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✓ É capital (Capital Próprio) e não dívida (Passivo), permitindo melhorar os rácios de Autonomia 
financeira da empresa;

✓ Sem reembolsos, nem garantias pessoais ou reais;

✓ O investidor de capital de risco  é acionista, tem, normalmente, um lugar no conselho de 
administração,  influencia a estratégia da empresa, participa ativamente no desenvolvimento e 
crescimento da empresa (networking, rede de experts e parceiros); 

✓ Investimento por período limitado;

✓ O exit do investidor de capital de risco pode implicar alteração total da estrutura acionista, por 
exemplo a venda da participação acionista do promotor em simultâneo. 
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FASES DE UM PROCESSO STANDARD PARA INVESTIMENTO EM CAPITAL DE RISCO

1. Elaboração do Business Plan

2. Apresentação do Business Plan à entidade de Capital de Risco

3. A entidade de Capital de Risco analisa o projeto e o seu Business Plan

4. Negociação do Acordo Parassocial com todos os detalhes da operação de investimento

5. Realização do investimento através de Capital Social

6. Acompanhamento da empresa 

7. Desinvestimento previamente estabelecido no Acordo Parassocial e respetivo pagamento
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EQUIPA DE GESTÃO / PROMOTORES

Um dos fatores mais importantes na análise/avaliação de um projeto em capital de risco, é a equipa de gestão. 
Esta equipa deve estar alinhada com os objetivos do projeto e comprometida em cumprir todas as métricas 
necessárias para o crescimento da empresa e desenvolvimento de produto.

Teams that Know the market
Teams that Know well people in the market
Teams that are well Known in the market

“Business Plans do not Get Funded. People Get Funded”
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Somos considerados 

“A Capital de Risco mais ativa em Portugal”, 

segundo a CB Insights

Somos o parceiro de referência na área do capital de risco em Portugal.

TOP 50 das Venture Capital Firms

na Europa com mais investimento, 

segundo o DealRoom
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Porquê?
Temos um papel determinante no financiamento do ecossistema nacional do empreendedorismo.

254
MILHÕES DE EUROS 

SOB GESTÃO

+180
NOVAS EMPRESAS

DESDE 2012

177
MILHÕES DE EUROS

INVESTIDOS
DESDE 2012

9
SERIES A

DESDE 2012

2
SERIES B

DESDE 2012

Dados a Fevereiro de 2022
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Onde?
A Portugal Ventures já investiu 177M€ em +180 startups, nos 4 verticais:

DIGITAL

75M€

CIÊNCIAS DA VIDA

40M€

ENGENHARIA&
INDÚSTRIA

35M€

TURISMO

30M€

Dados a Dezembro de 2021
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40

DIGITAL

45

ENGENHARIA 
& INDÚSTRIA

20

CIÊNCIAS 
DA VIDA

29

TURISMO
(22 novas desde 2019)

NÚMERO DE STARTUPS POR VERTICAL



02| Sobre a Portugal Ventures

(5/8)

Investimos de 50k€ até 1.5M€ de 

acordo com o setor e estágio.

Participação acionista 

minoritária na empresa

Co-investimos com parceiros 

nacionais e internacionais

Investimos por tranches de 

acordo com milestones.

COMO INVESTIMOS

Integramos o 

Conselho de Administração 

da empresa
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A NOSSA PROPOSTA DE VALOR

Acompanhamento ativo de

cada StartUp em que

investimos.

Fomentamos o Cross Knowledge

e Cross Selling entre

participadas.

Promovemos a ligação das StartUps

a parceiros comerciais, experts

industriais e potenciais clientes e

investidores.

Equipa com +20 anos de

experiência relevante e

especializada.
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AS NOSSAS REDES DE PARCEIROS

+20

REDE DE PARCEIROS 
DE CAPITAL

Rede de operadores de capital de risco e

business angels.

+100

REDE DE PARCEIROS 
DE IGNIÇÃO

Incubadoras, aceleradoras, universidades,

associações empresariais, clusters e centros de

I&D, para identificar oportunidades de

investimento em projetos.

