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1. ENQUADRAMENTO 

 

1.1 Introdução 

 

O apoio à capitalização de empresas geridas por empresários e equipas de gestão qualificadas 

e a intervenção no apoio ao empreendedorismo e inovação empresarial foram os vetores 

fundamentais que pautaram a intervenção da Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, 

S.A. (“Caixa Capital”) ao longo do ano de 2018. 

 

A área de operações indiretas (fundo de fundos), com o seu nível de atividade já consolidado, 

continua a contribuir de forma significativa para o crescimento da indústria de capital de risco 

a nível nacional, com efeitos positivos para as empresas e empreendedores nacionais. 

 

1.2 Caracterização da Sociedade 

 

A Caixa Capital foi constituída em 2001, tendo as suas origens noutras entidades do Grupo 

CGD que desenvolviam a atividade de capital de risco desde 1990, nomeadamente a 

Promindústria (depois redenominada para Caixa Investimentos) e a BNU Capital. 

 

A Caixa Capital concentrou a sua atividade na gestão de quatro fundos de capital de risco que 

cobrem todo o ciclo de vida das empresas, assegurando um vasto leque de instrumentos e 

modalidades de capitalização das empresas: 

 

 
 

 FCR Grupo CGD: fundo generalista que cobre os vários segmentos-alvo abrangidos pela 

política de investimentos da área de capital de risco do Grupo CGD, não só pelo facto de 

ter um caráter transversal ao ciclo de vida das empresas, mas também por estar 

orientado para os setores prioritários da economia, particularmente no domínio dos bens 

transacionáveis. 

 

 FCR Empreender+: fundo destinado ao financiamento de empresas de base tecnológica, 

com médio e elevado potencial de crescimento, com projetos em qualquer domínio 
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científico oriundos do Sistema Científico-Tecnológico Nacional e Internacional, empresas 

em processo de constituição, em atividade há menos de três anos ou que introduzam 

inovação substancial nos respetivos processos de negócio, com preponderância para as 

indústrias baseadas no conhecimento e tecnologia aplicada. 

 

 Caixa Crescimento, FCR: fundo de cariz generalista, especialmente vocacionado para o 

investimento em participações sociais e em instrumentos de quase capital em PME e 

sociedades com grau de capitalização médio (Mid-Cap), com especial foco em projetos 

com vista ao reforço da capacidade produtiva, expansão para novos mercados ou 

sustentação de estratégias de crescimento empresarial. 

 

 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. 

 

O valor investido pelos vários fundos sob gestão ascendia, no final de 2018, a € 253 milhões, 

dos quais € 134 milhões aplicados em sociedades e € 119 milhões em fundos e outros veículos 

de investimento indireto, existindo ainda um conjunto de compromissos assumidos de reforço 

do investimento em empresas da carteira que podem elevar o montante investido em cerca 

de € 25 milhões. 

 

Durante o ano de 2018 a atividade de investimento da área de capital de risco resumiu-se a 

um novo investimento no montante de € 50 mil e a 25 reforços de investimentos realizados 

em empresas já em carteira no montante global de € 15,9 milhões. Foram ainda efetuadas 26 

operações de desinvestimento (das quais 12 foram integrais) que, a valor de realização, 

totalizaram € 36,8 milhões. 

 

Para além das operações de investimento e de desinvestimento realizadas por cada um dos 

fundos, a Caixa Capital continuou a acompanhar a carteira de participadas que, no final de 

2018, correspondia a um conjunto de 83 empresas. 

 

O quadro seguinte resume os principais indicadores relativos aos diversos veículos de 

investimento da área de capital de risco do Grupo CGD: 

 

 

C aixa F C R F C R F C R

C apital Grupo  C GD Empreender+
C aixa 

F undo s

Capita l  subscri to 4,5 217,3 30,6 92,0 134,4 478,7

Capita l  real izado 4,5 217,3 30,6 35,6 84,4 372,3

Montante Investido em Participações  Financeiras  
(1) 1,0 149,2 17,7 13,3 72,1 253,4

# de empresas  em carteira  (1)(2) 2 17 42 4 20 83

# de operações  de investimento/reforço real izadas  em 2018 - 2 10 1 13 26

Montante investido em 2018 - 0,1 0,7 1,7 13,5 15,9

# de operações  de des investimento real izadas  em 2018 (2) - 6 5 3 13 26

Montante des investido em 2018 - 8,2 0,4 11,2 17,1 36,8

 (em milhões de Euros)

C aixa 

C rescimento  

F C R

T o tal

(1)
 Total ajustado do investimento do FCR Caixa Fundos no FCR Empreender+.

(2)
 Total ajustado de situações de coinvestimento por mais que um fundo.
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2. ATIVIDADE  

 

2.1 Quadro de Colaboradores 

 

Toda a atividade operacional da Área de Capital de Risco do Grupo CGD é desenvolvida pela 

Caixa Capital que, para o efeito, tem atualmente 11 colaboradores. 

