Entradas 369 474 493 

N.º de Projectos Analisados 258 298 334 
N.º de Projectos Negociados 26 34 27 
Novas Participações 25 23 32 

N.º Médio de Participadas 154 159 176 

 

O número médio de participadas das empresas em estudo passou de 154 no ano de 2005 

para 176 no ano de 2007, reflexo do aumento dos fundos angariados e, 

consequentemente dos valores sob gestão. Em média o investimento efectuado em cada 

uma das empresas participadas tem sido de cerca de 2 milhões de euros durante um 

período aproximado de 4,68 anos, findo o qual ocorre, em média a operação de 

desinvestimento. Apenas 2% dos investimentos presentes nas carteiras das empresas 

constituintes da amostra possuem a sua sede fora de Portugal, factor que indicia a quase 

inexistente vocação para a internacionalização do mercado de capital de risco nacional. 

O processo de desinvestimento constitui-se como uma etapa natural na evolução do 

mercado de capital de risco e tende a aumentar em importância e em volume à medida 

que o mercado amadurece. O número de desinvestimentos encetados na amostra é 
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considerado modesto (19 operações de desinvestimento em 2005, 22 em 2006 e 17 em 

2007), no entanto, os volumes envolvidos atingiram os 68 milhões de euros em 2007, 

representado um aumento de 56% face ao ano anterior. 

 

Tabela 11. Desinvestimentos, em número e em montante, efectuados no período de 2005 a 2007 
pelas empresas participantes no questionário 

 

  2005 2006 2007 
N.º de Desinvestimentos 19 22 17 
Montante de Desinvestimentos (M€) 60 43 68 

 

De entre os métodos mais recorrentes na identificação de novas oportunidades de 

investimento, os mais populares entre as empresas participantes tem sido o contacto 

directo do sócio fundador/empreendedor, o que revela uma atitude mais reactiva do que 

proactiva das empresas associadas ao capital de risco. O contacto fomentado pela 

sociedade de capital de risco ou pela entidade gestora do fundo de capital de risco 

aparece como método mais recorrente na identificação de novas aplicações em apenas 

28% casos. Também Correia e Armada (2007) documentam o facto de a iniciativa estar, 

por norma, do lado das empresas participadas. 

 

Figura 13. Métodos mais recorrentes na identificação de novos investimentos 
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Os investimentos que têm vindo a ser realizados pelas empresas em análise têm sido 

maioritariamente orientados, nos últimos anos, para projectos de expansão e, também 

com alguma expressão, projectos de empresas start up. Destaque para o peso crescente 

que as operações de management buy out têm vindo a ganhar. 
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Figura 14. Natureza dos investimentos de capital de risco efectuados no período 2005-2007 
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No ano de 2007 os sectores que mais beneficiaram das aplicações de capital de risco 

foram as indústrias transformadoras, logo seguidas das actividades comerciais e das 

actividades de alojamento e restauração. A informação recolhida é inconclusiva acerca 

de quais as actividades que estão a ser consideradas na rubrica residual, sob prejuízo de 

eventualmente estar a subavaliar investimentos nas restantes rubricas que erradamente 

não estão a ser autonomizados. 

 

Figura 15. Sectores em que foram realizados os investimentos de capital de risco desde 2005 a 2007 
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5.3. O Investimento em Empresas de Pequena ou Média Dimensão 
 

5.3.1. A Decisão de Investir 

A integração de uma empresa de menor dimensão no mercado de capitais implica a 

avaliação, por parte dos investidores, do potencial de crescimento e de rentabilidade. 

Analogamente, a atractividade de uma PME para os investidores de risco depende de 

uma série de factores que interessa compreender.  

Na amostra considerada os factores indicados como extremamente importantes na 

decisão de investimento numa PME foram a qualidade da equipa de gestão, o 

conhecimento do negócio e a estratégia apontada, a experiência dos sócios fundadores, 

o potencial de rentabilidade e as perspectivas de saída do investimento, em linha com o 

documentado por Tyebjee e Bruno (1984), Muzka et al. (1996) e Fried e Hisrich (1994). 

 

Figura 16. Avaliação dos factores potenciadores de investimento numa PME 
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De importância reduzida foi apontada a localização geográfica, uma vez que num país 

com a dimensão de Portugal a distância não parece ser um impedimento a que realizem 

negócios ou que se acompanhem investimentos. Uma vez que a carteira das 

participações das sociedades de capital de risco é maioritariamente composta por 

aplicações em PMEs nacionais, é natural que a diversificação não seja apontada como 

uma motivação para que se efectue um investimento numa PME.  

Foi recolhida evidência empírica suficiente para concluir que a orientação do investidor 

de risco, relativamente às empresas de menor dimensão, não é a do aproveitamento de 

benefícios fiscais ou de incentivos ao investimento mas antes o potencial de 

rentabilidade do projecto per si. 

Em linha com o referido anteriormente os factores mais apontados como dissuasores ao 

investimento numa PME foram o reduzido conhecimento do negócio por parte do 

fundador e a dificuldade de desinvestimento futuro. A escala do negócio e a estrutura 

familiar presente na maioria dos negócios de pequena ou média dimensão não são tidos 

como factores impeditivos ao investimento. 

 

Figura 17. Factores dissuasores ao investimento numa PME 
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Os riscos associados ao investimento em PMEs nacionais podem ser mitigados se os 

investidores de risco repartirem entre si as participações em determinada participada. 

