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RELATÓRIO DO GOVERNO DA SOCIEDADE 
 

I. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Relatório de Governo Societário da Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. (Caixa Capital 
ou Sociedade) é elaborado em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente com as 
disposições do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro (que aprovou o novo Regime Jurídico do 
Setor Público Empresarial – RJSPE) e em harmonia com as orientações emanadas para o efeito pela 
Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial (UTAM). 

A Caixa Capital, como sociedade de Capital de Risco do Grupo Caixa Geral de Depósitos (Grupo CGD), 
segue também as orientações estratégicas definidas para o Grupo CGD. 

 

Síntese 

 

Sim Não Data
Apresentou plano de atividades e orçamento para 2021 adequado aos recursos e fontes de 
financiamento disponíveis

X -

Obteve aprovação pelo acionista maioritário do plano de atividades e orçamento para 2021 X 18-12-2020

Artigo 44.º

Divulgou informação sobre estrutura acionista, participações sociais, operações com 
participações sociais, garantias financeiras e assunção de dívidas ou passivos, execução dos 
objetivos, documentos de prestação de contas, relatórios trimestrais de execução 
orçamental com relatório do órgão de fiscalização, identidade e curriculum dos membros 
dos órgãos sociais, remunerações e outros benefícios

X -

Artigo 45.º
Submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de Contas, que é responsável pela 
Certificação Legal das Contas da empresa

X -

Artigo 46.º
Elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de ocorrências, associado à 
prevenção da corrupção

X -

Artigo 47.º Adotou um código de conduta e divulgou o documento X -

Artigo 48.º
Tem contratualizada a prestação de serviço público ou de interesse geral, caso lhe esteja 
confiada

X -

Artigo 49.º Prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental X -

Artigo 50.º Implementou políticas de recursos humanos e planos de igualdade X -

Artigo 51.º
Evidenciou a independência de todos os membros do órgão de administração e que os 
mesmos se abstêm de participar nas decisões que envolvam os seus próprios interesses

X -

Artigo 52.º

Evidenciou que todos os membros do órgão de administração cumpriram a obrigação de 
declararem as participações patrimoniais e relações suscetíveis de gerar conflitos de 
interesse ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização e à Inspeção-Geral de 
Finanças (IGF)

X -

Artigo 53.º
Providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para que toda a informação a 
divulgar possa constar do sítio na internet da Unidade Técnica

X -

Artigo 54.º
Apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido constar do relatório anual 
de práticas de governo societário informação atual e completa sobre todas as matérias 
tratadas no Capítulo II do RJSPE (boas práticas de governação )

X -

CAPÍTULO II do RJSPE – Práticas de bom governo

Artigo 43.º
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II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS  

A Caixa Capital, responsável pela área de capital de risco do Grupo CGD, segue as orientações 
estratégicas definidas quer para a globalidade do Sector Empresarial do Estado, quer para o Grupo 
CGD em particular. 

Missão e Objetivos 

A missão atribuída à Caixa Capital no âmbito do Grupo CGD é a de influir ativamente para o 
desenvolvimento da indústria do capital de risco, de forma responsável e sustentada, para que, por 
esta via, se proporcione um contributo para o crescimento da economia e para o reforço da 
capacidade competitiva das empresas portuguesas no mercado global. 

Compete à Caixa Capital investir em projetos empresariais e de Capital de Risco liderados por equipas 
de gestão qualificadas, que consubstanciem negócios com elevado potencial de crescimento e 
valorização, perspetivem uma adequada remuneração dos capitais próprios e contribuam para gerar 
riqueza e bem-estar social, de forma responsável e sustentada. 

A função acionista é exercida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) nos termos previstos no n.º 
3 do artigo 37.º do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, sem prejuízo da aplicação do artigo 
39.º do mesmo Regime. Por esta razão, não foram dirigidas à Caixa Capital orientações por parte dos 
ministérios setoriais, designadamente relativas à política setorial a prosseguir, a orientações, a 
objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e ao nível de serviços público a prestar. 

Em 2021, a Sociedade cumpriu os objetivos de desempenho de carácter operacional definidos pelo 
acionista que se consubstanciam no cumprimento das orientações para a atividade de capital de risco 
designadamente quanto: (i) à definição da estratégia da Caixa Capital para o período 2021/2024; (ii) 
à simplificação da estrutura de fundos de capital de risco sob gestão da Sociedade, reduzindo, através 
de uma fusão, o número de fundos geridos para dois, um direcionado para a atividade de 
investimento direto muito focado para a área de venture capital e outro para a atividade de 
investimento indireta, ou seja, em fundos de capital de risco geridos por terceiros, (iii) à realização 
de novos investimentos; (iv) à otimização do capital alocado a esta atividade com a distribuição ao 
participante das disponibilidades em excesso; e (v) à rendibilidade do capital investido. 

Principais objetivos estratégicos 

A Caixa Capital dispõe de um posicionamento de referência no mercado de capital de risco, 
diferenciando-se pela forma como ajusta a oferta às necessidades das empresas, empresários e 
Sociedades gestoras de Capital de Risco, contribuindo nomeadamente para: 

 Potenciar o espírito empreendedor e a emergência de novas atividades económicas; 
 Apoiar as dinâmicas de investimento, crescimento e internacionalização; 
 Suportar os processos de transmissão dos negócios e de otimização empresarial; 
 Contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de capital de risco português. 

A Caixa Capital pauta a sua atuação pelo conjunto de princípios que norteiam a cultura institucional 
da CGD. O reconhecimento da marca Caixa, que constitui um dos principais ativos do Grupo CGD, 
veicula como valores principais a solidez, o rigor, a transparência e a responsabilidade. 

O Grupo CGD desenvolve a atividade de capital de risco suportada num conjunto diversificado de 
veículos de investimento cuja gestão é assumida internamente por estruturas do Grupo, ou 
assegurada por entidades autónomas que operam no mercado. 
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Neste contexto, tem-se procurado manter uma perspetiva integrada dos recursos afetos, para 
suscitar complementaridades, antecipar oportunidades, aprofundar parcerias e mobilizar 
investidores. 

A atividade de capital de risco tem vindo a ganhar sofisticação e impacto na economia portuguesa 
com um número crescente de intervenientes no mercado, incorporando maior variedade de Políticas 
de Investimento, processos e governação, tendências que de forma geral marcam o progresso do 
ecossistema de capital de risco. 

Políticas e Instrumentos 

A Caixa Capital concentra a sua atividade na gestão de dois fundos de capital de risco (FCR), os quais, 
de forma direta e indireta (investindo em outros fundos de capital de risco ou veículos de 
investimento similares) e através de variados instrumentos e modalidades de capitalização de 
empresas, visam a aquisição de participações em sociedades com elevado potencial de valorização. 
Assim, tem a seu cargo a gestão dos seguintes FCR’s: 

 
Nota: Durante o ano de 2021 procedeu-se à fusão por 
incorporação do Caixa Crescimento, FCR no Fundo de 
Capital de Risco Empreender Mais – Caixa Capital, com 
efeitos reportados a 01/01/2021. 

 FCR Empreender Mais – Caixa Capital: fundo generalista com uma política de investimento 
mais focada em empresas com início de atividade recente ou que introduzam inovação 
substancial nos respetivos processos de negócio, apresentando a carteira de participadas 
uma preponderância para as indústrias baseadas no conhecimento e tecnologia aplicada e 
para sectores com elevado potencial de crescimento. 

 FCR Caixa Fundos: também de cariz generalista, a política de investimentos deste fundo 
enquadra-se na orientação estratégica de intervir na área dos investimentos indiretos em 
fundos e outras sociedades que atuem no segmento de venture capital e private equity, 
geridas por equipas qualificadas, com elevado potencial de valorização. 

 

Refira-se ainda que ao longo de 2021 foi decidido iniciar novos ciclos de investimento nos dois fundos 
sob gestão, ou seja, tanto na concretização de investimentos em fundos ou outras sociedades 
equiparadas, como na concretização de investimentos diretos, neste caso com foco em empresas 
com forte componente de inovação e diferenciação tecnológica, sustentabilidade e elevado potencial 
do mercado alvo. 

 

III. ESTRUTURA DE CAPITAL 

A Caixa Capital é uma sociedade anónima cujo capital social é detido exclusivamente pelo Caixa - 
Banco de Investimento, S.A. (CaixaBI). 
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O seu capital social é de € 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil euros), representado por ações 
nominativas com valor nominal de cinco euros cada uma, e encontra-se totalmente subscrito e 
realizado em dinheiro. 

Não existem limites ao exercício dos direitos de voto, nem ocorrem direitos especiais de algum 
acionista que coloquem ou conduzam a eventuais restrições, não sendo conhecido qualquer acordo 
parassocial. 

 

IV. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS 

A Caixa Capital, no âmbito da sua atividade de capital de risco, é detentora de participações sociais 
em duas sociedades, com as quais não existem relações de natureza comercial:  

 
 
A Caixa Capital é membro associado da Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI). 

Em 2021 a Caixa Capital não efetuou qualquer aquisição ou alienação de participações sociais.  

Os membros dos Órgãos Sociais não possuem participações sociais na Caixa Capital, não são titulares 
de participações qualificadas noutras empresas, nem têm relações relevantes com fornecedores, 
clientes ou quaisquer parceiros de negócio suscetíveis de gerar conflitos de interesses. Em 2021 não 
existiu qualquer aquisição ou alienação de participações sociais por parte dos membros dos Órgãos 
Sociais da Sociedade. 

A Caixa Capital dispõe de um normativo interno relativo à política de prevenção e gestão de conflitos 
de interesses, apresentado no ponto VI C. 

Os membros do Conselho de Administração têm conhecimento do regime de incompatibilidades e 
impedimentos constante no Estatuto do Gestor Público (DL nº 71/2007, de 27 de março, com as 
alterações introduzidas pelo DL nº 8/2012, de 18 de janeiro) e nas Práticas de Bom Governo das 
Empresas do Sector Público Empresarial (DL nº 133/2013), estando obrigados a declarar, por escrito, 
à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), as participações e interesses patrimoniais que detenham, direta 
ou indiretamente, na empresa, assim como cargos, funções e atividades profissionais que exerçam. 

Os membros do Conselho de Administração têm pleno conhecimento do dever de abstenção de 
participar em certas deliberações, designadamente quando nelas tenham interesse, por si, como 
representante ou como gestor de negócios de outra pessoa ou ainda quando tal suceda em relação 
ao seu cônjuge, parente ou afim em linha reta ou até ao 2º grau em linha colateral ou em relação a 
quem viva em economia comum, nos termos estabelecidos no artigo 22º, número 7 do Estatuto do 
Gestor Público. 