 

  
 

2.2 Atividade Desenvolvida em 2018 

 

Ativos sob Gestão 

 

O total de ativos sob gestão atingiu no final do ano o montante de € 352,2 milhões, 

considerando o capital realizado nos Fundos que integram a Área de Capital de Risco do Grupo 

e expurgando a participação do FCR Caixa Fundos no FCR Empreender+, repartindo-se da 

seguinte forma: 

  

 
 

Em termos de resultados líquidos, no final de 2018 registaram-se, por entidade, os seguintes 

valores: 
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Investimentos Realizados 

 

Os investimentos concretizados em 2018 ascenderam a um montante global de € 15,9 

milhões, dos quais € 50 mil correspondem ao investimento numa nova participação e o 

restante corresponde ao reforço do envolvimento em 25 participadas, distribuindo-se da 

seguinte forma: 

 

• FCR Grupo CGD – Caixa Capital: investimento total de € 59,8 mil no reforço de 

investimento em 2 participadas; 

• FCR Empreender+ – Caixa Capital: investimento total de € 656,4 mil, dos quais € 50 mil 

numa nova operação e € 606,4 mil no reforço de investimento em 9 participadas; 

• Caixa Crescimento, FCR: foi efetuado um investimento total de € 1,7 milhões num reforço 

de investimento numa participada; 

• FCR Caixa Fundos: investimento total de € 13,5 milhões, correspondente a reforços de 

investimento em 13 participadas (realizações de capital subscrito). 

 

Adicionalmente, foram contabilizados investimentos no montante global de € 445,8 mil por 

via da capitalização de juros de suprimentos em 2 participadas do FCR Grupo CGD e 4 

participadas do FCR Empreender+. 

 

Operações de Desinvestimento 

 

Durante o ano de 2018, foram concretizadas 26 operações de desinvestimento que, a valor de 

realização, totalizaram € 36,8 milhões, repartindo-se como segue: 

 

• FCR Grupo CGD – Caixa Capital: 6 desinvestimentos no montante global de € 8,2 milhões 

(com um encaixe imediato de € 5,0 milhões); 

• FCR Empreender+ – Caixa Capital: 4 desinvestimentos totais e um parcial no montante 

global de € 446,5 mil (com um encaixe imediato de € 175,9 mil); 

• Caixa Crescimento, FCR: foram concretizadas 3 operações de desinvestimento no 

montante global de € 11,2 milhões (com encaixe imediato de € 10,9 milhões); 

• FCR Caixa Fundos: foram registados 13 desinvestimentos (10 parciais e 3 integrais) em 

participadas no montante global de € 17,1 milhões (com encaixe imediato de € 17,0 

milhões). 

 

2.3 Acompanhamento da Carteira 

 

Caixa Capital 2.480,2

FCR Grupo CGD -169,7

FCR Empreender + -3,1

Caixa Crescimento, FCR -1.855,2

FCR Caixa Fundos 14.859,2

Valores  em mi lhares  de Euros
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A Caixa Capital apresenta uma carteira própria de duas participadas, no valor total de € 1,3 

milhões. 

 

  
Valores em Euros 

 

Tal como em anos anteriores as equipas técnicas da Caixa Capital continuaram a efetuar o 

acompanhamento da carteira de participadas dos Fundos de Capital de Risco geridos, sendo 

de destacar as seguintes atividades: 

 

• Análise dos Relatórios e Contas das participadas, bem como de documentos relativos a 

outros assuntos submetidos pelas empresas participadas à consideração dos seus 

acionistas com vista a definir as posições a assumir nas respetivas Assembleias Gerais; 

• Acompanhamento da atividade das empresas participadas, tendo em vista avaliar a 

estratégia e respetiva execução e a evolução da situação económico-financeira, e 

preparar a tomada de decisão envolvendo factos que impliquem a aprovação prévia da 

Caixa Capital, no âmbito do estabelecido nos Acordos Parassociais; 

• Estudo e estruturação dos processos de desinvestimento e alienação de participações, em 

articulação com a Direção Financeira; 

• Avaliação semestral da carteira de participadas, em conformidade com as disposições 

regulamentares da CMVM. 

 

O Relatório de Atividade de cada Fundo, a apresentar para aprovação dos Participantes nas 

respetivas Assembleias de Participantes, apresenta um maior desenvolvimento dos factos 

mais relevantes ocorridos em cada um deles, incluindo as operações de investimento / 

desinvestimento e o acompanhamento das respetivas carteiras de participadas. 

 

 

3. CONTAS 

 

3.1 Análise das Contas do Exercício 

 

A Caixa Capital apresentou um resultado líquido de € 2,5 milhões, para o que contribuiu a 

essencialmente a obtenção pela Sociedade de € 4,8 milhões de rendimentos de serviços 

prestados, que correspondem quase integralmente às comissões de gestão recebidas dos 

Fundos sob gestão.  

 

No que diz respeito aos custos operacionais, é de destacar a rubrica de fornecimentos e 

serviços externos no valor de € 480 mil (redução de 17,7% face a 2017) e de gastos com 

pessoal no montante de € 847,3 mil (redução de 31,3% face a 2017).  