Sindicar as participações afigura-se, desta forma, como instrumento útil na 

diversificação das carteiras e na estruturação de um mercado de capital de risco nacional 

com dimensão suficiente que permita equacionar projectos de internacionalização.  
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Dos 80 novos investimentos efectuados em 2007 pela totalidade das empresas 

participantes, 55 envolveram operações de sindicação, 51 dos quais tendo como objecto 

uma PME. 

 

Figura 18. Padrão de cooperação e sindicação no investimento de capital de risco no ano de 2007 
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As motivações associadas ao investimento em sindicação e a importância de cada uma 

delas não diferem substancialmente quando se trata de investimentos em PMEs ou 

empresas de grande dimensão, sendo a partilha do risco o alicerce a que as operações de 

sindicação se realizem. 

 

Figura 19. Motivações para a sindicação dos investidores de capital de risco 
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5.3.2. O Processo de Investimento e Acompanhamento 

Os instrumentos financeiros que os investidores de risco utilizam nos contratos com as 

suas participadas indiciam qual o nível de risco que pretendem assumir em função do 

tipo de participação (capital próprio ou dívida), da liquidez subjacente e da duração do 

vínculo.  

A análise dos dados permite extrair diferenças significativas entre o padrão associado 

aos investimentos em PMEs e o investimento em grandes empresas, sendo comum a 

ambos os segmentos a ausência do recurso a instrumentos representativos de dívida.  

No investimento em empresas de menor dimensão interessa destacar o facto de serem 

utilizados pelo mesmo investidor vários tipos de instrumentos financeiros numa mesma 

empresa. As acções ordinárias garantem a participações em 84% das participadas, 

complementadas por suprimentos em 20% e de prestações acessórias em 19%. A 

evidência recolhida não vai de encontro ao documentado noutros estudos que 

comprovam uma importância maior das acções convertíveis ou preferenciais. 

 

 
Figura 20. Instrumentos financeiros utilizados pelo investidor de capital de risco 
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O investimento em grandes empresas é totalmente garantido por acções ordinárias, no 

entanto, esta afirmação carece de generalidade uma vez que apenas uma das empresas 

inquiridas divulgou quais os instrumentos financeiros que utiliza para participar neste 

segmento de empresas. 

Correia e Armada (2007) recolheram evidência no mercado português que fundamenta 

que usualmente o financiamento se processa por via de acções ordinárias e é, em regra, 

escalonado. 

Apenas 7% das aplicações dos investidores de risco pertencentes à amostra têm como 

objecto grandes empresas, participadas em menos de 10% do capital em 2% do total das 

participações, entre 10 e 20% cerca de 3% e 20 e 30% também 2%. Em contraponto às 

baixas taxas de participações, 0,6% das participadas são possuídas em mais de 70% por 

investidores de risco. 

As participações em empresas de reduzida dimensão representam uma multiplicidade de 

situações no que diz respeito ao peso da participação do capital de risco, conforme 

expresso na figura que abaixo se representa, sendo que na maioria das situações o 

investidor de risco não assume uma posição maioritária. 

 
Figura 21. Percentagem de capital detida pelo investidor de capital de risco 
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A dificuldade do empresário em partilhar o poder é, frequentemente apontada como 

uma das principais dificuldades enfrentada pelo investidor de risco (Freel, 1999). 

Considerados os riscos normalmente associados às aplicações de capital de risco e a 

opacidade informacional, é recorrente o recurso a cláusulas de salvaguarda por parte do 

investidor para que seja possível acautelar os seus interesses21.   

As medidas de corporate governance encetadas pelos capitalistas de risco presentes na 

amostra em estudo revelam a mesma orientação, quer se trate de um investimento numa 

PME, quer se trate de um investimento numa grande empresa. Existe evidência, 

portanto, que aponta no sentido da irrelevância do tamanho nas práticas de governação 

adoptadas. 

 

Figura 22. Medidas de corporate governance mais usuais nos contratos de investimento de capital de 

risco 
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21 Para um aprofundamento desta temática consultar Berglof (1994), Megginson e Weiss (1991), Prowse 

(1998), Schmidt (2003) ou Wright e Robbie (1998). 
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A obrigação de permanência dos sócios iniciais/gestores, a presença no Conselho de 

Administração ou equivalente e a possibilidade de veto em decisões estratégicas são as 

cláusulas mais frequentes nos contratos de investimento. 

O acompanhamento e a monitorização são fundamentais para o sucesso das aplicações 

de capital de risco, uma vez que permitem ao investidor acompanhar a progressão do 

negócio, propicia a transmissão de conhecimentos e garante o atenuar a desigualdade 

informacional. 

Em média o investidor recebe informações das suas participadas trimestralmente (em 

83% dos investimentos em grandes empresas e em 67% dos investimentos em PMEs), 

mensalmente (em 33% das participações em empresas de reduzida dimensão) ou 

semestralmente (em 17% dos investimentos em empresas de maior dimensão). Em 

regra, o acompanhamento presencial realiza-se igualmente com periocidade trimestral 

(em 67% dos investimentos em empresas de maior dimensão e em 40% das aplicações 

em pequenas ou médias empresas) ou mensal (em 53% das participadas mais pequenas 

e em 17% das aplicações em grandes empresas). Em apenas 7% das participações em 

empresas de reduzida dimensão a visita do investidor se realiza numa base anual e em 

17% dos investimentos em grandes empresas numa base semestral. 