Os membros do Conselho de Administração cumprem todas as disposições legais e regulamentares 
decorrentes do exercício dos respetivos cargos e prestam as declarações correspondentes, 
designadamente perante o Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral da República, a Inspeção-
Geral de Finanças e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

% Valor

 Smile Up Group, SGPS, S.A. 0,23% 47 952 1 550 444 0 1 598 396

 Proterris, Inc 0,18% 1 0 0 1

47 953 1 550 444 0 1 598 397TOTAL

Prestações de 
Capital

Suprimentos Total

Val ores  em euros

Empresa
Participação
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V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 

A. Modelo de Governo 

O Modelo de Governo em vigor, respeitando os Estatutos da Sociedade e assegurando a efetiva 
segregação de funções entre a Administração Executiva e a Fiscalização, é composto pelos seguintes 
Órgãos Sociais: 

 Assembleia Geral; 
 Conselho de Administração; 
 Conselho Fiscal; 
 Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

De acordo com os Estatutos da Caixa Capital, os poderes de gestão corrente da Sociedade foram 
delegados em dois membros do Conselho de Administração, doravante referidos como 
Administradores Executivos. 

 
B. Assembleia Geral 

A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presidente e um secretário eleitos trienalmente. 
Na sequência da nomeação, por Deliberação Unânime por Escrito em 27 de dezembro de 2021, a 
Mesa de Assembleia Geral apresenta atualmente a seguinte composição:  

 
(1) Deliberação Unânime por Escrito (DUE) 

Até à data de nomeação acima referida, a Mesa de Assembleia apresentou a mesma composição: 

 
(1) Assembleia Geral (AG) / (2) Deliberação Unânime por Escrito (DUE) 

As competências da Assembleia Geral são as que decorrem da lei, sendo as deliberações tomadas 
por maioria absoluta de votos emitidos, salvo quando a lei exigir maioria qualificada.  

Os membros da mesa da Assembleia Geral não são remunerados. 

 
C. Administração e Supervisão  

Nos termos da Política de avaliação da adequação para a seleção dos membros dos órgãos de 
administração e fiscalização e dos titulares de funções essenciais, compete à Comissão de 
Nomeações, Avaliação e Remunerações da CGD, nas suas funções de apoio ao preenchimento de 
vagas nos órgãos sociais e à nomeação dos Administradores com funções executivas, avaliar, com 

Mandato Cargo Nome Forma(1) Data

2021-2023 Presidente Ana Cristina Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade DUE 27-12-2021

2021-2023 Secretário Ana Rita Martins Dias Ponte Lourenço DUE 27-12-2021

Designação 

Mandato Cargo Nome Forma(1) Data

2018-2020 Presidente Ana Cristina Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade AG 31-07-2018

2018-2020 Secretário Ana Rita Martins Dias Ponte Lourenço DUE 13-09-2018

Designação 
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periodicidade mínima anual, a estrutura, a dimensão, a composição e o desempenho do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal e, quando entender adequado, formular recomendações aos 
mesmos, bem como avaliar, com periodicidade mínima anual, os conhecimentos, as competências, 
a experiência e o cumprimento dos deveres específicos inerentes à função desempenhada por cada 
um dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como aqueles órgãos no 
seu conjunto e comunicar-lhes os respetivos resultados. 

No artigo 12º dos Estatutos é previsto que a administração da Sociedade seja exercida por um 
Conselho de Administração eleito trienalmente em Assembleia Geral, constituído por três a sete 
membros, sendo um Presidente. 

Os Estatutos da Sociedade adotam o modelo de administração e fiscalização previsto no nº 1 do 
artigo 278º do Código das Sociedades Comerciais. 

Composição do Conselho de Administração: 

O Conselho de Administração é constituído por um Presidente e por dois Vogais eleitos trienalmente 
e apresenta, desde 27 de dezembro de 2021, a seguinte composição:  

 
(1) Deliberação Unânime por Escrito (DUE) 

Até à data de nomeação acima referida, o Conselho de Administração apresentou a seguinte 
composição: 

 
(1) Assembleia Geral (AG) 

As competências do Conselho de Administração são as decorrentes da lei. 

Nos termos do Art. 52º do RJSPE, no inicio de cada mandato, os membros acima referidos declaram 
ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à IGF, quaisquer participações 
patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os 
seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, 
suscetíveis de gerar conflitos de interesse. Em anexo (Anexo III) apresenta-se a cópia das 
comunicações dos membros do Conselho de Administração à IGF.  

Mandato Cargo Nome Forma(1) Data

2021-2023 Presidente Pedro Manuel Pedreiro Rangel DUE 27-12-2021

2021-2023 Vogal Paulo Jorge Santos Ribeiro DUE 27-12-2021

2021-2023 Vogal
Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de 
Branco Pardal

DUE 27-12-2021

Designação 

Mandato Cargo Nome Forma(1) Data

2018-2020 Presidente Nuno Alexandre de Carvalho Martins AG 31-07-2018 11

2018-2020 Vogal Pedro Manuel Pedreiro Rangel AG 31-07-2018 11

2018-2020 Vogal Paulo Jorge Santos Ribeiro AG 31-07-2018 11

2018-2020 Vogal Maria da Conceição Pascoal  Canelas Pastor de 
Branco Pardal

AG 31-07-2018 11

Designação 
Número de 

Reuniões
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O Conselho de Administração é atualmente composto por três membros, tendo sido delegada a 
gestão corrente da Sociedade em dois dos seus membros (Administradores Executivos), Pedro 
Manuel Pedreiro Rangel e Paulo Jorge Santos Ribeiro. Assim, foram-lhes conferidos os poderes 
necessários para deliberar sobre todos os assuntos respeitantes ao exercício da gestão corrente com 
exceção das deliberações relativas às matérias cuja delegação se encontra vedada pelo n.º 4 do Art.º 
407.º do Código das Sociedades Comerciais, e outras, designadamente: 

o Escolha do Presidente do Conselho de Administração; 
o Cooptação de Administradores; 
o Pedido de convocação de Assembleias Gerais; 
o Relatórios e Contas Anuais 
o Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais; 
o Mudança da Sede; 
o Aumentos de Capital da Sociedade; 
o Projetos de cisão, fusão e transformação; 
o Despesas de Investimento de valor superior a 50.000 euros (cinquenta mil euros) 
o Decisões de desinvestimento em participadas da carteira da Sociedade e dos fundos de 

capital de risco geridos; 
o Contratação e nomeação de pessoal com funções de Direção do 1.º Grau da Estrutura; 
o Definição da Gestão Estratégica, incluindo modificações importantes na organização da 

Sociedade e extensões ou reduções importantes na atividade da Sociedade; 
o Aprovação e modificação do Orçamento Anual e do Plano de Negócios plurianual; 
o Constituição, aquisição e oneração de participações sociais, bem como o estabelecimento 

de qualquer forma de cooperação empresarial duradoura ou significativa; 
o Negócios sobre valores mobiliários emitidos pela própria empresa, seja qual for o seu valor; 
o Apresentação de propostas de alteração dos estatutos que sejam da sua competência; 
o Delegação de poderes, nos termos permitidos por lei e/ou pelos estatutos. 

Compete à Assembleia Geral realizar a avaliação de desempenho do Conselho de Administração e de 
cada um dos seus membros, conforme detalhado no ponto VII. 

Durante o ano de 2021, o Conselho de Administração reuniu 11 vezes, contando com a presença de 
todos os Administradores em exercício. 

Não foram criadas, nem existem, comissões no respetivo órgão. 

 

Acumulação de funções 

Não existem incompatibilidades entre o exercício dos cargos de administração na Sociedade e os 
demais cargos desempenhados pelos membros do Conselho de Administração, decorrentes da 
integração em empresas do Setor Empresarial do Estado ou de quaisquer outras normas. Os 
membros do Conselho de Administração cumprem todas as disposições legais relativas à 
comunicação dos cargos exercidos em acumulação. 
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Curriculum Vitae dos membros do Conselho de Administração 

Pedro Manuel Pedreiro Rangel 

Primeira designação para o cargo de Vogal do Conselho de Administração em 02-08-2013.  

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pós-
Graduação em Corporate Finance pelo Centro de Investigação de Mercados e Ativos Financeiros 
(atual INDEG / ISCTE). 

Exerce os seguintes cargos: Presidente do Conselho de Administração da Caixa Capital; Vogal do 
Conselho de Administração da Fomentinvest, S.A.; Vogal do Conselho de Administração da Elastictek 
– Indústria de Plásticos, S.A.; Membro do Advisory Board da HCapital, SCA SICAR – ESID; Membro do 
Advisory Board do HCapital II FCR; Membro do Conselho Consultivo do Oxy Capital Mezzanine Fund; 
Membro do Shareholder Board da Magnum Capital II (SCA) SICAR; Membro do Comité de 
Investidores da Vallis Sustainable Investments II FCR. 

Data de nascimento: 29 de setembro de 1971. 

Paulo Jorge Santos Ribeiro 

Primeira designação para o cargo de Vogal do Conselho de Administração em 31-07-2018. 

Licenciado em Gestão com especialização em Finanças, pela Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa; Chartered Financial Analyst pelo CFA Institute, Nova Iorque EUA; Chartered Market 
Technician pelo Market Technicians Association, Nova Iorque EUA; Business Analytics: Data Science 
and Big Data 2016 pela Universidade Católica Portuguesa. 

Exerce os seguintes cargos: Vogal do Conselho de Administração da Caixa Capital; Vogal do Conselho 
de Administração da A. Silva & Silva - Imobiliário e Serviços, S.A.; Membro do Advisory Board da 
Pathena (SCA) SICAR; Vice-Presidente CFA Society Portugal. 

Data de nascimento: 10 de julho de 1977. 

Entidade Função Regime

Fomentinvest, S.A. Administrador Privado

Elastictek – Indústria de Plásticos, S.A. Administrador Privado

HCapital, SCA SICAR – ESID Membro do Advisory Board Privado

HCapital II FCR Membro do Advisory Board Privado

Oxy Capital Mezzanine Fund Membro do Conselho Consultivo Privado

Magnum Capital II (SCA) SICAR Membro do Shareholder Board Privado

Val lis Sustainable Investments II FCR Membro do Comité de Investidores Privado

A. Si lva & Si lva - Imobiliário e Serviços, S.A. Administrador Privado

Pathena (SCA) SICAR Membro do Advisory Board Privado

CFA Society Portugal Vice-Presidente Privado

Pedro Manuel Pedreiro Rangel

Paulo Jorge Santos Ribeiro

Membro do Órgão Administração
Acumulação de Funções

Maria da Conceição Pascoal  
Canelas Pastor de Branco Pardal

Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Diretora Comercial na Direção de 
Acompanhamento de Empresas

Públ ico
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Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal 

Primeira designação para o cargo de Vogal do Conselho de Administração em 31-07-2018. 

Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE – IUL Lisboa; Pós Graduação no Curso 
Avançado de Gestão Bancária do Instituto Formação Bancária (em parceria com a UCP); Certificado 
de participação nos cursos de pós-graduação em Direito das Sociedades Comerciais e em Direito das 
Sociedades Abertas e do Mercado da Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Direito de 
Lisboa. 

Exerce os seguintes cargos: Vogal do Conselho de Administração da Caixa Capital; Diretora Comercial 
na Direção de Acompanhamento de Empresas (DAE) da CGD. 

Data de nascimento: 25 de maio de 1969. 

Até à nomeação ocorrida em 27 de dezembro de 2021, o Conselho de Administração incluía um outro 
membro do qual se apresenta de seguida o Curriculum Vitae: 

Nuno Alexandre de Carvalho Martins 

Primeira designação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração em 31-07-2018. 

Licenciado em Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, Mestrado em Economia 
pela Universidade Nova de Lisboa, Doutoramento em Economia pela Northwestern University – 
Evanston, Illinois, USA. 

Exercia até 27 de dezembro de 2021 os seguintes cargos: Membro do Conselho de Administração e 
da Comissão Executiva da CGD; Presidente do Conselho de Administração da Caixa Capital; 
Presidente do Conselho de Administração do Caixa - Serviços Partilhados, ACE; Vice-Presidente (não 
executivo) do Conselho de Administração do CaixaBI.  

Data de nascimento: 24 de setembro de 1970. 

 
D. Fiscalização 

A fiscalização da Sociedade, sem prejuízo da competência que a lei confere às entidades de 
supervisão, é exercida por um Conselho Fiscal e por uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
que não seja membro daquele órgão. De acordo com os Estatutos, a Assembleia Geral, sob proposta 
do Conselho Fiscal, designa uma sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

Conselho Fiscal  

O Conselho Fiscal, nos termos do disposto no Artigo 446º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais 
e em coordenação com a CGD, propõe à Assembleia Geral a escolha do Revisor Oficial de Contas ou 
de uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (ROC) para proceder ao exame das contas da 
Sociedade, e fiscaliza a independência da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, designadamente 
no tocante à prestação de serviços adicionais. 

O Conselho Fiscal tem atualmente a seguinte composição: 
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(1) Deliberação Unânime por Escrito (DUE) 

Até à data de nomeação acima referida, o Conselho Fiscal apresentou a seguinte composição: 

  
(1) Assembleia Geral (AG) 
(a) Apresentou renúncia no dia 10 de agosto de 2020, não tendo sido substituída. 

De acordo com os Estatutos da Sociedade, o Conselho Fiscal é constituído por três membros efetivos, 
dos quais um é o Presidente, e por um Suplente. Eleito trienalmente, as suas competências são as 
decorrentes da lei e todos os membros são independentes. 

O Conselho Fiscal reuniu-se 10 vezes no ano 2021, conforme indicado abaixo: 

 

 

Os membros do Conselho Fiscal atualmente em funções acumulam os seguintes cargos: 

Mandato Cargo Nome Forma(1) Data

2021-2023 Presidente Manuel  Lázaro Oliveira De Brito DUE 27-12-2021

2021-2023 Vogal Andreia Sofia Sena Barreira DUE 27-12-2021

2021-2023 Vogal Maria do Rosário Campos Silva André Gouveia DUE 27-12-2021

2021-2023 Suplente Vítor Manuel Belo Dias DUE 27-12-2021

Designação 

Mandato Cargo Nome Forma(1) Data

2018-2020 Presidente António Alberto Henriques Assis AG 31-07-2018

2018-2020 Vogal José Vitorino de Sousa Cardoso da Silva AG 31-07-2018

2018-2020 Vogal Maria do Rosário Campos Silva André Gouveia AG 31-07-2018

2018-2020 Suplente Florence Mendes Correia Carp Pinto Basto(a) AG 31-07-2018

Designação 

Reunião 
(#)

Local de 
realização

Intervenientes na reunião
Ausências dos membros 
do Órgão de Fiscalização

1, 2, 4, 7, 
9 e 10

Meios 
telemáticos Presidente do Conselho Fiscal , Vogais de CF

Não se verificaram 
ausências

3, 5, 8 
Meios 
telemáticos

Presidente do Conselho Fiscal , Vogais de CF, Administradores 
Delegados de CA (2)

Não se verificaram 
ausências

6
Meios 
telemáticos

Presidente do Conselho Fiscal , Vogal de CF (1), Administradores 
Delegados de CA (2)

Ausência de Maria do 
Rosário André Gouveia
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Os membros, cujo mandato terminou em 27 de dezembro de 2021, acumulavam as seguintes 
funções: 

 

De acordo com o estabelecido no nº 10 do artigo 77º do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas (EOROC) anexo à Lei nº 140/2015, de 7 de setembro, a Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas que realize a revisão legal das contas de entidades de interesse público, só pode prestar à 
entidade auditada, à sua empresa mãe ou às entidades sob seu controlo, serviços distintos de 
auditoria, não proibidos nos termos do nº. 8, mediante aprovação prévia devidamente 
fundamentada, do órgão de fiscalização da entidade auditada, da sua empresa mãe e das entidades 
sob seu controlo. Assim, os Conselhos Fiscais da Caixa Capital, do CaixaBI e da CGD têm a 
responsabilidade de aprovar, os serviços distintos da auditoria, a serem prestados à Caixa Capital, à 
CGD ou às entidades sob controlo desta pela SROC que realize a revisão legal das contas da Caixa 
Capital. Para o efeito, os Conselhos Fiscais deverão avaliar adequadamente as ameaças à 
independência decorrentes da prestação desses serviços e as medidas de salvaguarda aplicadas em 
conformidade com o estabelecido no artigo 73º do EOROC. 

 
Curriculum Vitae dos membros do Conselho Fiscal 

Manuel Lázaro Oliveira de Brito 

Primeira designação para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal em 27-12-2021. 

Licenciado em Gestão de Empresas, Instituto Superior de Línguas e Administração. 

Entidade Função Regime

Caixa Participações, SGPS, SA Presidente do Conselho Fiscal (desde dez.2021) Público

Banco Comercial do Atlântico, SA Presidente do Conselho Fiscal (desde dez.2021) Público

DFK & Associados, SROC, Lda. Sócio fundador e gerente Privado

Andreia Sofia Sena 
Barreira

João Cipriano & Associado, SROC, Lda. Partner (sócia) e Revisora Oficial  de Contas Privado

Universidade Nova de Lisboa – Faculdade 
de Economia

Professora Auxil iar Convidada Público

Caixa - Banco de Investimento, S.A. Vogal do Conselho Fiscal Público

Vítor Belo, ROC Revisor Oficial  de Contas Privado

Caixa Participações SGPS, SA Vogal do Conselho Fiscal Público

TST- Transportes Sul do Tejo, SA Presidente do Conselho Fiscal Privado

Membro do Órgão 
Fiscalização

Vítor Manuel Belo Dias

Acumulação de Funções

Maria do Rosário André 
Gouveia

Manuel Lázaro Oliveira 
de Brito

Entidade Função Regime

Caixa - Banco de Investimento, S.A. Presidente do Conselho Fiscal Público

ESEGUR – Empresa de Segurança, S.A. Presidente do Conselho Fiscal Privado

Banco Caixa Geral Angola S.A. Vogal do Conselho Fiscal Privado

Universidade Nova de Lisboa – Faculdade 
de Economia

Professora Auxil iar Convidada
Público

Caixa - Banco de Investimento, S.A. Vogal do Conselho Fiscal
Público

Membro do Órgão 
Fiscalização

Acumulação de Funções

Maria do Rosário André 
Gouveia

António Alberto 
Henriques Assis
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Exerce os seguintes cargos: Sócio fundador e gerente da DFK & Associados, SROC, Lda. (desde 1997); 
Presidente do Conselho Fiscal da Caixa Participações, SGPS, S.A. e Presidente do Conselho Fiscal do 
Banco Comercial do Atlântico, S.A.. 

Anteriormente exerceu os seguintes cargos: Membro do Conselho Fiscal do Grupo CGD e membro 
da Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações (2017-2021); Fundador e gerente de Sul, 
Sol e Sal, Lda. (2014-2017); Fundador e gerente de Sun Concept, Lda. (2014-2017); Administrador 
Único de MRM – Investimentos e Serviços, S.A. (1995-2017); Administrador de Brito Crisóstomo & 
Roque, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (1995-1997) e Manager e Revisor Oficial de Contas 
BDO (1998-1995). 

Data de nascimento: 8 de maio de 1961. 
 

Andreia Sofia Sena Barreira 

Primeira designação para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal em 27-12-2021. 

Licenciada em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa; Master em Auditoria Contabilística 
Económica e Financeira pela UAL; Admissão a Revisor Oficial de Contas pela OROC. 

Exerce os seguintes cargos: Partner da João Cipriano & Associado, SROC, Lda. (sócia) e Revisora Oficial 
de Contas (desde jul-2015). 

Anteriormente exerceu os seguintes cargos: Auditora Sénior (dez-10) e Revisora Oficial de Contas 
Estagiária (out-10 a jan-15). 

Data de nascimento: 12 de setembro de 1980. 
 

Maria do Rosário Campos Silva André Gouveia 

Designação para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal em 27-12-2021. 

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa; MBA pelo INSEAD. 

Exerce os seguintes cargos: Vogal do Conselho Fiscal da Caixa Capital; Vogal do Conselho Fiscal do 
CaixaBI; Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa; 
Colaboração com a Atrium; Assessoria independente a diversas instituições. 

Anteriormente exerceu os seguintes cargos: Diretora do CaixaBI; Diretora-Adjunta do Deutsche Bank 
de Investimento. 

Data de nascimento: 12 de outubro de 1964. 
 
Vitor Manuel Belo Dias 

Primeira designação para o cargo de Vogal (suplente) do Conselho Fiscal em 27-12-2021. 

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, ISE; Revisor Oficial de Contas, OROC 2000. 