% Valor

Smile Up Group, SGPS, S.A. dez-15 0,23% 38.462 1.243.600 0 1.282.062

Proterris Inc ago-09 0,18% 1 0 0 1

38.463 1.243.600 0 1.282.063Total

Carteira de Investimentos da Caixa Capital - justo valor

Empresas
Data de 

Entrada

Participação Prestações 

de Capital
Suprimentos Total
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Por fim é de referir que os impostos sobre o rendimento ascenderam a € 1,4 milhões, dos 

quais € 750 mil relativos ao desreconhecimento de ativos por impostos diferidos, uma vez que 

a Sociedade não realizou investimentos financeiros nos últimos anos, condição necessária para 

usufruir do beneficio previsto artigo 32.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

O balanço da Caixa Capital totalizou € 14,1 milhões, refletindo essencialmente a posição de 

Disponibilidades que, a 31 de dezembro de 2018, ascendia a € 11,6 milhões. 

 

3.2 Proposta de Aplicação de Resultados 

 

De acordo com o Artº. 23º dos Estatutos da Sociedade, propõe-se que o Resultado Líquido 

positivo apurado, no valor de € 2.480.156,38, seja transferido para Resultados Transitados. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Conselho de Administração enaltece o enquadramento e contributo prestado pelo Caixa - 

Banco de Investimento, S.A. e pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. para o desenvolvimento da 

sua atividade. 

 

Por outro lado reconhece também a qualidade do relacionamento mantido com as entidades 

que intervêm no enquadramento e supervisão da atividade, em particular no quadro da 

interação com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, bem como a colaboração dos 

parceiros institucionais e empresas com os quais teve a oportunidade de interagir ao longo do 

ano. 

 

Finalmente, o Conselho de Administração agradece a colaboração prestada pelos demais 

Órgãos Sociais e auditores e manifesta igualmente uma palavra de apreço aos colaboradores 

da Caixa Capital pela disponibilidade e dedicação evidenciadas. 

 

 

Lisboa, 22 de fevereiro de 2019 

 

 

O Conselho de Administração 

 
 

 

Nuno Alexandre de Carvalho Martins 

 

 

 

Pedro Manuel Pedreiro Rangel 
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Paulo Jorge dos Santos Ribeiro 

 

 

 

Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão 

 

 

 

Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal 

 



Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA 

(Em euros)

Ano Ano anterior

 Ativo não corrente

   Ativos fixos tangíveis 5 4.941  6.782  

   Ativos intangíveis 6

   Participações financeiras - outros métodos 7 38.463  30.745  

   Outros Ativos financeiros 7 1.243.600  994.033  

   Ativos por impostos diferidos 8 750.000  

1.287.004  1.781.560  

 Ativo corrente

   Clientes 9 1.123.334  1.046.722  

   Adiantamentos a fornecedores 201  201  

   Estado e outros entes públicos 15

   Capital subscrito e não realizado

   Outras contas a receber 10 11.794  9.975  

   Diferimentos 11 30.130  27.317  

   Outros Ativos financeiros

   Caixa e depósitos bancários 4 11.646.887  8.373.134  

12.812.346  9.457.348  

Total do Ativo               14.099.350  11.238.909  

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

 Capital próprio

   Capital subscrito 12 4.500.000  4.500.000  

   Outros instrumentos de capital próprio

   Reservas legais 12 2.414.910  2.414.910  

   Outras reservas

   Resultados transitados 12 3.805.838  400.275  

   Resultado liquido do período 2.480.156  3.405.563  

Total do capital próprio                13.200.904  10.720.748  

 Passivo

  Passivo não corrente

   Provisões 13 92.200  

92.200  

  Passivo corrente

   Fornecedores 14 47.107  56.431  

   Estado e outros entes públicos 15 636.012  122.372  

   Outras contas a pagar 14 215.327  247.157  

   Diferimentos

898.446  425.961  

Total do passivo               898.446  518.161  

Total do capital próprio e do passivo               14.099.350  11.238.909  

         O Contabilista Certificado

          Luís Miguel Ribeiro Oliveira

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RUBRICAS NOTAS
DATAS

Ativo

Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão

Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal

O Conselho de Administração

Nuno Alexandre de Carvalho Martins - Presidente

Pedro Manuel Pedreiro Rangel

Paulo Jorge Santos Ribeiro



Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA 

(Em euros)

Ano Ano anterior

   Vendas e serviços prestados 16 4.773.575  4.882.708  

   Subsídios à exploração

   Trabalhos para a própria entidade

   Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

   Fornecimentos e serviços externos 17 -480.150  -583.666  

   Gastos com o pessoal 18 -847.251  -1.234.407  

   Imparidade de inventários (perdas/reversões)

   Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 19 129.498  269.885  

   Provisões (aumentos/reduções) -92.200  

   Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis

        (perdas/reversões)

   Aumentos/reduções de justo valor 7 257.285  106.281  

   Outros rendimentos e ganhos 20 75.475  135.077  

   Outros gastos e perdas 21 -18.703  -18.413  

Resultado antes de depreciações, gastos de   

financiamento e impostos   

   Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 e 6 -2.671  -2.464  

   Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis

        (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de   

financiamento e impostos)   