 

Figura 23. Práticas de acompanhamento e de monitorização adoptadas pelos investidores de capital 

de risco 
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A informação recolhida com o objectivo de mensurar o desempenho das participadas e 

de acompanhar a evolução do negócio baseia-se exclusivamente em peças 

contabilísticas e noutros mecanismos de avaliação interna, não sendo prática comum a 

realização de avaliações externas e independentes. As conclusões anteriores são válidas, 

quer para as participações em PMEs, quer para as aplicações em grandes empresas. 

 

Figura 24. Tipologia da informação recolhida 
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Os indicadores contabilísticos que o investidor de risco mais privilegia são o EBITDA e 

o ROE. 

 

Figura 25. Indicadores contabilísticos 
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No alinhamento os interesses da equipa de gestão com os interesses dos accionistas, em 

especial do investidor de risco, as medidas aplicadas nos investimentos em empresas de 

menor dimensão não seguem a prática das participações nas grandes empresas: 

enquanto que nas PMEs apenas em 18% das participações não existe qualquer sistema e 

mitigação dos custos de agência, essa percentagem passa para metade das participações 

nos investimentos em grandes empresas. Nas participadas em que o investidor de risco 

adopta precauções para minimizar o risco de agência as medidas mais populares são a 

remuneração variável indexada ao cumprimento dos objectivos previamente definidos e 

as opções associadas aos títulos de capital, prática coincidente com o documentado por 

Petresky (2008). 

 

Figura 26. Sistemas de incentivo adoptados para minimizar o risco de agência nos contratos de 

investimento de capital de risco 
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5.4. Desinvestimento em Empresas de Pequena ou Média Dimensão  
 

Em média decorrem cerca de 6 meses desde a decisão de desinvestir até que se efective 

o seu processo de desinvestimento, quer se trate de uma participação numa empresa de 

reduzida dimensão, quer se trate de uma não PME, na amostra considerada. 

A taxa de remuneração perspectivada para uma aplicação de capital de risco numa PME 

é, em média, de 22% ao passo que numa empresa de grande dimensão é de 20%. De 

encontro à expectativa inicial, o risco associado a investimentos em empresas de maior 

dimensão é inferior às aplicações em empresas de pequena ou média dimensão. De 

realçar que a generalização desta conclusão deve ser feita com cautela, uma vez que 

apenas a taxa de resposta a esta questão foi muito reduzida22. Os desinvestimentos 

ocorridos em 2007 garantiram taxas de rentabilidade de 18% para as aplicações em 

PMEs e de 30% nos casos de aplicações em grandes empresas. 

Tomando como suporte processos de desinvestimento passados, o capitalista de risco 

aponta a ausência de condições de mercado adequadas como a maior dificuldade nos 

investimentos em PMEs logo seguida do facto dos sócios promotores não cumprirem as 

obrigações previamente acordadas. Nos investimentos em grandes empresas as duas 

condicionantes anteriormente referenciadas dividem equitativamente a influência. 

 

Figura 27. Dificuldades em processos de desinvestimento de capital de risco 

Desinvestimento em Pequenas ou Médias Empresas
29% 50%

57% 50%
14% 0%

Os Promotores não Cumprem as suas Obrigações
Ausência de Condições de Mercado Adequadas

Desinvestimento em Grandes Empresas 

Outras Dificuldades  

 

A recompra por parte dos sócios iniciais e a venda directa a terceiros têm sido as 

estratégias de desinvestimento mais recorrentes em operações já efectuadas, 

independentemente da dimensão da empresa participada.  

Um dos objectivos primeiros deste trabalho de investigação é o de recolher a posição do 

investidor de risco acerca do recurso ao mercado de capitais no desinvestimento em 

empresas de menor dimensão.  

                                                 
22 De entre as empresas participantes neste estudo apenas 3 revelaram qual a taxa perspectivada para 

investimentos em PMEs e 1 para aplicações em grandes empresas. 
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Figura 28. Estratégias de desinvestimento de capital de risco 
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A integração de uma PME no mercado de capitais está facilitada se tiver o auxílio e a 

sinalização de um parceiro de risco, pelo que, a compreensão das perspectivas do capital 

de risco do recurso ao mercado de capitais permitirá, em última análise, extrapolar quais 

as dificuldades óbvias que qualquer empresa de reduzida dimensão terá que enfrentar 

caso pretenda ser listada. A falta de liquidez no mercado de capitais nacional e os custos 

de montagem e de estruturação da operação revelam-se como as principais dificuldades 

no recurso ao processo de desinvestimento via Oferta Pública de Venda (OPV) ou 

Oferta Pública Inicial (OPI). 

 

Figura 29. Dificuldades associadas a processos de desinvestimento via OPV ou OPI 
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Não obstante a inexistência de processos de desinvestimento passados via IPO ou OPV 

na amostra de empresas que fundamentam este estudo, os mercados não regulamentados 

como o Alternext e o PEX são do conhecimento geral, o que permite dirimir a 

conclusão de que o desconhecimento do mercado não está a enviesar as conclusões 

obtidas. Conclusão que se reforça com o facto de 7% das empresas terem classificado 

de muito relevante o facto do desenvolvimento do capital de risco em Portugal estar 

limitado pelo mercado de capitais e 20% terem classificado esta mesma afirmação de 

pouco relevante ou não relevante.  