Exerce os seguintes cargos: Revisor Oficial de Contas (desde jan-17); Vogal do Conselho Fiscal da 
Caixa Participações, SGPS, S.A., e Presidente do Conselho Fiscal da TST- Transportes Sul do Tejo, S.A.. 

Anteriormente exerceu os seguintes cargos: Vogal do Conselho Fiscal da Caixa Leasing e Factoring, 
SFC, S.A. (jul-20 a dez-20); Vogal do Conselho Fiscal da Abarca Companhia de Seguros, S.A. (Mar- 17 
a dez-19); Senior Manager Auditoria na PwC (jul-99 a nov-16) e Revisor Oficial de Contas desde 2001; 
Manager de Auditoria na Coopers & Lybrand e na PwC (set-90 a jun-99); Responsável de 
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Contabilidade (TOC) e Assessoria Direção Financeira no Empreendimento Turístico de Vale de Lobo 
(set-88 a ag-90). 

Data de nascimento: 22 de fevereiro de 1959. 

 
Em seguida apresenta-se o Currículo Vitae dos membros do Conselho Fiscal em funções até à última 
nomeação em 27 de dezembro de 2021:  

António Alberto Henriques Assis 

Primeira designação para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal em 31-07-2018. 

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia, Revisor 
Oficial de Contas. 

Exercia até 27 de dezembro de 2021 os seguintes cargos: Presidente do Conselho Fiscal da Caixa 
Capital, Presidente do Conselho Fiscal do CaixaBI; Presidente do Conselho Fiscal da ESEGUR – 
Empresa de Segurança, S.A.; Vogal do Conselho Fiscal do Banco Caixa Geral Angola, S.A.. 

Anteriormente exerceu os seguintes cargos: Suplente do Conselho Fiscal do BCI - Banco Comercial e 
de Investimentos, S.A. (Moçambique); Presidente do Conselho Fiscal da Caixa Leasing e Factoring – 
Sociedade Financeira de Crédito, SA (até à fusão desta na CGD); Vogal do Conselho Disciplinar da 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas; Membro da Comissão do Controlo da Qualidade da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas e Sócio de auditoria na PricewaterhouseCoopers, Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas, Lda.. 

Data de nascimento: 15 de junho de 1954. 

José Vitorino de Sousa Cardoso da Silva 

Primeira designação para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal em 31-07-2018. 

Licenciado em Finanças pelo ISCEF – Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de 
Lisboa (atual ISEG); Management by Objectives, U.S. Civil Service Comission; Leadership and 
Education for Top Executives, Federal Executive Institute of USA; Commodities and Futures trading, 
University of Minnesotta; Marketing, International Marketing Institute, Cambridge, USA. 

Exercia até essa data os seguintes cargos: Vogal do Conselho Fiscal da Caixa Capital; Vogal do 
Conselho Fiscal da Trivalor SGPS, S.A.. 

Data de nascimento: 14 de novembro de 1946. 

Maria do Rosário Campos Silva André Gouveia 

Primeira designação para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal em 31-07-2018. 

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa; MBA pelo INSEAD. 

Exerce os seguintes cargos: Vogal do Conselho Fiscal da Caixa Capital; Vogal do Conselho Fiscal do 
CaixaBI; Professora Auxiliar Convidada (Adjunta) na Faculdade de Economia da Universidade Nova 
de Lisboa; Colaboração com a Atrium; Assessoria independente a diversas instituições. 

Anteriormente exerceu os seguintes cargos: Diretora do CaixaBI; Diretora-Adjunta do Deutsche Bank 
de Investimento. 

Data de nascimento: 12 de outubro de 1964. 
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Revisor Oficial de Contas 

O Revisor Oficial de Contas (ROC) é eleito trienalmente pela Assembleia Geral com as competências 
que lhe estão fixadas na Lei. 

O ROC, nomeado em 27 de dezembro de 2021, é a Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A. 
(E&Y), representada por Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, que iniciou o exercício da função 
de ROC da Sociedade em 2018. 

 
(1) Deliberação Unânime por Escrito (DUE) 

Até à data de nomeação acima referida, o ROC apresentava a seguinte composição:  

 
(1) Assembleia Geral (AG) 

A E&Y exerce as funções de ROC em simultâneo na CGD, bem como noutras empresas do Grupo CGD.  

Em 2021, a E&Y foi remunerada pelo serviço de Certificação Legal de Contas com a remuneração de 
6.650 euros acrescida de IVA. 

De acordo com o n.º 2 do artigo 54.º da lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, nas entidades de 
interesse público o período máximo do exercício de funções de revisão legal de contas pelo sócio 
responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal de contas é de sete anos a contar da 
sua primeira designação, podendo vir novamente a ser designado depois de decorrido um período 
mínimo de três anos. 

Conforme referido no nº 3 do artigo 54.º da lei acima referida, nas entidades de interesse público o 
período mínimo inicial do exercício de funções de revisão legal das contas pelo revisor oficial de 
contas ou pela sociedade de revisores oficiais de contas é de dois anos e o período máximo é de dois 
ou três mandatos, consoante sejam, respetivamente, de quatro ou três anos. 

De notar que o período máximo de exercício de funções de revisor oficial de contas ou das sociedades 
de revisores oficiais de contas na mesma entidade de interesse público, conforme definido no n.º 4 
da referida lei, pode ser excecionalmente prorrogado até um máximo de 10 anos, desde que tal 
prorrogação seja aprovada pelo órgão competente, sob proposta fundamentada do órgão de 
fiscalização. 

Relativamente à avaliação do auditor, no âmbito do previsto no artigo 423.º-F do Código das 
Sociedades Comerciais e nos Estatutos da CGD, compete ao Órgão de Fiscalização, entre outras 
funções, a fiscalização da revisão de contas e a auditoria aos documentos de prestação de contas da 

Mandato Cargo Nome
N.º inscrição 

na OROC 
N.º registo 
na CMVM Forma (1) Data Contratada

Ernst&Young Audit e Associados, 
SROC, S.A.

178 20161480

Representada por: Ana Rosa Ribeiro 
Salcedas Monte Pinto 1230 20160841

Identificação SROC / ROC Designação N.º de anos 
de funções 

exercidas no 
grupo

N.º de anos 
de funções 

exercidas na 
empresa

2021-2023 Efetivo AG 27-12-2021 2021-2023 6 6

Cargo Nome
N.º inscrição 

na OROC 
N.º registo 
na CMVM Forma (1) Data Contratada

Ernst&Young Audit e Associados, 
SROC, S.A.

178 20161480

Representada por: Ana Rosa Ribeiro 
Salcedas Monte Pinto

1230 20160841

Suplente António Filipe Dias da Fonseca Brás 1661 20161271 AG 31-07-2018 2018-2020 3 3

3

N.º de anos 
de funções 

exercidas no 
grupo

3

Identificação SROC / ROC Designação N.º de anos 
de funções 

exercidas na 
empresa

Efetivo AG 31-07-2018 2018-2020
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sociedade; a fiscalização da independência do revisor oficial de contas designadamente no tocante à 
prestação de serviços adicionais e propor à Assembleia Geral a nomeação da SROC. 

 
E. Comissão de Remunerações  

A Comissão de Remunerações é eleita em Assembleia Geral, competindo-lhe, nos termos 
estatutários, fixar as remunerações dos membros dos Órgãos Sociais. 

Esta Comissão é composta por Francisco Xavier Soares Albergaria Aguiar e Elisabete Sousa Lopes. 

 

VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

A. Estatutos e Comunicações 

A estrutura orgânica da Sociedade tem por base princípios de segregação de funções, traduzidos na 
separação das funções de execução e de controlo da execução das operações realizadas, a par com 
o acompanhamento da atividade de gestão pelo Conselho de Administração. 

A alteração dos Estatutos cabe à Assembleia Geral, em observância da legislação em vigor. 

Para atingir de forma eficaz os objetivos estratégicos definidos, a Caixa Capital procura garantir um 
sólido sistema de gestão e monitorização de riscos e a adequação dos sistemas de informação e de 
comunicação, com vista a assegurar a qualidade e eficácia do próprio sistema ao longo do tempo. 

No âmbito do sistema de controlo interno, a Caixa Capital tem implementadas medidas que visam 
assegurar a prevenção e repressão do crime de corrupção e infrações conexas, as quais se refletem 
em diversos procedimentos e normas internas, sendo de destacar o Código de Conduta. 

Adicionalmente, toda a atividade da Caixa Capital e dos seus Colaboradores está vinculada ao 
princípio da rejeição ativa de todas as formas de corrupção. 

Para garantir uma adequada gestão do sistema de controlo interno, encontram-se definidas 
responsabilidades específicas e transversais para determinados órgãos de estrutura que, em 
conjunto e em articulação com as restantes estruturas e entidades do Grupo CGD, desenvolvem 
atividades nesse sentido.  

 
B. Controlo interno e gestão de riscos 

O controlo e gestão de riscos da Caixa Capital, alinhados com as estratégias e políticas definidas pelo 
Grupo CGD, assentam numa cultura de risco presente em toda a sua estrutura, a qual garante a 
identificação, análise e gestão da exposição da empresa a diferentes categorias de riscos. 

Para além das regulamentações específicas, cuja aplicação é acompanhada pelas entidades de 
Supervisão, encontram-se também implementadas as boas práticas de gestão de risco, as quais 
contribuem para maximizar a criação sustentada de valor, no âmbito da Caixa Capital e dos Fundos 
por ela geridos. 

A gestão dos riscos na Caixa Capital, integrada no âmbito da Política de Gestão de Risco Global do 
Grupo CGD, está suportada num modelo de governação que pretende respeitar as melhores práticas 
na matéria. 

Neste contexto, a CGD definiu as Orientações do Modelo Corporativo da Função de Gestão de Risco 
do Grupo CGD, cobrindo as matérias relacionadas com o seu quadro organizacional, o planeamento 
da atividade desenvolvida, os mecanismos de acompanhamento, monitorização e comunicação dos 
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riscos, a gestão dos normativos de suporte ao sistema de gestão de riscos, a governação dos modelos 
de risco, bem como os requisitos aplicáveis ao nível do sistema de controlo interno.  

O sistema de gestão de risco do Grupo CGD é baseado na existência de (i) uma unidade 
independente, com posicionamento e autoridade suficiente, dedicada à gestão e controlo dos riscos; 
(ii) estrutura de governo central da gestão de risco; (iii) quadros de responsabilização formais pela 
gestão e controlo dos riscos financeiros e não-financeiros; (iv) mecanismos efetivos de reporte e 
comunicação de informação sobre risco, promovendo um conhecimento e acompanhamento 
centralizado das temáticas de risco; (v) políticas e procedimentos de gestão de risco globais, 
transversal e homogeneamente implementados; e (vi) bases tecnológicas comuns.  