+10

REDE DE PARCEIROS 
CORPORATE

Rede de empresas multinacionais que apoiam as

nossas participadas contribuindo para o seu

crescimento, valorização e expansão.
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PORTEFÓLIO – TURISMO



03 |  Call Tourism



03| Call Tourism

(1/16)

A Call Tourism investe entre 200 mil e 1 milhão de euros em 

projetos Tecnológicos e Não Tecnológicos no setor do Turismo que contribuam 

para:

✓ Aumentar a competitividade da oferta turística do país;

✓ Melhorar a experiência do turista em Portugal;

✓ Promover a eficiência das empresas do setor.
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CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS:

Os projetos devem reunir as seguintes características.

TECNOLÓGICOS:

✓ Projetos orientados para bens ou serviços transacionáveis internacionalmente

✓Novas tecnologias, processos ou objetos que melhorem tecnologias ou processos já existentes. 

✓ Projetos com uma estratégia clara de proteção e valorização da propriedade intelectual; 

✓ Existência de MVP – Minimum Viable Product com primeiros clientes pagantes angariados
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TECNOLÓGICOS:
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NÃO TECNOLÓGICOS:

✓Atividades de animação turística relacionadas com o património cultural e 

paisagístico; 

✓Experiências turísticas que promovam o aproveitamento de recursos endógenos e a 

descoberta de novos territórios; 

✓Alojamento turístico inovador; 

✓Em hotelaria e similares, é necessário ter concluído o licenciamento, 

nomeadamente camarário, à data da candidatura do projeto; 
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NÃO TECNOLÓGICOS:
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SÃO ELEGÍVEIS:

As empresas, que cumpram os seguintes critérios:

a) Localizadas em Portugal (continental e ilhas);

b) Com uma equipa de gestão multidisciplinar;

c) Menos de 7 exercícios completos, desde a data de início de atividade

d) Não sejam consideradas “empresas em dificuldade”

e) Licenciadas para o exercício da atividade, quando aplicável.

f) Com contabilidade organizada, situação económico-financeira equilibrada e a situação 

regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social; 
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O NOSSO PROCESSO DE INVESTIMENTO

Formulário em 

portugalventures.pt.

Em média, em 15 dias úteis após a 

submissão, pela equipa da PV.
Pitch dos promotores a um painel 

de peritos (nacional e internacional).

Proposta de Term Sheet (standard) 

em 90 dias após a candidatura.

Assinatura dos Acordos de 

Investimento e Parassocial

Pitch dos promotores ao 

Conselho de Administração 

da Portugal Ventures.

https://www.portugalventures.pt/en/
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8 PASSOS QUE DEVE MESMO SEGUIR PARA PREENCHER UMA CANDIDATURA À CALL TOURISM:

Leia atentamente os documentos que estão no website onde vai encontrar as condições de elegibilidade dos projetos, 
as condições fundamentais que têm que cumprir e as características das empresas alvo em que nos propomos investir.

Se tem um projeto tecnológico, após esta leitura do documento, recomendamos que faça as seguintes perguntas:
a) o projeto é uma ideia original do promotor e é liderada pelo próprio?
b) Já existe um MVP (mínimo produto viável/piloto)?
c) Já tem feedback de mercado?
d) Já tem os primeiros clientes angariados?

1

2
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8 PASSOS QUE DEVE MESMO SEGUIR PARA PREENCHER UMA CANDIDATURA À CALL TOURISM:

Se tem um projeto Não Tecnológico, após a leitura do documento, recomendamos que faça as seguintes perguntas:
a) Tenho um projeto de hotelaria. Tem o licenciamento aprovado? É obrigatório estar licenciado à data da 

candidatura.
b) Tenho uma empresa de animação turística já constituída. Tem as licenças necessárias para o exercício de 

atividade? É obrigatório estar registada no RNAAT à data da candidatura.
c) Tenho todos os meios financeiros que cobrem o montante total de investimento para concretizar o meu 

projeto? É necessário assegurar todos os mecanismos de financiamento (banca, capitais próprios, outros 
investidores, etc), para além do montante que está a pedir à Portugal Ventures.