   Juros e rendimentos similares obtidos 22 4.992  7.120  

   Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos   3.892.049  3.469.921  

   Imposto sobre o rendimento do período 8 -1.411.893  -64.358  

Resultado líquido do período   2.480.156  3.405.563  

         O Contabilista Certificado

          Luís Miguel Ribeiro Oliveira

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

3.889.729  3.465.265  

3.887.058  3.462.801  

Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão

Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal

Paulo Jorge Santos Ribeiro

O Conselho de Administração

Nuno Alexandre de Carvalho Martins - Presidente

Pedro Manuel Pedreiro Rangel



Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA 

(Em euros)

Resultado Total do

Capital Reservas Outras Resultados líquido do capital

subscrito Legais Reservas transitados exercício próprio

Posição no início do exercício de 2017 16.500.000 2.291.793 1.016.595 5.044.445 2.462.352 27.315.185

Aplicação de resultados - 123.118 2.339.235 -2.462.352 -

16.500.000 2.414.910 1.016.595 7.383.680 - 27.315.185

Resultado líquido do exercício e rendimento integral de 2017 - - - - 3.405.563 3.405.563

Redução capital e distribuição ao acionista -12.000.000 - - -12.000.000

Distribuição de reservas e resultados transitados - -1.016.595 -6.983.405 -8.000.000

Posição no fim do exercício de 2017 4.500.000 2.414.910 - 400.275 3.405.563 10.720.748

Aplicação de resultados (Nota 12) - 3.405.563 -3.405.563 -

4.500.000 2.414.910 - 3.805.838 - 10.720.748

Resultado líquido do exercício e rendimento integral de 2018 - - - - 2.480.156 2.480.156

Posição no fim do exercício de 2018 4.500.000 2.414.910 - 3.805.838 2.480.156 13.200.904

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2017

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

Nuno Alexandre de Carvalho Martins - Presidente

Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão

Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal

Pedro Manuel Pedreiro Rangel

Paulo Jorge Santos Ribeiro

Luís Miguel Ribeiro Oliveira



Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA 

(Em euros)

Ano Ano anterior

   Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto  

   Recebimentos de clientes 4.826.461  5.695.777  

   Pagamentos a fornecedores -526.478  -636.350  

   Pagamentos ao pessoal -956.112  -1.234.087  

Caixa gerada pelas operações    3.343.871  3.825.340  

   Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -111.920  -19.882  

   Outros recebimentos/pagamentos 37.641  65.892  

3.269.592  3.871.350  

   Fluxos de caixa das atividades de investimento

   Pagamentos respeitantes a:

      ativos fixos tangíveis -830  0  

      ativos intangíveis

      Investimentos financeiros

   Recebimentos provenientes de:

      ativos fixos tangíveis

      Investimentos financeiros 5.911  

      Juros e rendimentos similares 7.122  6.230  

      Dividendos

6.292  12.141  

   Fluxos de caixa das atividades de financiamento

   Recebimentos provenientes de:

      Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio  

   Pagamentos respeitantes a:

      Juros e gastos similares

      Redução capital e distribuição ao acionista -12.000.000  

      Distribuição de reservas e resultados transitados -8.000.000  

      Outras operações de financiamento

-20.000.000  

   Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 3.275.884  -16.116.509  

   Efeito das diferenças de câmbio

   Caixa e seus equivalentes no início do exercício 4 8.367.417  24.483.926  

   Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 4 11.643.301  8.367.417  

         O Contabilista Certificado

          Luís Miguel Ribeiro Oliveira

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)    

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS

Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão

Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal

Paulo Jorge Santos Ribeiro

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)    

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)    

O Conselho de Administração

Nuno Alexandre de Carvalho Martins - Presidente

Pedro Manuel Pedreiro Rangel
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1. DESCRIÇÃO DA ENTIDADE 
 

A Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. (Sociedade) foi constituída em 31 de 
dezembro de 1990, ao abrigo do Decreto-Lei nº 17/86, de 5 de fevereiro, com a designação de 
BNU Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.. Em 23 de março de 2001, a Sociedade 
alterou a sua denominação para a atual.  

 
A Sociedade tem por objeto o apoio e promoção do investimento e da inovação tecnológica em 
projetos ou empresas, através da participação temporária no respetivo capital social. 
Adicionalmente, pode prestar assistência na gestão financeira, técnica, administrativa e 
comercial às sociedades em cujo capital participe. 

 
Em 31 de dezembro de 2018, a Sociedade é também responsável pela gestão e representação 
dos seguintes fundos de capital de risco (Fundos): 

 
- Fundo de Capital de Risco Grupo CGD – Caixa Capital (“FCR Grupo CGD”);  

 
- Fundo de Capital de Risco Empreender Mais – Caixa Capital (“FCR Empreender Mais”);  

 
- Fundo de Capital de Risco Caixa Fundos (“FCR Caixa Fundos”); e 

 
- Caixa Crescimento, FCR (“Caixa Crescimento, FCR”). 

 
Nos termos da Lei nº 18/2015, de 4 de março, com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 56/2018, de 9 de julho, a Sociedade está sujeita à supervisão da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM). 

 
As demonstrações financeiras são apresentadas em euros e foram aprovadas pelo Conselho 
de Administração em 22 de fevereiro de 2019. Estas demonstrações financeiras estão ainda 
sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral. 