A coordenação do modelo ora descrito é da responsabilidade da Direção de Gestão de Risco (DGR) 
da CGD, a qual assume a supervisão e o controlo de todas as atividades de risco desenvolvidas por 
qualquer entidade, em função do respetivo impacto no perfil global de risco do Grupo CGD.  

Tendo por base a natureza, dimensão, perfil de risco e qualidade da informação sobre as operações 
desenvolvidas pela Caixa Capital, a DGR da CGD considera que o desenvolvimento das 
responsabilidades da Função de Gestão de Risco apresenta uma maior eficácia e eficiência se 
assumidas diretamente pela Função de Gestão de Risco da CGD, pelo que a Caixa Capital adotou um 
modelo de gestão de risco simplificado (Modelo Simplificado), no âmbito do qual a Função de Gestão 
de Risco da Caixa Capital é exercida pela Função de Gestão de Risco da CGD, a qual é desempenhada 
pela DGR da CGD.  

O responsável máximo pela Função de Gestão de Risco do Grupo CGD é o Chief Risk Officer, o qual é 
membro da Comissão Executiva da CGD. O Chief Risk Officer da CGD é globalmente responsável pela 
monitorização do quadro de gestão de risco do Grupo CGD e, em particular, zelar pelo funcionamento 
adequado e eficaz da Função de Gestão de Risco. 

O Diretor-Central responsável pela Função de Gestão de Risco constitui o responsável direto pela 
Função de Gestão de Risco do Grupo CGD, competindo-lhe a direção operacional da Função de 
Gestão de Risco, liderando e desenvolvendo uma estrutura de referência tendo em conta o disposto 
no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), demais normas legais 
aplicáveis e melhores práticas e padrões internacionais, com vista a garantir a eficácia e eficiência do 
sistema de gestão de risco e contribuir para a promoção e melhoria contínua de uma cultura de risco 
no âmbito do Grupo CGD. 

O processo de gestão de risco é composto por um conjunto de atividades desenvolvidas ao nível do 
Grupo CGD, que se enquadram em seis fases representadas esquematicamente. 
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Fases do processo de gestão de risco 

 

 

A Caixa Capital, no desenvolvimento normal da sua atividade, pode ser confrontada com as seguintes 
tipologias de riscos: 

o Risco de liquidez que consiste na impossibilidade de cumprir pagamentos, decorrente de 
desfasamento de recebimentos provenientes das participações ou dos fundos geridos; 

o Risco de crédito subjacente a eventuais perdas decorrentes do incumprimento do serviço de 
dívida relativo às participadas; 

o Risco operacional que resulta das perdas provenientes de inadequações, ou falhas de 
processos, pessoas e sistemas de informação, ou decorrentes de eventos externos; 

o Risco de compliance e reputacional que decorre de eventuais perdas associadas a falhas no 
relacionamento com os stakeholders e/ou de reporte de informação que advém da atividade 
corrente e de gestão de fundos de capital de risco. 

 

Fases do Processo de Gestão de Risco 

Atividade Âmbito 

Definição e ajustamento 
de guidelines, modelos e 
processos 

 Definição/aprovação por áreas, tipo de risco ou carteiras de (i) guidelines, (ii) modelos 
e indicadores para avaliação dos riscos e (iii) processos de suporte à gestão dos riscos, 
e sua avaliação regular no sentido da contínua e necessária adaptação à conjuntura 
económica/condições de mercado, evolução das medidas de avaliação dos riscos, 
estratégia definida pelo Grupo CGD e evolução ao nível da estrutura interna e dos 
sistemas de informação. 
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Atividade Âmbito 

Identificação das posições 
em risco 

 Reconhecimento, caracterização e valorização de posições em carteira ou de 
operações potenciais (riscos de crédito, mercado e liquidez). 

 Identificação e caracterização dos processos implementados e das perdas ocorridas 
(riscos operacional e de compliance e reputacional). 

Avaliação dos riscos e da 
performance 

 Quantificação da exposição aos diversos tipos de risco e medição de performances, 
através da utilização de modelos internos apropriados (por operação, carteira, 
processo ou entidade), desenvolvidos e implementados ao nível do Grupo CGD. 

Monitorização e controlo 
dos riscos e da 
performance 

 Apoio à decisão para efeitos de tomada de riscos (monitorização dos 
riscos/performance) ou de ajustamento de riscos em carteira (controlo dos riscos), 
através da constatação ou reporte das posições em risco, dos níveis de risco e de 
performance e da verificação do cumprimento das guidelines. 

Decisão  Interpretação dos resultados da fase de monitorização e controlo dos riscos e da 
performance, das expectativas de evolução de variáveis externas e determinação das 
ações a executar no sentido da tomada ou do ajustamento de riscos (redução da 
exposição ou cobertura). 

Tomada / ajustamento de 
riscos 

 Negociação e contratação de operações de acordo com decisões previamente 
tomadas (fase de Decisão) no âmbito dos processos de negócio/suporte ou para 
efeitos de adequação/cobertura dos riscos. 

 
Para assegurar uma adequada gestão do sistema de controlo interno, encontram-se definidas 
responsabilidades para determinados órgãos de estrutura que, em conjunto e em articulação com as 
restantes estruturas e entidades do Grupo, desenvolvem atividades no sentido de garantir um 
adequado sistema de controlo interno.  

Intervenientes na gestão de risco 

Âmbito Órgãos intervenientes 

Definição e ajustamento da estratégia e 
políticas de gestão de risco 

 Conselho de Administração da Caixa Capital 

Gestão do risco de crédito  Área de Private Equity 
 Área de Venture Capital 
 Área Financeira e Administrativa 
 Administradores Executivos da Caixa Capital 

Gestão do risco operacional  Comité de Gestão do Risco Operacional e Controlo Interno do CaixaBI 
 Órgãos de estrutura da Caixa Capital 

Gestão do risco de compliance e 
reputacional 

 Gabinete de Compliance do CaixaBI 
 Órgãos de estrutura da Caixa Capital 

 

C. Regulamentos e Códigos 

Toda a atividade da Sociedade é norteada pelo cumprimento rigoroso das normas legais, 
regulamentares, éticas, deontológicas e boas práticas, existindo um sistema de controlo interno para 
acompanhar o respetivo grau de observância. 
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Neste contexto, a Sociedade adota um comportamento ético na aplicação de normas de natureza 
fiscal, de prevenção do branqueamento de capitais, de concorrência, de proteção do consumidor, de 
natureza ambiental e de índole laboral. 

A Caixa Capital dispõe, ainda, de um Sistema de Normas Internas (SNI), disponível em suporte 
informático, composto por Ordens de Serviço e Instruções de Serviço, que regulam os aspetos mais 
relevantes do funcionamento da empresa e do exercício da sua atividade e que todos os funcionários 
estão obrigados a conhecer e respeitar.  

Código de Conduta 

De entre as normas que integram o SNI da Caixa Capital, cabe referir o Código de Conduta, em vigor 
desde 12 de junho de 2020, que consagra os princípios de isenção e transparência que devem reger 
o exercício da atividade, e as normas de conduta profissional a serem observadas por todos os 
colaboradores no exercício das suas funções, com os mais elevados padrões de integridade e de 
honestidade, atuando sempre de uma forma competente, diligente e profissional, cumprindo com 
todas as disposições legais e regulamentares inerentes à atividade de capital de risco, com todas as 
normas éticas e deontológicas de conduta, previstas na lei. Este Código está igualmente disponível 
para consulta no sitio da Sociedade na Internet em https://caixacapital.pt/codigo-de-conduta/. 

Regime Geral de Proteção de Dados Pessoais 

Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Caixa Capital 
disponibilizou na sua página na internet (https://caixacapital.pt/avisos-legais/), a sua Política de 
Privacidade e Proteção de Dados, tendo nomeado o seu Data Protection Officer e emitido normativos 
internos sobre a referida política (Política de Proteção de Dados Pessoais e Modelo de Governo da 
Proteção de Dados Pessoais).  

Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo 

Para efeitos da prevenção de operações relacionadas com branqueamento de capitais, 
financiamento do terrorismo e crimes contra o mercado, a Sociedade atua em estrita colaboração 
com os bancos depositários com quem opera. 

A CGD, como entidade depositária, dispõe de um adequado normativo interno, do qual constam 
todos os deveres consagrados no ordenamento jurídico vigente, bem como as medidas e 
procedimentos internos destinados ao cumprimento dos aludidos deveres, de que se destacam 
ferramentas informáticas para deteção de situações suscetíveis de configurarem branqueamento de 
capitais, de que a corrupção é crime subjacente. 

Não obstante este facto, a Sociedade tem presente os deveres impostos pela Lei n.º 83/2017 de 18 
de agosto e procede à formação dos seus Colaboradores sobre a temática da prevenção do 
branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo. 

O responsável pela coordenação dos procedimentos de controlo interno em matéria de 
branqueamento de capitais, bem como pela centralização da informação e respetiva comunicação 
às autoridades competentes é a Área Financeira e Administrativa, em estrita colaboração com os 
Gabinetes de Apoio à função de Compliance do CaixaBI e da CGD. 

No âmbito da prevenção e combate à corrupção, a Caixa Capital tem previsto no seu Código de 
Conduta a rejeição ativa de todas as formas de corrupção e a proibição de aceitação de vantagens 
pelos Colaboradores. 
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Política de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses 

Existe uma política de prevenção e gestão de conflitos de interesses, na qual estão previstos os 
princípios de atuação e normas de conduta a observar nesta matéria em vários normativos internos, 
pela Sociedade e pelos seus Colaboradores, no exercício das respetivas atividades e funções. 

Política de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas 

A política de prevenção da corrupção e infrações conexas do Grupo CGD estabelece os princípios 
orientadores para a deteção e prevenção da corrupção e infrações conexas, enumerando as áreas 
potencialmente mais expostas ao fenómeno, descrevendo os procedimentos, mecanismos, medidas 
de prevenção, identificando os respetivos responsáveis, e as regras aplicáveis à monitorização, 
avaliação e atuação da própria política.  

O Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas da Caixa Capital para 2021 foi aprovado pelo 
Conselho de Administração em maio desse ano, tendo o respetivo Relatório sido aprovado em janeiro 
de 2022. 

Normas de concorrência e de proteção do consumidor 

As práticas concorrenciais da Sociedade obedecem a princípios éticos de atuação que não põem em 
causa as linhas de ação da sã concorrência das Instituições que operam no capital de risco. 