 60% das empresas classificam de relevante ou pouco relevante o papel único do 

mercado do capital de risco na dinamização do mercado de capitais, o que traduz o facto 

das empresas participantes terem aprendido a sobreviver e a actuar sem um mercado de 

capitais com liquidez. Acresce que 67% da amostra atribui alguma relevância, pouca ou 

nenhuma ao papel a desempenhar pelos novos mercados não regulamentados 

especialmente orientados para o financiamento das PMEs nacionais. As fracas 

expectativas dos investidores de risco do desempenho expectável destes mercados 

lançam algumas ameaças ao seu efectivo sucesso, uma vez que os investidores de risco, 

pela dimensão das suas participações, serão alvos preferenciais para os novos sistemas 

de negociação multilateral.  

A integração europeia de mercados não parece ser a solução, de acordo com a 

convicção da parte do mercado de capital de risco representada no presente estudo, para 

a participação das empresas de menor dimensão no mercado de capitais, uma vez que a 

larga maioria classifica esta solução como relevante, pouco ou nada relevante. 

 

Figura 30. Avaliação da relação entre capital de risco, mercado de capitais, financiamento de PMEs 

e integração europeia dos mercados  
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5.5.  Sugestões para a Melhoria do Enquadramento Legal, Fiscal e 

Regulatório do Capital de Risco em Portugal 

 
80% da amostra sob estudo considera que o actual enquadramento do capital de risco 

fomenta o investimento nas empresas de menor dimensão, no entanto, aconselha a 

diminuição da burocracia, a aproximação ao regime dos business angels, o aumento do 

prazo máximo legal de permanência numa empresa e o apoio às PMEs no âmbito da 

criação ou da melhoria de sistemas de informação de gestão que permita a transmissão e 

o tratamento da informação.  

A utilização de fundos públicos para aplicações de capital de risco é bem aceite pelo 

sector, bem como os mecanismos de apoio previstos no Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN). Especialmente a pensar nas start up de base tecnológica, 

seria útil a clarificação dos procedimentos de gestão e propriedade intelectual entre 

criador e investidor.  

A cobrança fiscal é uma das formas de executar política económica e de orientar a 

iniciativa privada. 64% das empresas consideram a legislação fiscal actualmente em 

vigor incentivadora ao investimento nas empresas mais pequenas, não obstante, sugere-

se a adopção de benefícios em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas para aplicações de risco, a transparência fiscal das sociedades de capital de 

risco, o aumento dos limites dos juros de suprimentos aceites como custo fiscal e a 

aproximação aos regimes fiscais europeus. 

O capital de risco pode desempenhar um papel único na promoção da participação da 

empresa de pequena ou média dimensão no mercado de capitais através da 

profissionalização da gestão, da implementação de uma cultura de transparência ao 

nível da divulgação das decisões de gestão e de informação económico-financeira e do 

apoio nas fases mais críticas de crescimento por forma a permitir o crescimento e a 

obtenção de uma dimensão mínima compatível com a entrada em mercado. 

O crescimento do mercado de capital de risco nacional está limitado por factores 

relacionados com escala e pela cultura empresarial. A escala reduzida do mercado 

nacional ganha expressão na falta de liquidez, na inexistência de investidores 

internacionais, sejam fundos de fundos ou fundos de pensões, na dificuldade de 
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empresas com tecnologias inovadora se afirmarem no mercado internacional a partir de 

Portugal e na existência de poucos bons projectos de investimento. 

A cultura empresarial nacional vigente constrange o potencial do capital de risco numa 

multiplicidade de perspectivas: baixa receptividade por parte das PMEs de natureza 

familiar à entrada de sócios exteriores ao núcleo familiar, falta de capacidade das 

empresas apresentarem planos de negócios estruturados e credíveis e de gestores bem 

formados, existência de recomendações e regulamentos dirigidos ao capital de risco 

pouco claros e objectivos, existência de investidores de risco com critérios de 

rentabilidade pouco exigentes e escassez de empreendedorismo consciente e da cultura 

do risco.  

O desenvolvimento da indústria do capital de risco nacional implica um esforço de 

divulgação junto dos empreendedores e dos sócios fundadores das PMEs das suas 

potencialidades e a afirmação definitiva por parte do Estado do capital de risco como 

instrumento de política económica. 



A Pequena e Média Empresa Portuguesa e o Mercado de Capitais: A Perspectiva do Capital de Risco 

Mestrado em Finanças 

 

73 

6. Conclusões 

 

A recolha empírica efectuada permite concluir que os factores tidos como extremamente 

importantes na decisão de investimento numa PME são a qualidade da equipa de gestão, 

o conhecimento do negócio e a estratégia apontada, a experiência dos sócios 

fundadores, o potencial de rentabilidade e as perspectivas de saída do investimento, em 

linha com o documentado por Tyebjee e Bruno (1984), Muzka et al. (1996) e Fried e 

Hisrich (1994). Adicionalmente foi recolhida evidência empírica suficiente para 

concluir que a orientação do investidor de capital de risco relativamente às empresas de 

menor dimensão não é o aproveitamento de benefícios fiscais, mas antes o potencial de 

rentabilidade do projecto. 

Os dados obtidos sugerem também que, independentemente da dimensão da participada, 

a intervenção do investidor de risco é feita sobretudo com recurso a acções próprias e a 

participação no capital é minoritária. Apesar de minoritário o investidor de capital de 

risco procura aparentemente acautelar o valor da sua participação com medidas de 

corporate governance, tais como o direito de veto em decisões estratégicas, a obrigação 

de permanência dos gestores, o direito de presença no Conselho de Administração e a 

definição da remuneração dos gestores com uma componente variável com os 

objectivos definidos, em linha com o documentado por Berglof (1994), Megginson e 

Weiss (1991), Prowse (1998), Schmidt (2003) e Wright e Robbie (1998). 