 
 
2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor 

em Portugal, em conformidade com os Decretos-Lei nº 158/2009 e nº 98/2015, de 13 de julho e 
de 2 de junho, respetivamente, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas 
e de relato financeiro e normas interpretativas, aplicáveis ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, conjugadas com as adaptações específicas 
relativas à atividade de capital de risco definidas no Regulamento da CMVM nº 12/2005, de 25 
de novembro. As principais adaptações são as seguintes: 

 
 - Regras específicas de valorização de investimentos em capital de risco (Nota 3. f)); 
 - Definição de divulgações obrigatórias específicas da atividade de capital de risco (Nota 7). 
 
 
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras 

foram as seguintes: 
 
 

a) Bases de apresentação 
 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade 
das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, de acordo com 
as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro. 
 



 

 
 

 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Montantes expressos em Euros) 

 

Pág. 2 

b) Especialização de exercícios 
 
  Os rendimentos e gastos são reconhecidos na demonstração de resultados do exercício 

em que se vencem, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. 
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e 
gastos são registadas como ativos ou passivos. 

 
 c) Ativos fixos tangíveis 
 
  Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações 

acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. 
 
  As amortizações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em 

condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em 
conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

 
  As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil 

estimada: 
 
  Equipamento de transporte 3 
  Equipamento administrativo 4 - 8 
  Outros ativos fixos tangíveis 8 – 10 
 
  As vidas úteis e métodos de amortização são revistos anualmente. O efeito de alguma 

alteração a estas estimativas é reconhecido prospetivamente na demonstração dos 
resultados. 

 
As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são 
suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos 
no período em que são incorridas. 

 
O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é 
determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a 
receber e a quantia escriturada do ativo, e é reconhecido em resultados no período em 
que ocorre o abate ou a alienação. 

 
d) Ativos intangíveis 

 
  Os ativos intangíveis adquiridos, que correspondem a software, são registados ao custo, 

deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. As amortizações são 
reconhecidas linearmente, por quotas constantes, durante a vida útil estimada dos ativos 
intangíveis. 

 
A taxa de amortização utilizada relativamente aos Sistemas de tratamento de dados 
corresponde à vida útil de 5 anos. 

 
e) Locações 

 
  As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem 

substancialmente todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o 
locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das 
locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. 

 
  Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 

correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação financeira pelo 
menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da 
locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos 
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financeiros e redução de responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro 
constante sobre o saldo pendente da responsabilidade. 

 
Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear 
durante o período da locação.  As eventuais rendas contingentes são reconhecidas como 
gastos do período em que são incorridas. 

 
f) Investimentos em capital de risco 

 
  Os investimentos em capital de risco correspondem a participações sociais, que se 

encontram registadas na rubrica “Participações financeiras” e estão valorizadas com base 
no método do justo valor ou ao custo de aquisição, nos termos previstos no Regulamento 
da CMVM nº 3/2015. Os ganhos e perdas potenciais são registados em “Ajustamentos ao 
justo valor”, do ativo, por contrapartida da rubrica “Aumentos/(reduções) do justo valor”, da 
demonstração de resultados. 

 
  A avaliação dos valores admitidos em mercado regulamentado ou não regulamentado é 

efetuada com base no último preço, simples ou de referência, que se encontre disponível 
na data do balanço sempre que tal informação não diste mais de seis meses relativamente 
ao momento de avaliação. Caso diste mais de seis meses, os investimentos serão 
considerados não cotados. 

 
A Sociedade utiliza as seguintes metodologias de avaliação na determinação do justo 
valor das participações sociais não cotadas: 

 
  - transações materialmente relevantes efetuadas por entidades independentes nos 

últimos doze meses; 
 
  - múltiplos de sociedades comparáveis em termos de setor de atividade, dimensão e 

rendibilidade; 
 
  - fluxos de caixa descontados; 
 
  - valor de liquidação, correspondente ao valor líquido do património da participada; 
 
  -  cumprimento de milestones definidos pelas entidades participadas; 
 
  - valor conservador (custo de aquisição), no caso de participações adquiridas há menos 

de 12 meses. 
  
  Nos termos do Regulamento da CMVM nº 3/2015, a primeira das metodologias acima 

referidas deverá ser obrigatoriamente aplicada na valorização das participações. Caso tal 
não seja possível, a Sociedade adota a metodologia que, tendo em conta a natureza e 
atividade da participada e a informação disponível, melhor permita refletir o justo valor da 
participação. 

 
  Na avaliação de valores admitidos em mais de um mercado é utilizado o preço ou oferta 

que respeite ao mercado que apresente maior liquidez, nomeadamente em termos de 
quantidade, frequência e regularidade de transações. 

  
  Aos valores obtidos com base nas metodologias de avaliação acima descritas é aplicado, 

caso se justifique, um fator de desconto de forma a refletir a iliquidez dos títulos e/ou o 
risco de crédito da contraparte nos acordos celebrados. 