Normas de natureza ambiental 

A Sociedade encontra-se inserida num grupo económico em que o Ambiente assume uma 
importância fulcral na Estratégia de Sustentabilidade, que se consubstancia nas mais diversas áreas 
da sua atividade a nível externo e interno. 

Neste âmbito, na CGD destaca-se o Programa Caixa Carbono Zero 2010, lançado em 2007. Assente 
em cinco vetores de atuação, este Programa concretiza a estratégia climática da CGD que passa tanto 
pela ação interna – assumindo a responsabilidade pela quantificação, redução e compensação das 
emissões próprias – como pela atuação no mercado e na esfera social, contribuindo para a edificação 
de uma economia de baixo carbono. Estes vetores são transversais a todo o Grupo CGD, englobando 
ações que ambicionam diminuir o impacto ambiental decorrente, quer dos seus efeitos diretos, quer 
dos indiretos. 

Política de Recursos Humanos e Responsabilidade Social  

A gestão dos recursos humanos da Caixa Capital, que passou ser desempenhada de forma corporativa 
pela Direção de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da CGD, tem por objetivo a construção de 
uma equipa sólida e responsável, capaz de superar os desafios do mercado, satisfazendo a todo o 
momento as necessidades e exigências da atividade da Caixa Capital, assegurando sempre a 
capacidade de inovação e protagonizando o alcance dos objetivos estratégicos delineados. 

A Caixa Capital promove o respeito pelos direitos humanos, a cidadania, a inclusão, a igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres nas várias esferas da vida da empresa e a 
prática efetiva da não discriminação – princípios que integram o seu Código de Conduta, sob o qual 
se regem as atividades da Sociedade e dos seus Colaboradores. 

O acesso à formação é feito de forma generalizada pela globalidade dos colaboradores, sendo estes 
incentivados à formação permanente e contínua ao longo da sua vida profissional.  

A Caixa Capital apresenta igualmente uma cultura de empresa familiarmente responsável, tendo 
vindo, ao longo do tempo, a implementar um conjunto de medidas de apoios aos seus colaboradores 
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e família, com vista a uma melhor conciliação entre a atividade profissional e familiar ou pessoal, das 
quais se salientam: 

 Acesso ao crédito à habitação e crédito pessoal, com condições vantajosas ao nível de taxas e 
prazos, no âmbito da política de concessão de crédito a colaboradores do Grupo CGD; 

 Adequação e flexibilidade de horários e condições de trabalho; 
 Assistência à família na doença sem perda de vencimento, para além do período previsto 

legalmente, quando a análise do acompanhamento da situação assim o justifique. 

Política de Segurança 

Ao nível da segurança de informação e sistemas, encontra-se em curso a integração nas políticas de 
segurança do Grupo CGD para a área do Plano de Continuidade de Negócio (PCN), o qual se encontra 
em reformulação na sequência das alterações em termos de instalações ocorridas. No âmbito do PCN 
estão identificados os processos, os recursos humanos afetos ao PCN, as aplicações de suporte ao 
negócio e os tempos máximos de inoperacionalidade dos sistemas. 

Em termos de segurança física e ambiental, a Política Corporativa de Prevenção e Segurança, definida 
e implementada em termos corporativos pela CGD para as várias entidades do Grupo, e de aplicação 
direta às entidades integradas nas instalações geridas pela CGD, encontra-se em conformidade com 
as melhores práticas utilizadas em segurança, com o normativo internacional referente a segurança, 
como a NP ISO/IEC 27001 e com a legislação nacional, nomeadamente a Lei 34/2013 de 16 maio, a 
Portaria 273/2013 de 20 agosto, o Decreto-Lei 220/2008 de 12 novembro, com a nova redação dada 
pelo Decreto-Lei 224/2015 de 9 outubro, a Portaria 1532/2008 de 29 dezembro e demais 
regulamentação conexa. 

A gestão e controlo de acessos às infraestruturas da Caixa Capital, as quais se encontram plenamente 
integradas em edifícios sob a gestão e/ou usufruto da CGD, são da competência do Gabinete de 
Prevenção e Segurança da CGD. 

 
D. Deveres especiais de informação 

O presente Relatório de Governo da Sociedade visa divulgar o cumprimento das Práticas de Bom 
Governo das Empresas do Setor Empresarial do Estado (SEE), aprovados pelo DL nº 133/2013, de 3 
de outubro. 

A Auditoria anual às contas da Caixa Capital é efetuada por uma entidade independente, o Relatório 
e o Parecer do Conselho Fiscal são publicados em Anexo ao Relatório e Contas Anual.  

O relatório de avaliação do desempenho anual de avaliação global das estruturas e mecanismos de 
governo em vigor na empresa é emitido pelo Conselho Fiscal e é publicado em anexo ao Relatório e 
Contas Anual. 

Os documentos anuais de prestação de contas são publicados no sítio da internet 
https://caixacapital.pt/relatorio-e-contas/ e na aplicação eletrónica do Tribunal de Contas para 
prestação de contas. 

Nos termos de Despacho n.º 1361, do Senhor Secretário de Estado das Finanças, de 18 de julho de 
2014, as empresas do Grupo CGD ficaram dispensadas da divulgação da informação prevista nas 
alíneas d), f) e g) do artigo 44.º do DL n.º 133/2013, tendo sido entendida pela CGD a extensão à 
alínea i) do mesmo artigo, dada a natureza análoga da informação em causa. 
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E. Sítio na Internet 

Está disponível uma área de acesso público, no site https://www.caixacapital.pt exclusivamente 
dedicada à divulgação de toda a informação obrigatória e legal respeitante ao Governo da Sociedade. 

  Sim 
Não 

Aplicável Hiperligação 

Identificação da Sociedade X  https://caixacapital.pt/identificacao-da-sociedade/  

Modelo de Governo X  https://caixacapital.pt/modelo-de-governo/  

Estatutos X  https://caixacapital.pt/estatutos/ 
Remunerações X  https://caixacapital.pt/politica-de-remuneracao-dos-membros-dos-orgaos-sociais/  

Código de Conduta X  https://caixacapital.pt/codigo-de-conduta/ 

Relatório Prevenção da Corrupção e 
Infrações Conexas 

X 
 

 
 

https://caixacapital.pt/wp-content/uploads/2022/02/Relatorio-Prevencao-da-
Corrupcao-e-Infracoes-Conexas.pdf 

Relatório Governo Societário X  https://caixacapital.pt/principios-de-bom-governo/      

Relatórios e Contas X  https://caixacapital.pt/relatorio-e-contas/ 

Informação Trimestral X  https://caixacapital.pt/informacao-economico-financeira-trimestral/ 

 
F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral  

A Caixa Capital não presta serviço público ou de interesse económico em geral, sendo o seu objeto a 
gestão de Fundos de Capital de Risco, bem como o apoio e promoção do investimento e da inovação 
tecnológica em projetos ou empresas, através da participação temporária no respetivo capital social. 

 

VII. REMUNERAÇÕES 

A. Competência para a Determinação 

A definição da Política de Remunerações dos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização 
da Sociedade é da competência da Assembleia Geral, mediante proposta da Comissão de 
Remunerações da Caixa Capital, após parecer prévio da Comissão de Nomeações, Avaliação e 
Remunerações da CGD (CNAR da CGD), a ser submetida anualmente à aprovação da Assembleia 
Geral.  

A remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Caixa Capital é fixada 
nos termos da Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais, disponível no sítio público 
em https://caixacapital.pt/politica-de-remuneracao-dos-membros-dos-orgaos-sociais/. 

A definição dos valores das remunerações de cada membro do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, incluindo as componentes fixas e variáveis que as integrem, quando aplicável, é da 
competência da Assembleia Geral, mediante proposta da Comissão de Remunerações, após parecer 
prévio da CNAR da CGD. 

A componente fixa da remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 
é estabelecida no início do mandato de cada um daqueles órgãos, de acordo com os princípios, 
objetivos e requisitos da Política de Remuneração, em função das competências requeridas e 
responsabilidades inerentes aos cargos a desempenhar e tempo despendido no exercício de funções 
pelos membros daqueles órgãos sociais e considerando, designadamente, a prática remuneratória 
de instituições comparáveis.  

Relativamente à remuneração do ROC, e sem prejuízo das competências legais atribuídas ao 
Conselho Fiscal, a Comissão de Auditoria e Controlo (CAC) da CGD, mediante Regulamento da CGD 
de 17 de novembro de 2016, tem as seguintes atribuições:  
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• Supervisionar a atividades da SROC; 
• Propor ao Conselho Fiscal os honorários a pagar à SROC pela prestação do serviço de 

auditoria à CGD e demais sociedades do Grupo CGD; 
• Propor ao Conselho Fiscal a aprovação da contratação de serviços adicionais a prestar pela 

SROC à CGD e demais sociedades do Grupo CGD, bem como das respetivas condições de 
remuneração. 

As competências da CAC abrangem todas as sociedades que, a qualquer momento, estejam em 
relação de domínio ou de grupo com a CGD, independentemente da localização da respetiva sede 
social, sede principal e efetiva da sua administração ou estabelecimento principal. 

Apenas os Administradores Executivos têm direito à atribuição, não garantida, de remuneração 
variável, a determinar anualmente pela Assembleia Geral, coletiva e individualmente, mediante 
proposta da Comissão de Remunerações, após parecer prévio da CNAR da CGD.  

A Caixa Capital não remunera os membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal 
através de participação nos seus lucros, nem atribui qualquer benefício discricionário de pensão. 

Os membros do órgão de administração da Sociedade abstêm-se de intervir nas decisões que 
envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas, 
cumprindo com os normativos, legais e internos em vigor, que visam prevenir os potenciais conflitos 
de interesse. 

A política de remuneração dos demais colaboradores da Caixa Capital é definida pelo Conselho de 
Administração da Sociedade, adotando as normas corporativas da CGD relativas a essa matéria. 

Avaliação de desempenho 

A determinação do montante concreto da componente variável a propor ao(s) Acionista(s) para 
atribuir a cada Administrador Executivo é feita pela Comissão de Remunerações da Caixa Capital, 
após parecer prévio da CNAR da CGD, tendo em conta a avaliação de desempenho, numa ótica 
individual e coletiva, de cada Administrador Executivo por referência ao exercício e ao período de 
tempo decorrido desde o início do respetivo mandato.  