 Os resultados permitem também concluir que a partilha de risco é a maior motivação 

para o recurso frequente a operações de sindicação entre empresas de capital de risco, 

quer se trate de uma PME ou de uma grande empresa. Após a concretização do 

investimento as PMEs são visitadas regularmente e a informação contabilística 

analisada com uma periocidade trimestral.  

Discordante com a realidade americana analisada por Berger e Udell (1998), os dados 

recolhidos indiciam que em Portugal o mercado de capital de risco se tem desenvolvido 

alheado do mercado de capitais, sendo que o desinvestimento tem sido efectuado 

através de operações de recompra pelos sócios originais ou pela venda directa a 

terceiros. Acrescentam as empresas de capital de risco que responderam ao inquérito 
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que o desenvolvimento do mercado de capital de risco deverá passar por uma 

desburocratização dos procedimentos, pelo fomento de iniciativas inovadoras e pelo 

apoio governamental. 

Todas as conclusões derivadas a partir do questionário devem ser analisadas atendendo 

à representatividade do estudo e ao veículo de distribuição (o e-mail). Acresce que 

alguns dos mais importantes players no mercado de capital de risco em termos de 

volume de fundos sob gestão não participaram neste estudo, o que fragiliza a 

generalização das considerações tecidas anteriormente. 

Para uma compreensão mais profunda do potencial da PME portuguesa no mercado de 

capitais poder-se-ão apontar como sugestões para investigação futura a transposição da 

abordagem aqui operacionalizada junto de outros investidores institucionais, tais como 

fundos de pensões ou bancos de investimento. Adicionalmente, revela-se pertinente 

uma análise custo/benefício mais aprofundada da integração da PME portuguesa nas 

plataformas de negociação não regulamentadas presentes no mercado português – o 

Alternext e o PEX. 
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Anexos 
 

Anexo I – Entidades Emitentes do PEX, por Instrumento Financeiro  

(Setembro de 2008) 

 

 

Emitente Instrumento Financeiro Designação 

BCP Investimento Warrants Warrant BCP DAX 7750 Call Jun08 
BCP Investimento Warrants Warrant BCP DAX 8000 Call Jun08 
BCP Investimento Warrants Warrant BCP DAX 8500 Call Jun08 
BCP Investimento Warrants Warrant BCP DAX 8750 Call Jun08 
BCP Investimento Warrants Warrant BCP DAX 5500 Put Jun08 
BCP Investimento Warrants Warrant BCP DAX 5750 Put Jun08 
BCP Investimento Warrants Warrant BCP DAX 6500 Put Jun08 
BCP Investimento Warrants Warrant BCP DAX 6250 Put Jun08 

 
 
 
 
 
 
 

Emitente Instrumento 
Financeiro 

Designação 

BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 6500/6500 Call Jun08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFBrent 80/81 Call Maio08 
BCP Investimento Turbo-Warrant VME DR Dow Jones EURO STOXX 50 S&P/MIB 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 6700/6700 Call Jun08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCP DAX 15000/14250 Put Mai08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 5900/5900 Call Jun08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFBrent 100/101 Call Nov08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFBrent 130/129 Put Nov08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFBrent 120/119 Put Nov08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFBrent 120/119 Put Mai08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPOURO 1050/950 Put Out08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 7100/7100 Put Jun08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 13000/1250 Put Mai09 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFBrent 80/81 Call Nov08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 6850/6850 Call Jun08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 7500/7500 Put Jun08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFBrent 70/71 Call Mai08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 6400/6400 Call Jun08 
Banco Português de Investimento, S.A. Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 8100/8100 Put Mar08 
BCP Investimento Turbo-Warrant Turbo Warrant BCPFDAX 6100/6100 Call Jun08 
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Emitente Instrumento Financeiro Designação 

BCP Investimento Certificados Certificado BCP IBEX35 Jan09 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP BCPValue GrowthUSInd 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP DJ Stoxx Utilities Out12 
BCP Investimento Certificados Certificados BCP DJ Stoxx Basic Resources Out12 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP Indice WIG20 Out12 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP EPRA Euro Abr10 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP FTSE100 Jan09 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP PSI20 Jun11 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP DJES Banks Mar12 
BCP Investimento Certificados Certificados BCP CAC40 Nov12 
BCP Investimento Certificados Certificados BCP Ouro Out08 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP Brent Out08 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP DAX Set10 
BCP Investimento Certificados Certificado Nikkei 225 Nov10 
BCP Investimento Certificados Certificado DJES Telec Mar12 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP DJEuroStoxx50 Abr10 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP DJIndustrial Abr10 
BCP Investimento Certificados Certificado BCP BCPValue GrowthUSInd 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Emitente Instrumento 
Financeiro 

Designação 

Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Energia Invest 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Super Mix Invest 
Millennium BCP Fundos Fundo Especial de Investimento Millennium Europa 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Commodities Invest 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Mundinvest 
WesCap Offshore Partners I, Inc. Fundos WesCap Offshore Partners I class B Shares 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Infra-Estruturas Invest 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Invest Multi-Estrategias 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Cambio Invest 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Hedge Fund Invest 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento OPV Invest 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Saúde Invest 
Santander Gestão de Activos Fundos Fundo Especial de Investimento Multisector Invest 
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Emitente Instrumento Financeiro Designação 