 
  Os ganhos e perdas realizados na alienação de participações são calculados face ao 

custo de aquisição original e registados em “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros 
gastos e perdas” da demonstração de resultados. 
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g) Imposto sobre o rendimento 
 
  O imposto sobre o rendimento do exercício corresponde à soma dos impostos correntes 

com os impostos diferidos. Os impostos correntes e os impostos diferidos são registados 
em resultados, salvo quando os impostos diferidos se relacionam com itens registados 
diretamente no capital próprio. Nestes casos os impostos diferidos são igualmente 
registados no capital próprio.  

 
  O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do exercício. O lucro tributável 

difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que 
apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros exercícios, bem como gastos e 
rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.  

 
  Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos 

e passivos para efeitos de relato contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de 
tributação. No caso da Sociedade, resultam de créditos fiscais originados por benefícios 
específicos das sociedades de capital de risco. 

 
  Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças 

temporárias tributáveis.  
 
  São reconhecidos ativos por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis, 

porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expectativas razoáveis 
de lucros fiscais futuros suficientes para utilizar esses ativos por impostos diferidos, ou 
diferenças temporárias tributáveis que se revertam no mesmo período de reversão das 
diferenças temporárias dedutíveis. Em cada data de relato é efetuada uma revisão desses 
ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das expectativas 
quanto à sua utilização futura.  

 
  Os ativos e os passivos por impostos diferidos são mensurados utilizando as taxas de 

tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das correspondentes 
diferenças temporárias, com base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que estejam 
formalmente emitidas na data de relato. 

 
  A compensação entre ativos e passivos por impostos diferidos apenas é permitida 

quando: (i) a Sociedade tem um direito legal de proceder à compensação entre tais ativos 
e passivos para efeitos de liquidação; (ii) tais ativos e passivos se relacionam com 
impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal e (iii) tem a intenção 
de proceder à compensação para efeitos de liquidação. 

 
h) Provisões 

 
São reconhecidas provisões apenas quando a Sociedade tem uma obrigação presente 
(legal ou implícita) resultante dum acontecimento passado, é provável que para a 
liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação 
possa ser razoavelmente estimado. 

 
O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na 
data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é 
determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.  

 
As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor 
estimativa a essa data. 

 
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 
divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando 
benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas 
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demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um 
influxo económico futuro de recursos. 

 
i) Rédito 

 
 Comissões 

 
  Pelo exercício da atividade de gestão dos Fundos de capital de risco, a Sociedade cobra 

as seguintes comissões: 
 
  Comissão de gestão 
 
  É fixada pela Assembleia de Participantes de cada Fundo e incide sobre o valor do 

património líquido dos Fundos no final de cada trimestre, sendo cobrada trimestralmente. 
De acordo com os regulamentos de gestão dos Fundos, as taxas anuais a aplicar têm os 
seguintes limites máximos: 

 
  FCR Grupo CGD 1,50% 
  FCR Empreender Mais 2,00% 
  FCR Caixa Fundos 1,50% 
  Caixa Crescimento, FCR 1,50% 
 
  Nos exercícios de 2018 e 2017 foram aplicadas as taxas máximas acima indicadas. 
 
  Comissão de liquidação 
 
  No caso do FCR Empreender Mais, FCR Caixa Fundos e Caixa Crescimento, FCR, ainda 

poderá haver lugar a uma comissão de gestão variável no momento da liquidação dos 
fundos. No caso do FCR Empreender Mais, caso na data de liquidação, o Fundo obtenha 
uma rendibilidade anualizada superior a 5%, a Sociedade Gestora receberá uma 
comissão de gestão variável correspondente a 15% dessa rendibilidade adicional. No caso 
do FCR Caixa Fundos e Caixa Crescimento, FCR, caso na data de liquidação os Fundos 
obtenham uma rendibilidade anualizada superior a 7%, a Sociedade Gestora receberá 
uma comissão de gestão variável correspondente a 20% dessa rendibilidade adicional. 

 
  Comissão sobre mais-valias 
 
  Esta comissão, aplicável apenas no caso do FCR Grupo CGD, é calculada através da 

aplicação de uma percentagem sobre as mais-valias líquidas realizadas anualmente por 
este fundo. Para este efeito, a Sociedade só considera como mais ou menos-valias 
realizadas a diferença entre os valores recebidos pelo Fundo no momento da 
saída/redução da participação (a qual, para além da alienação, abrange igualmente os 
casos de dissolução, falência ou outra) e o respetivo custo de aquisição. 

 
  De acordo com o regulamento de gestão do FCR Grupo CGD, a taxa anual a aplicar tem 

um limite máximo de 10%. 
 
  Dividendos 
 

  O rédito proveniente de dividendos é reconhecido quando é estabelecido o direito da 
Sociedade ao recebimento do correspondente montante. 

 
j) Imparidade de dívidas a receber 

 
  Destina-se a fazer face a problemas de realização de valores a receber pela venda de 

participações e outras dívidas de terceiros, sendo determinada com base na diferença 
entre o valor do ativo e o seu valor estimado de realização em cada data de relato. 
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k) Acontecimentos subsequentes 
 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre 
condições que existiam à data do balanço (“adjusting events” ou acontecimentos após a 
data do balanço que dão origem a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações 
financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre 
condições que ocorram após a data do balanço (“non adjusting events” ou acontecimentos 
após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas 
demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 

 
l) Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas 

 
Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e 
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos 
e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