A remuneração variável dos Administradores Executivos é calculada numa base individual, tendo 
como limite 100% da remuneração fixa anual e tendo em conta os seguintes fatores:  

a) A avaliação do scorecard da Caixa Capital e nos termos previstos na Política de Remuneração 
dos Colaboradores da Caixa Capital;  

b) A avaliação individual de cada Administrador, efetuada nos termos do modelo de avaliação de 
desempenho previsto na Política de Remuneração dos Colaboradores da Caixa Capital:  

i) em termos de competências (designadamente, as competências comportamentais 
transversais e específicas);  

ii) em termos do contributo individual para os resultados obtidos (avaliação qualitativa).  

É da responsabilidade da Comissão de Remunerações da Caixa Capital, em coordenação com a CNAR 
da CGD atribuir, anualmente, um ponderador a cada um destes fatores.  

 

B. Estrutura das Remunerações 

A remuneração dos Administradores Executivos é composta por uma componente fixa e por uma 
componente variável, esta última de atribuição não garantida. 
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O valor da componente variável da remuneração não pode exceder o da remuneração fixa, para 
assegurar que a componente fixa representa uma proporção suficientemente elevada da 
remuneração total dos Administradores Executivos, de modo a permitir a aplicação de uma política 
plenamente flexível relativamente à componente variável, incluindo a possibilidade do seu não 
pagamento. 

O valor total da remuneração variável do conjunto dos Administradores Executivos não pode ser 
superior à percentagem máxima dos lucros líquidos consolidados do exercício que, para cada ano, 
for definido pela Assembleia Geral, devendo a fixação desse valor ter em conta: a capacidade da 
Caixa Capital manter uma base sólida de fundos próprios, o desempenho e resultados globais da 
Caixa Capital; a evolução do valor global definido para a remuneração variável do conjunto dos 
colaboradores da Caixa Capital; e deve observar as práticas de outras instituições comparáveis. 

Caso a remuneração variável anual dos Administradores Executivos exceda 20.000 EUR ou 
represente mais do que um terço da remuneração total anual dos próprios, a mesma será composta 
por: 

 Uma parte em numerário, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da 
componente variável; e 

 Uma parte em espécie, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da 
componente variável, a pagar através de instrumentos com as caraterísticas e requisitos 
previstos na lei e demais normativos aplicáveis. 

A parte em espécie fica sujeita (i) a um período de retenção de 1 ano a contar da correspondente 
aquisição e (ii) a mecanismos de redução e de reversão. Relativamente a 50% do respetivo valor, fica 
ainda sujeita a um período de diferimento de 5 anos, sendo o direito ao pagamento atribuído numa 
base proporcional, anualmente, ao longo deste período. 

Os Administradores Executivos podem gozar dos benefícios, designadamente no que respeita a 
benefícios sociais e a pensões, nos termos que sejam concretizados pela Assembleia Geral, sob 
proposta da Comissão de Remunerações da Caixa Capital, após parecer prévio da CNAR da CGD.  

Na concretização dos benefícios dos Administradores Executivos deve ser tida em consideração a 
prática que tem sido seguida no Grupo CGD, bem como as políticas e práticas remuneratórias de 
outras instituições comparáveis com a Caixa Capital.  

 
C. Divulgação das Remunerações 

As remunerações dos Administradores Executivos foram as seguintes: 

  
Valores em euros 

 

Membro do Órgão de 
Administração

Remunerações
Pedro Manuel 

Pedreiro Rangel
Paulo Jorge Santos 

Ribeiro
Valor Final

Fixado S S -
Classificação n.a. n.a. -
Fixa 103 196 77 722 180 918

Variável 11 400 11 000 22 400

Bruta 114 596 88 722 203 318

Total 203 318

Estatuto do Gestor Público

Remuneração Anual 2021
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Valores em euros 

A Caixa Capital estabeleceu um Plano de Pensões de contribuição definida para todos os seus 
Colaboradores que pertencem aos quadros da empresa, incluindo os Administradores. Não existe 
um regime complementar de pensões específico para os Administradores. 

Os restantes membros do Conselho de Administração não são remunerados. 

As remunerações dos membros do Conselho Fiscal foram as seguintes: 

  
Em 2021, a E&Y foi remunerada pelo serviço de Certificação Legal de Contas no valor de 6.650 euros 
acrescido de IVA. 

Tal como referido anteriormente, os membros da mesa da Assembleia Geral não são remunerados. 

 

VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS 

Para controlo das transações com empresas relacionadas é efetuada, mensalmente, a troca de 
informação entre entidades do Grupo, para efeitos de consolidação e deteção e correção de 
eventuais divergências. 

São consideradas entidades relacionadas com a Caixa Capital todas as empresas controladas pelo 
Grupo CGD. Das transações com empresas do Grupo destacam-se, como sendo as mais relevantes, 
as realizadas com os Fundos de Capital de Risco geridos (integralmente detidos pela CGD), bem como 
com o CaixaBI, a Caixa Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. e a 
CGD, as quais estão definidas contratualmente. 

Em 31 de Dezembro de 2021, as demonstrações financeiras da Sociedade incluem os seguintes saldos 
e transações com entidades relacionadas:  

Membro do Órgão de 
Administração

Outros
Pedro Manuel 

Pedreiro Rangel
Paulo Jorge Santos 

Ribeiro
Valor Final

Diário 11,32 11,32 -
Anual 2 841 2 841 5 683

Regime de Protecção Social Segurança Social 24 729 18 679 43 408

Seguros de Vida Anual - 596 596

Seguros de Saúde Anual 551 586 1 137

Seguros de Acidentes Pessoais Anual 127 129 257

Complemento de pensões Anual 3 612 1 554 5 166

Valor do Subsídio de Refeição

Membro do Órgão de Fiscalização Remuneração 2021 (€)

António Alberto Henriques Assis 0

José Vitorino de Sousa Cardoso da Silva 6 000

Maria do Rosário Campos Si lva André Gouveia 6 000

Total 12 000
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Valores em euros 

 
Valores em euros 

 

Procedimentos adotados em matéria de aquisição de serviços 

A Sociedade possui procedimentos transparentes relativos à aquisição de bens e serviços, pautados 
pela adoção de critérios de adjudicação orientados por princípios de economia e eficácia. 

Os procedimentos adotados são os seguintes: 

 Consultas ao mercado, sendo consultados, em regra, três fornecedores por produto; 
 Seleção de fornecedores com base na análise comparativa das propostas apresentadas; 
 Autorização de despesas de acordo com as competências delegadas; 
 Contratos com fornecedores de bens/prestadores de serviços de forma escrita, através de 

troca de correspondência ou contrato formal. 

Universo de transações que não tenham ocorrido em condições de mercado 

As contratações sem consulta ao mercado são habitualmente realizadas com empresas do Grupo 
CGD, respeitando as práticas de mercado e o interesse mútuo. Neste conjunto destaca-se o 
subarrendamento das instalações com a CGD, o renting de viaturas com a Locarent – Companhia 
Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A., bem como a cedência de pessoal pelas empresas do Grupo 
CGD. 

Fornecedores que representam mais de 5% dos Fornecimentos e Serviços Terceiros 

Em 2021, os serviços prestados pela CGD, pelo CaixaBI e pela Locarent representaram, 
respetivamente, 52%, 24% e 7% dos Fornecimentos e Serviços de Terceiros.  

 

IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E 
AMBIENTAL 

A Caixa Capital gera valor para os seus stakeholders ao promover uma gestão sustentável dos seus 
recursos, assente em princípios éticos e de responsabilidade económica, social e ambiental.  

Caixa e depósitos 
bancários

Clientes
Fornecedores e outras 

contas a pagar

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 5 597 713   -   (9 774)  
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 8 372 658   -   -  
Locarent - Comp. Portuguesa Renting, S.A.  -   -   (38)  
FCR Empreender Mais  -  309 512   -  
FCR Caixa Fundos  -  515 813   -  

Total 13 970 371  825 325   (9 812)  

BALANÇO

Comissões Rendas e 
alugueres

Cedências 
de pessoal

Outros 
Serviços

Custos com 
pessoal

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 0  0  -133 281  0  0  
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 0  -40 344  0  -20 050  0  
Caixa Gestão de Ativos, S.A. 0  0  0  0  -113 490  
Locarent - Comp. Portuguesa Renting, S.A. 0  0  -18 090  0  0  
FCR Empreender Mais 1 263 032  0  0  0  0  
FCR Caixa Fundos 1 946 579  0  0  0  0  

Total 3 209 611  -40 344  -151 371  -20 050  -113 490  

RENDIMENTOS E GANHOS / GASTOS E PERDAS
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A Caixa Capital está inserida no Grupo CGD que, pela sua visão estratégica, ambiciona estar na 
primeira linha do desenvolvimento sustentável. O ambiente assume uma importância fulcral na 
estratégia da sustentabilidade, que se consubstancia nas mais diversas áreas da sua atividade a nível 
externo e interno.  

A Estratégia de Sustentabilidade da CGD, alinhada com o plano estratégico, assenta em 6 áreas de 
intervenção estrutural – Negócio Acessível, Responsabilidade Social, Pegada Ambiental, Ética e 
Compliance, Gestão de Risco e Envolvimento com Stakeholders - para as quais foi definido um 
conjunto de iniciativas e objetivos voluntários, que vão além das obrigações legais e de compliance. 
As iniciativas definidas dão continuidade ao compromisso e contributo para o desenvolvimento 
sustentável, respeitando os 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas e os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, estando também alinhadas com os temas materiais relevantes para 
os vários grupos de stakeholders da CGD.  

Os documentos de estratégia e de relato de informação de sustentabilidade anual encontram-se 
disponíveis para consulta no site www.cgd.pt no link 
https://www.cgd.pt/Sustentabilidade/Desempenho/Pages/Relatorios.aspx (parte integrante do 
Relatório e Contas CGD 2020: https://www.cgd.pt/Investor-Relations/Informacao-
Financeira/CGD/Relatorios-Contas/2020/Documents/Relatorio-Contas-CGD-2020.pdf) e no 
Relatório de Governo Societário em https://www.cgd.pt/Institucional/Governo-Sociedade-
CGD/Praticas-de-Bom-Governo/Documents/Relatorio-Governo-Sociedade-CGD-2020.pdf, ou ainda 
em documento autónomo resumo referente a 2020 
https://www.cgd.pt/Sustentabilidade/Desempenho/Documents/Brochura-Sustentabilidade-
2020.pdf.  

O Programa Corporativo de Sustentabilidade da CGD tem vindo a ser dinamizado nas diversas 
entidades, através do desenvolvimento de um conjunto iniciativas que nos últimos anos têm 
contribuído para a consolidação de vários benefícios, entre eles: redução de custos e melhoria da 
eficiência operacional; obtenção de receitas adicionais; acompanhamento das tendências 
regulatórias; mitigação de riscos e promoção da inovação da oferta. 