Brisa – Autoestradas de Portugal, S.A. Obrigações Brisa-Obrigações Indexadas à Inflação 
Crédito Pessoal Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Rendimento Mundial 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Rendimento Mundial 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Super Rendimento Mercados Emergentes 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Cabaz Mundial 
BCP Investimento Obrigações Super Investimento Millennium II 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Rendimento China Premium 10 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Rendimento Valor Absoluto 
Mundicenter SGPS, S.A. Obrigações Mundicenter SGPS Mundicenter Multiusos/2005 1ª Classic 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Poupança Super Estrelas 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Poupança Super Estrelas- 2ª Série 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Poupança Super Estrelas 42 meses 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Poupança Super Estrelas 42 meses 
EDP- Electricidade de Portugal, S.A. Obrigações EDP- 25ª Emissão 
Portugal Telecom Obrigações Portugal Telecom/97 2ª Emissão 
Banco Português de Investimento, S.A. Obrigações BPI CS Grandes Marcas II 2003-2008 
Galp Investments plc Obrigações Senior Secured Floating Rate Note 
Galp Investments plc Obrigações Junior Secured Floating Rate Note 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Poupança Super Estrelas II 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Poupança Super Estrelas II 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Investimento Global 3.5 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Investimento Global 5 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Investimento Global 3.5 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Investimento Global 5 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Poupança Super Estrelas 42 meses 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Poupança Super Estrelas 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Poupança Super Estrelas- 2ª Série 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Poupança Super Estrelas 42 meses 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Poupança Investimento Global 3.5 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Poupança Super Estrelas 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Poupança Super Estrelas- 2ª Série 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Investimento Global 3.5 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Poupança Super Estrelas III 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Valor Mundial 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Poupança Super Estrelas III 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Valor Mundial 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Poupança Super Estrelas III 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Banca Premium 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Rendimento Mundial 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Premium Bens de Luxo 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Soma Global 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Soma Global 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Rendimento Premium 7.5 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Rendimento Cresce 6 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Investimento Premium 8.25 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Euro Rentabilidade 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações BSTEuroBanca7 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Valor Mundial 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Cabaz Mundial 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Soma Global 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Rendimento Premium 7.5- 2ª Série 
Crédito Predial Português, S.A. Obrigações Crédito Predial Euro Rentabilidade 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Banca Premium 10%- 2ª Série 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Euro Premium 7 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Euro Dolar Premium 

Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Super Rendimento Campeão 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Rendimento China 8 
Banco Santander de Portugal, S.A. Obrigações Santander Euro Rentabilidade 
Banco Santander Totta, S.A. Obrigações Valor Premium 
Banco Totta Açores, S.A. Obrigações Totta Rendimento Cresce 6 
BCP Investimento Obrigações Super Investimento Millennium Nov.2004-2009 
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Emitente Instrumento Financeiro Designação 

Brisa – Autoestradas de Portugal, S.A. Acções Brisa 
Cimpor – Cimentos de Portugal SGPS, S.A. Acções Cimpor 
Compta – Equipamentos e Serviços de Informática,S.A. Acções Compta 
CPPI Holding SGPS, S.A. Acções CPPI 
Reditus – SGPS, S.A. Acções Reditus 
EDP – Electricidade de Portugal, S.A. Acções EDP 
Portugal Telecom SGPS, S.A. Acções Portugal Telecom 
Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. Acções Inapa 
Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Jerónimo Martins 
Papelaria Fernandes – Indústria e Comércio, S.A. Acções Papelaria Fernandes 
Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. Acções Portucel 
PT Multimédia – Serv. Telec. e Multimédia, SGPS, S.A. Acções PT Multimédia 
ALL2IT – Infocomunicações, S.A. Acções ALL2IT 
SAG Gest – Soluções Automóveis Globais, SGPS, S.A. Acções SAG 
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Anexo II – Questionário  
 

Envio dos Resultados

Ao cuidado de______________________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

Morada: ___________________________________________________________________________

A Importância do Capital de Risco na Entrada das Pequenas ou Médias 
Empresas no Mercado de Capitais

Este questionário destina-se ao desenvolvimento de uma Tese de Mestrado em Finanças 
na Faculdade de Economia do Porto. A informação recolhida por esta via servirá de base 
ao diagnóstico e caracterização da importância do Capital de Risco na entrada das 
Pequenas ou Médias Empresas no Mercado de Capitais. Ao longo de todo este trabalho, 
considera-se a definição de Pequena ou Média Empresa constante na Recomendação da 
Comissão de 6 de Maio de 2003.

Este pedido de informações vai ser enviado à Comissão Executiva de todas as 
Sociedades de Capital de Risco (SCR) identificadas na Comissão do Mercado dos Valores 
Mobiliários (CMVM) bem como às restantes entidades administradoras de fundos de 
capital de risco identificados pela CMVM que não Sociedades de Capital de Risco. Toda a 
informação enviada será mantida confidencial e, caso pretenda, deverá mencionar um 
contacto por forma a ter acesso aos resultados condensados do inquérito.

Quando o espaço disponível para a resposta não for suficiente deverá introduzir linhas 
(envio em formato electrónico) ou acrescentar uma folha (envio por correio) para o seu desenvolvimento com indicação do número da questão a que se reporta.
Sempre que não pretende responder a determinada questão, por favor assinale o motivo ao lado da mesma: "n.a." para não se aplica e "n.r" quando não pretende responder por outros motivos.