3

Após verificar que estão reunidas todas estas condições, recomendamos que leia a Term-Sheet de acordo com o tipo do 
seu projeto (Tecnólógico e Não Tecnológico), ficha que resume os termos e condições do nosso investimento. Se tiver 
alguma dúvida nos termos utilizados na Term-Sheet, por favor consulte o glossário disponível no website.

4
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8 PASSOS QUE DEVE MESMO SEGUIR PARA PREENCHER UMA CANDIDATURA À CALL TOURISM:

Percebido o processo de investimento da Portugal Ventures, está em condições de preparar a sua candidatura. Registe-se 
na plataforma e inicie o preenchimento do formulário de candidatura.

Não se esqueça que é possível guardar as informações colocadas na candidatura ao longo do processo de preenchimento.

No fim do formulário, são pedidos alguns documentos de suporte para análise da candidatura (pitch deck, plano de 
negócios, link para vídeo, descrição do projeto, análise competitiva, CV dos Promotores, demonstrações financeiras no 
caso das empresas constituídas, outros documentos legais). Por favor, prepare-os com atenção.

Se necessitar de apoio na sua candidatura, sugerimos que consulte a nossa Rede de Igntion Partners disponível no website.8

7

6

5
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PARA UM BUSINESS PLAN DEVE TER EM CONSIDERAÇÃO OS SEGUINTES PONTOS:

1. Desempenho histórico (se existir)

2. Projeções económico-financeiras a 3/5 anos: Balanço, Demonstração de Resultados e Mapa de Cash-Flow

Algumas Preocupações (principalmente para projetos tecnológicos) :

• Burn rate (consumo de cash, tipicamente mensal)

• RunWay (duração do dinheiro, normalmente em meses)

• Recorrência da compra por cliente

• Remunerações fixas elevadas

• Modelos de negócio muito dispersos

• Necessidades de financiamento até Break-Even
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Projetos  Elegíveis

1. Design/Boutique hotel, com licenças de construção aprovadas:

• Investimento – 5M€

• Promotor – 2M€

• Banca e/ou Outros – 2M€

• Portugal Ventures – 1M€

• Elegível

2. Empresa de animação turística, em atividade, licenciada no RNAAT, mas com menos de 7 anos:

• Investimento – 500K€

• Promotor – 200K€

• Portugal Ventures – 300K€

• Elegível
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3. Empresas de animação turística que se juntam para um processo de internacionalização:

• Investimento – 600K€

• Promotores – 300K€

• Portugal Ventures – 300K€

• Elegível

4. StartUp tecnológica portuguesa, já com algumas vendas (tração)

• Investimento – 500K€

• Portugal Ventures – 500K€

• Elegível

Projetos  Elegíveis
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5. StartUp tecnológica portuguesa sem clientes:

• Investimento – 500K€

• Portugal Ventures – 500K€

• Não é elegível. É necessário ter um MVP (piloto) e clientes já conquistados

6. Projeto hoteleiro ou similar sem licença de construção aprovada:

• Não é elegível. Só passa o pré-screening se tiver este licenciamento aprovado, face à variabilidade de tempo que pode ser 

necessário para o obter.

Projetos Não Elegíveis
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Projetos Não Elegíveis

7. Boutique hotel com licenças de construção aprovadas:

• Investimento – 5M€

• Promotor – ???

• Banca e/ou Outros – ???

• Portugal Ventures – 1M€

• Não Elegível - É necessário que estejam asseguradas todas as necessidades de financiamento extra Portugal Ventures

8. Construção de espaço para glamping, hotel, etc, promovido por Câmara Municipal, ERT – Entidade 

Regional de Turismo ou similar

• Não é elegível. É necessário existir a figura do promotor (individual ou empresa) que assuma o projeto. Se for um promotor 

que vai explorar um espaço cedido por uma Câmara, já licenciado, é elegível.
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Projetos Não Elegíveis

9. Projeto concorrente de participada da Portugal Ventures

• Não Elegível – A Portugal Ventures e os VCs, em geral, não investem em projetos concorrentes.
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portugalventures.pt

Obrigado