Em 2021, a Sociedade prosseguiu a sua atividade dentro da mesma estratégia de sustentabilidade, 
ou seja, privilegiando orientações de negócio que vão ao encontro de um desenvolvimento 
sustentável e, simultaneamente, contribuindo para a evolução da atividade e criação de valor para 
os acionistas. 

O respeito pelos critérios éticos, sociais e ambientais, em todas as áreas de atuação é assegurado 
através da assunção de políticas, códigos e regras internas, alinhados com as melhores práticas. 
Enquanto alicerces fundamentais para o desempenho sustentável, a sua elaboração é, na maioria 
dos casos, assegurada por uma equipa multidisciplinar na CGD a nível corporativo. 

As políticas e compromissos circunscrevem a atuação da Caixa Capital quanto aos seus valores 
fundamentais e à sustentabilidade, exortando a prevalência da ética, do rigor e da transparência em 
todas as atividades e operações, vinculando colaboradores e estruturas funcionais, e sempre que 
enquadrável, parceiros e stakeholders. 

Com total integração física nos edifícios da CGD e uma maior integração das áreas de suporte na CGD, 
nomeadamente a Gestão de Recursos Humanos, a gestão e a implementação das políticas nos 
domínios social e ambiental passaram a estar na esfera de competências exercidas corporativamente 
pela CGD. Desta forma, a Caixa Capital cumpre os princípios definidos pela CGD relativamente às 
boas práticas para a preservação do ambiente. 
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No domínio social, a Sociedade continuou a privilegiar durante o ano de 2021 a realização de ações 
relativas à valorização dos seus recursos humanos, sob a forma de formação (incluindo e-learning) e 
de encontros enquadrados no âmbito do Grupo CGD.  

O Grupo CGD, no qual se inclui a Caixa Capital, publicou no seu site o Relatório de Igualdade a que se 
refere o n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros nº 18/2014, de 7 de março, estando o mesmo 
disponível no link https://www.cgd.pt/Institucional/Governo-Sociedade-CGD/Praticas-de-Bom-
Governo/Documents/RCRHM_2021.pdf. 

Em termos de gestão ambiental em particular, a Caixa Capital passou a integrar plenamente os 
programas lançados ao nível da CGD, designadamente, o Programa de Baixo Carbono e o Sistema de 
Gestão Ambiental da CGD, que implementam boas práticas ambientais no edifício e sensibilizam os 
colaboradores de todas as entidades residentes para a preservação dos recursos afetos ao local de 
trabalho.  

Futuramente, a Caixa Capital continuará a dar seguimento à estratégia de sustentabilidade e criação 
de valor definida, assegurando a implementação de boas práticas de gestão nas diversas áreas que 
constituem os princípios de atuação da Sociedade e o alinhamento com as expectativas dos seus 
stakeholders. 

A Caixa Capital deverá continuar a contribuir para a consolidação do Grupo CGD como um grupo 
estruturante do sistema financeiro português, distinto pela relevância e responsabilidade, forte na 
sua contribuição para o desenvolvimento económico, o reforço da competitividade, capacidade de 
inovação e internacionalização das empresas portuguesas e do desenvolvimento sustentável da 
economia do país. 

 

X. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

A Caixa Capital cumpre com as recomendações da Unidade Técnica de Acompanhamento e 
Monitorização do Setor Público Empresarial para o Relatório de Governo Societário, as quais têm por 
base o disposto no Decreto-Lei N.º 133/2013 de 3 de outubro, conforme se descreve na seguinte 
grelha de avaliação:  

Relatório de Governo Societário Cumprimento Observações 

 Síntese Cumprido (Capítulo I)  

 Missão, Objetivos e Políticas   

Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores que 
orientam a empresa  

Cumprido (Capítulo II)  

Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida, 
designadamente:  

Cumprido (Capítulo II)  

Objetivos e resultados definidos pelos acionistas e grau de cumprimento dos mesmos, assim como a 
justificação dos desvios verificados e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar 

Cumprido (Capítulo II)  

Indicação dos fatores chave de que dependem os resultados da empresa Cumprido (Capítulo II)  

Evidência da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios setoriais  Não aplicável 

 Estrutura de Capital   

Estrutura de capital Cumprido (Capítulo III)  

Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações  Não aplicável 

Acordos parassociais   Não aplicável 
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Relatório de Governo Societário Cumprimento Observações 

 Participações Sociais e obrigações detidas   

Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) que, direta ou 
indiretamente, são titulares de participações noutras empresas, com indicação detalhada da 
percentagem de capital e de votos  

Cumprido (Capítulo IV)  

Aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação em quaisquer empresas de 
natureza associativa ou fundacional  

 Cumprido (Capítulo IV) 
 

Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de 
fiscalização 

Cumprido (Capítulo IV)  

Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os titulares de 
participações e a empresa 

Cumprido (Capítulo IV) 
 

 Órgãos Sociais e Comissões   

Identificação do Modelo de Governo adotado Cumprido (Capítulo V)  

Assembleia Geral   

Composição da mesa da assembleia geral, mandato e remuneração 
Cumprido (Capítulo V e 

VII)  

Administração e Supervisão   

Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros Cumprido (Capítulo V)  

Composição, duração do mandato e número de membros efetivos  Cumprido (Capítulo V)  

Identificação dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e 
identificação dos membros independentes  Cumprido (Capítulo V)  

Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros Cumprido (Capítulo V)  

Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração Cumprido (Capítulo V)  

Fiscalização   

Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição 
Indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração do mandato, número de 
membros efetivos e suplentes 

Cumprido (Capítulo V)  

Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros Cumprido (Capítulo V)  

Funcionamento do Conselho Fiscal Cumprido (Capítulo V)  

Revisor Oficial de Contas   

Identificação do ROC Cumprido (Capítulo V)  

Indicação das limitações legais  Cumprido (Capítulo V)  

Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente junto 
da empresa/grupo Cumprido (Capítulo V)  

Descrição dos serviços prestados pela SROC à empresa Cumprido (Capítulo V)  

 Organização Interna   

Estatutos e Comunicações   

Alteração dos estatutos da sociedade – regras aplicáveis Cumprido (Capítulo VI)  

Indicação das políticas prevenção e repreensão anticorrupção e infrações conexas Cumprido (Capítulo VI)  

Controlo Interno e Gestão de Risco   

Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) Cumprido (Capítulo VI)  

Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou SCI  
Realizado a nível 
corporativo pela 

CGD 

Principais medidas adotadas na política de risco Cumprido (Capítulo VI)  

Relações de dependência hierárquica e/ou funcional  Cumprido (Capítulo VI)  
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Relatório de Governo Societário Cumprimento Observações 

Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação 
de riscos 

Cumprido (Capítulo VI)  

Regulamentos e Códigos   

Regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos  Cumprido (Capítulo VI)  

Códigos de Conduta e Códigos de Ética Cumprido (Capítulo VI)  

Prevenção da Corrupção e planos de ação para prevenir fraudes internas (cometida por um 
Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros) Cumprido (Capítulo VI)  

Deveres especiais de informação   

Plataforma para cumprimento dos deveres de informação  Cumprido (Capítulo VI)  

Sítio de Internet   

Indicação do(s) endereço(s) para divulgação da informação acerca da empresa Cumprido (Capítulo VI)  

 Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral  Não aplicável 

 Remunerações   

Competência para a determinação   

Indicação do órgão competente para fixar a remuneração  Cumprido (Capítulo VII)  

Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses Cumprido (Capítulos IV e 
VI) 

 

Comissão de fixação de remunerações   

Composição Cumprido (Capítulo VII)  

Estrutura das Remunerações Cumprido (Capítulo VII)  

Política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização Cumprido (Capítulo VII)  

Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada  Cumprido (Capítulo VII)  

Componente variável da remuneração e critérios de atribuição  Cumprido (Capítulo VII)  

Diferimento do pagamento da componente variável  Cumprido (Capítulo VII)  

Parâmetros e fundamentos para atribuição de prémio Cumprido (Capítulo VII)  

Regimes complementares de pensões  Cumprido (Capítulo VII)  

Divulgação das Remunerações Cumprido (Capítulo VII)  

Indicação do montante anual da remuneração auferida Cumprido (Capítulo VII)  

 Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou prémios  Cumprido (Capítulo VII)  

Indicação do montante anual da remuneração auferida do órgão de fiscalização da empresa Cumprido (Capítulo VII)  

Indicação da remuneração anual da mesa da assembleia geral Cumprido (Capítulo VII)  

 Transações com partes relacionadas e outras   

Mecanismos implementados para controlo de transações com partes relacionadas Cumprido (Capítulo VIII)  

Informação sobre outras transações: 
a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços; 
b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado; 
c) Lista de fornecedores com transações com a empresa que representem mais de 5% dos 
fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros). 

Cumprido (Capítulo VIII)  

  
 Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social e ambiental 

  

Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas Cumprido (Capítulo IX)  

Políticas prosseguidas Cumprido (Capítulo IX)  
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Relatório de Governo Societário Cumprimento Observações 

Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial: 
a) Responsabilidade social 
b) Responsabilidade ambiental 
c) Responsabilidade económica 

Cumprido (Capítulo IX)  

 Avaliação do Governo Societário   

Verificação do cumprimento das recomendações relativamente à estrutura e prática de governo 
societário 

Cumprido (Capítulo X)  

 

 

Lisboa, 31 de janeiro de 2022 
 

O Conselho de Administração 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Manuel Pedreiro Rangel 
 
 
 
 
 
 

Paulo Jorge dos Santos Ribeiro 
 
 
 
 
 
 

Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal  
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XI. ANEXOS DO RGS 

Anexo I – Extrato de Ata da Reunião do Órgão de Administração relativo à Aprovação do RGS 2021  
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Anexo II – Relatório do Órgão de Fiscalização (nº 2 do Artigo 54.º do RJSPE)  
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Anexo III – Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações (Artigo 52.º 
do RJSPE) 

 



 
  

 

  
 

 

Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.   Página 38 
 

 



 
  

 

  
 

 

Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.   Página 39 
 

 

 
 

  



 
  

 

  
 

 

Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.   Página 40 
 

 

 



 
  

 

  
 

 

Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.   Página 41 
 

Anexo IV – Extrato de Ata da Assembleia Geral que contemple a aprovação dos documentos de 
aprovação de contas de 2021 pelos titulares da função acionista 
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