Agradeço, desde já, a sua disponibilidade e colaboração.
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1.1. Identificação da Empresa

Nome:

Website: e-mail:

Ano de criação:

Tipo de entidade: Sociedade de Capital de Risco (SCR)

Socidade de Desenvolvimento Regional

Entidade legalmente habilitada a gerir Fundos de Investimento Mobiliários Fechados

1.2. Características gerais e indicadores de activi dade

2005 2006 2007

Montante de fundos aplicados no ano (milhões de €)

b) Qual o tempo médio de permanência em carteira das empresas participadas? (anos)

c) Qual o montante de investimento médio por empresa? (em milhares de €)

d) Quais os métodos mais recorrentes na identificação de novas oportunidades de investimento? 
(Seleccionar, por favor, as duas formas mais frequentes)

1.3. Capital Humano

a) Qual a formação académica e área de formação dos trabalhadores da empresa?
(Preencher com o número de trabalhadores enquadrável em cada categoria)

1. Características da Sociedade

Outro tipo de contacto. Qual?_____________________________________________________________

Contacto directo do promotor/empreendedor

Contacto de intermediários (consultoras, banca de investimento, associações empresariais, etc)

Contacto de sindicantes

Contacto fomentado pela SCR/entidade gestora do Fundo de Capital de Risco

N.º de desinvestimentos (alienação total da participação)

Montante de desinvestimentos do ano (milhões de €)

N.º de projectos analisados

N.º de projectos negociados

N.º de novas participações

N.º médio de participadas

Montante de fundos geridos (milhões de €)

Montante de fundos angariados no ano (milhões de €)

N.º de fundos geridos

N.º de propostas entradas

Ensino Básico

F
or

m
aç

ão
 A

ca
dé

m
ic

a
Á

re
a 

de
F

or
m

aç
ão

Direito

Outras

a) Como caracteriza a actividade de capital de risco da sua SCR/Fundo de Capital de Risco de acordo com 
parâmetros que a seguir se listam?

Economia ou Gestão

Engenharia

Doutoramento

Mestrado/MBA

Pós-graduação

Licenciatura

Bacharelato

Formação Secundária
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1.4 Carteira de Participações

(Preencher como percentagem do nº total de participadas em cada ano)

2005 2006 2007

Other Early Stage

Management Buy-Out

b) Quais os sectores em que foram realizados os investimentos?

2005 2006 2007

c) Qual a percentagem da carteira de investimentos afecta a empresas com sede em Portugal?

%
Sede em Portugal

Sede fora de Portugal

(Preencher como percentagem do nº total de participadas em cada ano; para maior pormenorização consultar o Decreto-Lei 381/2007)

a) Como classifica os investimentos realizados de acordo com os estados de desenvolvimento abaixo 
considerados?

Seed Capital

Start Up

Expansão

Institutional Buy-out

Buy-in Management Buy-out

Replacement Equity

Bridge Financing

Public to Private

Resgate

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Indústrias extractivas

Indústrias transformadoras

Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição

Actividades financeiras e de seguros

Actividades imobiliárias

Outras

Construção

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis motociclos

Transporte e armazenagem

Alojamento, restauração e similares
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(Preencher como percentagem do nº total de contratos)

PME Não PME

b) Nas participações de capita, qual a percentagem detida?

PME Não PME

3.2. Indique os dois tipo de cláusulas de salvaguarda que mais utiliza nos contratos de investimento

PME Não PME

3.3. Acompanhamento e monitorização das participadas
a) Em média, qual a frequência com que mede a performance  das suas participadas?

PME Não PME

3. O Investimento em Empresas de Pequena ou Média D imensão
O Processo de Investimento e Acompanhamento

Prestações suplementares/acessórias

Definição da política de investimento

Direito de veto em decisões estratégicas

3.1. Instrumentos de Investimento
a) Quais os instrumentos financeiros que utiliza nos contratos de investimento com as participadas?

Acções ordinárias

Acções preferenciais

Outros instrumentos. Quais?_____________________

Suprimentos

Obrigações convertíveis

Obrigação de permanência dos promotores/gestores

Direito de presença no Conselho de Administração ou equivalente

[0-10]

]30-40]

]80-90]

]90-100]

]40-50]

]50-60]

Direito a indicar ROC e/ou membros do órgão de fiscalização

Recompra pelos promotores com remuneração mínima

Obrigações ordinárias

Adiantamentos por conta de capital

% detida no capital da participada

]10-20]

]20-30]

Nº de participações

Obrigação de renúncia dos gestores em determinadas condições

Clásulas de não concorrência dos promotores

Anualmente

Semestralmente

Trimestralmente

Mensalmente

Outra periodicidade. Qual? ____________

]60-70]

]70-80]

Outro tipo. Quais?__________________________________________

 
 
 

 



A Pequena e Média Empresa Portuguesa e o Mercado de Capitais: A Perspectiva do Capital de Risco 

Mestrado em Finanças 

 

90 

 
 
 
 

b) Em média, qual a frequência com que visita as suas participadas?

PME Não PME

PME Não PME

d) Qual o mecanismo de performance que mais utiliza no controlo das participações?

PME Não PME

PME Não PME

c) Qual o sistemas de incentivo que mais utiliza no alinhamento dos interesses da equipa de gestão com os interesses dos 
accionistas?

ROE

Outra informação contabilística. Qual?________________________

d1) Caso tenha escolhido a primeira hipótese da questão anterior, quais os dois indicadores que mais priveligia na sua análise?

Stock Options

Remuneração variável indexada ao cumprimento de objectivos

Resultado Líquido

EBITDA

Outro sistema de incentivo. Qual?_________________________________________

Não recorro a qualquer sistema de incentivo de mitigação dos custos de agência

EBIT

ROA

Outra frequência. Qual? _______________

Anualmente

Semestralmente

Trimestralmente

Mensalmente

Outro mecanismo. Qual?____________________________________________

Informação contabilística da participada

Avaliação externa/independente do valor da participada

Avaliação interna (pela SCR ou pelo fundo de investimento) do valor da participada

Separação da função de Presidente da função de Responsável Executivo

Criação de uma comissão de controlo interna
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PME Não PME

4.2. Qual a taxa média de remuneração inicialmente perspectivada e realizada nos desinvestimentos ocorridos em 2007?

Valores 
Médios

PME
Não PME
PME
Não PME

4.3. Quais as maiores dificuldades experimentadas em processos de desinvestimento passados?

PME Não PME
Os promotores não cumprem as suas obrigações

Ausência de condições de mercado adequadas

Outras dificuldades. Quais?_______________________

4.4. Quais as estratégias adoptadas nos desinvestimentos já realizados?
(Preencher como percentagem do nº total de desinvestimentos)

PME Não PME

4.5. O recurso ao mercado de capitais no desinvestimento em empresas de menor dimensão.
a) Quais as duas maiores dificuldades que identifica para que o desinvestimento se efectue via IPO/OPV?

Sim

Não

1-Não Relevante; 2- Pouco Relevante; 3- Relevante; 4- Muito Relevante; 5- Extremamente Relevante

1 2 3 4 5

O capital de risco tem um papel único na dinamização do mercado de capitais 

Os mercados não regulamentados terão um papel decisivo na relação das PMEs 
com o mercado de capitais

4. O Desinvestimento nas Pequenas e Médias Empresas

Outras dificuldades. Quais?_________________________________

b) Tem conhecimento dos mercados não regulamentados que se estão a formar em Portugal, tais como o PEX 
Private Exchange ou o Alternext Lisbon?

A participação das empresas de menor dimensão no mercado de capitais implica 
um esforço concertado ao nível europeu

4.1. Nas estratégias de desinvestimento efectuadas no passado, quanto tempo durou a fase de desinvestimento, desde que a 
data em que começou a preparar a saída? (em meses)

Venda no mercado a investidores

IPO/OPV

Liquidação

Recompra por parte dos promotores

Venda a outra SCR ou FCR

Taxa de remuneração perspectivada

Taxa de remuneração realizada

Venda directa a terceiros

Custos de montagem/estruturação da operação

c) Classifique a pertinência das afirmações abaixo enunciadas de acordo com a escala que a seguir se representa.

O desenvolvimento do capital de risco em Portugal está limitado pelo mercado de 
capitais

Outra___________________________

Falta de liquidez do mercado de capitais nacional

Falta de tradição 

Cumprimento de requisitos legais de admissão à cotação
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5.1. Considera que o actual enquadramento legal do Capital de Risco fomenta o investimento nas PMEs?

Sim
Não

Sim
Não

5.6. Que dificuldades é que sente no âmbito da sua actividade de investimento em capital de risco e que gostaria 
de ver respondidas? Que sugestões tem para um melhor desempenho nacional da actividade de capital de risco?

5.5. De que forma pode o Capital de Risco promover a participação das empresas de Pequena ou Média 
dimensão no mercado de capitais?

5. Enquadramento Legal, Fiscal e Regulatório 

5.2. Quais as medidas que sugere para que o enquadramento legal se revele incentivador ao investimento do 
Capital de Risco nas PMEs?

5.4. Como considera que o actual regime fiscal pode ser melhorado para fomentar o investimento do Capital de 
Risco em empresas de menor dimensão?

5.3. Considera que a legislação fiscal actualmente em vigor no Capital de Risco é incentivadora ao investimento 
nas PMEs?
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Anexo III – Respostas Obtidas – Desagregação por Questão 

PME N/ PME

1.1. Identificação da Empresa

1.2. Características Gerais e Indicadores de Actividade

1.3. Capital Humano a)

1.4. Carteira de Participações

A Decisão de Investir

2.1. Factores de Atractividade de uma PME

2.2. Decisões de Não Investimento 

2.3. Padrão de Cooperação e Sindicação 

15 5

3.1. Instrumentos de Investimento

10 1

13 3

3.2. Cláusulas de Salvaguarda 14 5

3.3. Acompanhamento e Monitorização das Participadas

15 6

15 6

15 6

15 6

11 6

4.1 Tempo de Preparação do Desinvestimento 7 1

4.2. Taxa de Remuneração

3 1

5 1

4.3. Dificuldades em Desinvestimentos Passados 9 4

4.4. Estratégias de Desinvestimento 9 3

4.5. Recurso ao Mercado de Capitais 

5.1. Enquadramento Legal Propício ao Investimento

5.2. Sugestões de Melhoria ao Enquadramento Legal

5.3. Legislação Fiscal Incentivadora ao Investimento

5.4. Sugestões de Melhoria à Legislação Fiscal

5.5. Sugestões para Fomentar o Investimento

5.6 Dificuldades e Sugestões 

N.º de Questionários Enviados
N.º de Questionários Respondidos

25

17

17

14

b)

10

Respostas Obtidas

O Processo de Investimento e Acompanhamento

17

a) 16

b) 12

c) 14

a)

12

c) 15

1. Características de Sociedade

d) 16

16

a) 13

c)

d)

d1)

17

a)

b)

a)

b)

b)

O Desinvestimento

Perspectivada

Realizada

Enquadramento Legal, Fiscal e Regulatório

a)

b)

c)

10

15

15

15

15

6

15

7

 
 