 
As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor 
conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos 
e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. 
Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis 
à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas 
estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das 
demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo, e dado o 
grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão 
diferir das correspondentes estimativas. As estimativas com maior impacto nas 
demonstrações financeiras da Sociedade incluem as abaixo apresentadas: 

 
m) Valorização dos instrumentos financeiros 

 
  A Sociedade valoriza ao justo valor todos os investimentos em capital de risco. Na 

valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercados líquidos, são 
utilizados os modelos e técnicas de valorização descritos na Nota 3. f). As valorizações 
obtidas correspondem à melhor estimativa do justo valor dos referidos instrumentos na 
data de balanço. No entanto, a determinação do justo valor de instrumentos de capital não 
cotados reveste-se de subjetividade e incorpora um conjunto relevante de pressupostos, 
pelo que os valores efetivos de realização desses instrumentos poderão vir a ser 
substancialmente diferentes dos valores registados. 

 
 n) Determinação de impostos sobre lucros 
 
  Os impostos sobre os lucros (correntes e diferidos) são determinados pela Sociedade com 

base nas regras definidas pelo enquadramento fiscal em vigor. O registo de ativos por 
impostos diferidos encontra-se suportado por projeções dos resultados futuros da 
Sociedade, que comprovam a previsibilidade do seu aproveitamento, nos termos da 
legislação em vigor. 
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4. FLUXOS DE CAIXA 
 

Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa, “Caixa e seus equivalentes” inclui numerário 
e depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo igual inferior a um ano). Em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 estas rubricas são detalhadas como se segue: 

 
 
Em 31 de dezembro de 2018, os depósitos a prazo vencem-se em março e maio do ano 
seguinte e rendem juros à taxa média anual de 0,09%. Em 31 de dezembro de 2017, os 
depósitos a prazo venciam-se em março, abril e agosto do ano seguinte e rendiam juros à taxa 
média anual de 0,10%.  

 
Nos exercícios de 2018 e 2017, não existiram fluxos financeiros relativos a investimentos 
financeiros. 
 
 

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o movimento ocorrido na 
quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações foi o 
seguinte: 

 
 

 
 

2018 2017

Depósitos a prazo

   Caixa – Banco de Investimento, S.A. 5.562.000 5.721.100

   Caixa Geral de Depósitos, S.A. - -

Depósitos à ordem

   Caixa – Banco de Investimento, S.A. 269.312 104.870

   Caixa Geral de Depósitos, S.A. 5.809.509 2.539.032

Caixa 2.480 2.415

11.643.301 8.367.417

Juros a receber de depósitos a prazo 3.586 5.717

  11.646.887 8.373.134

Equipamento 

administrativo

Outros ativos 

fixos tangíveis
Total

Ativos

Saldo inicial 167.025  868  167.893  

Aquisições 830   -  830  

Saldo final 167.855  868  168.723  

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 161.044  66  161.111  

Amortizações do exercício 2.671   -  2.671  

Saldo final 163.716  66  163.782  

Ativos líquidos 4.139  802  4.941  

2018
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6. ATIVOS INTANGÍVEIS 
 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o movimento ocorrido na 
quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações foi o 
seguinte: 

 
 

 

7. INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
 

Durante os exercícios de 2018 e 2017, o movimento no valor dos investimentos financeiros foi 
o seguinte: 
 

Equipamento 

administrativo

Outros ativos 

fixos tangíveis
Total

Ativos

Saldo inicial 167.025  868  167.893  

Aquisições 0   -  0  

Saldo final 167.025  868  167.893  

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 158.581  66  158.647  

Amortizações do exercício 2.464   -  2.464  

Saldo final 161.044  66  161.111  

Ativos líquidos 5.981  802  6.782  

2017

2018 2017

Sistemas de 

tratamento de dados

Sistemas de 

tratamento de dados

Ativos

Saldo inicial 342.223  342.223  

Saldo final 342.223  342.223  

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 342.223  342.223  

Saldo final 342.223  342.223  

Ativos líquidos  -   -  
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 Os aumentos e reversões de ajustamentos de investimentos financeiros são registados em 

“Aumentos / (reduções) de justo valor”, da demonstração de resultados. 
 
 
Apresentam-se de seguida as informações exigidas pelo regulamento da CMVM nº 12/2005. 

 
7.1. COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE CAPITAL DE RISCO  

 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Participações Financeiras” tem a 
seguinte composição: 

 
 

 

Alienações, Aumentos/

Saldos em Aquisições/ abates e (reduções) Saldos em

Rubricas 31/12/17 Aumentos reembolsos de justo valor 31/12/18

Investimentos f inanceiros:

Participações financeiras - outros métodos:

. Ativo bruto 30.002 - - - 30.002 

. Ajustamentos ao justo valor 743 - - 7.718 8.461 

30.745 - - 7.718 38.463 

Outros ativos f inanceiros

Obrigações e créditos em capital de risco

. Ativo bruto 969.999 - - - 969.999 

. Ajustamentos ao justo valor 24.033 - - 249.567 273.601 

994.033 - - 249.567 1.243.600 

1.024.778 - - 257.285 1.282.063 

2018

Alienações, Aumentos/

Saldos em Aquisições/ abates e (reduções) Saldos em

Rubricas 31/12/16 Aumentos reembolsos de justo valor 31/12/17

Investimentos f inanceiros:

Participações financeiras - outros métodos:

. Ativo bruto 30.002 - - - 30.002 

. Ajustamentos ao justo valor (2.446) - - 3.189 743 

27.556  -  - 3.189 30.745

Outros ativos f inanceiros

Obrigações e créditos em capital de risco

. Ativo bruto 969.999 - - - 969.999 

. Ajustamentos ao justo valor  (79.058)  -  - 103.091 24.033 

890.941  -  - 103.091 994.033 

918.497  -  - 106.281 1.024.778 

2017

% Data Período de Critério Custo Opções de Valor de % do ativo

de parti- de titularidade das de valori- de Ajusta- compra/ balanço líquido

Designação cipação aquisição participações(1) zação (2) aquisição mentos venda líquido da SCR

Participações sociais

Smile Up Group, SGPS, SA 0,23% dez-15 3,06 5 30.001 (28.483) 36.944 38.462 0,27%

Proterris, Inc 0,18% ago-09 9,42 5 1 - - 1 0,00%

30.002 (28.483) 36.944 38.463 0,27%

2018
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(1) Corresponde ao período de tempo (em anos) entre a data de aquisição da participação (data em que foi 
adquirida a participação inicial) e 31 de dezembro de 2018 e 2017. 

 
(2)   Corresponde ao critério utilizado na avaliação da participação. A numeração utilizada foi a seguinte: 1 – 

Valor de aquisição, 2 – Preço de mercado, 3 – Transações relevantes, 4 – Múltiplos, 5 – Fluxos de caixa 
descontados, 6 – NAV. 

 

Durante o exercício de 2018, não foram realizadas quaisquer operações na carteira de 
participações. 

 
Durante o exercício de 2017, ocorreram as seguintes situações na carteira de 
participações: 

 
 -  Em abril de 2017, a Alfama fusionou-se com a Proterris Inc, cabendo aos acionistas da 

primeira uma participação de 20% do capital da Proterris Inc. A Caixa Capital ficou com 
15.520 ações correspondentes a 0,18% do capital da Proterris Inc; 

 
 - Em maio de 2017, com o objetivo de uniformizar a “marca comercial” com a 

denominação da Sociedade, foi aprovado em sede de Assembleia Geral a alteração da 
designação da 32 Senses, SGPS, S.A. para Smile Up Group, SGPS, S.A. 

 

 
II. Obrigações e créditos em capital de risco 

 
  Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
 

 
 
 

(1) Corresponde ao critério utilizado na avaliação do ativo. A numeração utilizada foi a seguinte: 1 – Valor 
de aquisição, 2 – Preço de mercado, 3 – Transações relevantes, 4 -Múltiplos, 5 – Fluxos de caixa 
descontados, 6 – NAV. Nos casos em que é utilizado mais do que um critério, apresenta-se aquele 
que no entender da Sociedade Gestora tem maior impacto na valorização. 

 
(2) Corresponde ao período de tempo entre a data de reembolso e 31 de dezembro de 2018 e 2017. 

 

 

% Data Período de Critério Custo Opções de Valor de % do ativo

de parti- de titularidade das de valori- de Ajusta- compra/ balanço líquido

Designação cipação aquisição participações(1) zação (2) aquisição mentos venda líquido da SCR

Participações sociais

Smile Up Group, SGPS, SA 0,23% dez-15 3,06 5 30.001 (28.501) 29.244 30.744 0,22%

Proterris, Inc 0,97% ago-09 9,42 5 1 - - 1 0,00%

30.002 (28.501) 29.244 30.745 0,28%

2017

Custo Opção % do Maturidade

Critério de de Compra/ Valor ativo líquido residual

Designação valorização (1) aquisição Ajustamentos Venda líquido da SCR  dos créditos  (2)

Outros ativos financeiros:

Prestações de capital

Smile Up Group, SGPS, SA 5 969.999 (920.924) 1.194.525 1.243.600 8,82% n.a.

969.999 (920.924) 1.194.525 1.243.600 8,82%

2018

Custo Opção % do Maturidade

Critério de de Compra/ Valor ativo líquido residual

Designação valorização (1) aquisição Ajustamentos Venda líquido da SCR  dos créditos  (2)

Outros ativos financeiros:

Prestações de capital

Smile Up Group, SGPS, SA 5 969.999 (24.459) 48.492 994.033 8,84% n.a.

969.999 (24.459) 48.492 994.033 8,84%

2017
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III. Operações a prazo sobre participadas  
 

A operação a prazo sobre a participada definida no Acordo Parassocial pode ser 
resumida como segue: 

 

 
 
 
Nos exercícios de 2018 e 2017 as perdas e ganhos potenciais e realizados têm a 
seguinte composição:  
 

 
 

 
 
8. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO  

 De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e 
correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para 
a Segurança Social), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos 
benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes 
em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.  

 A administração da Sociedade entende que as eventuais correções resultantes de 
revisões/inspeções, por parte das autoridades fiscais, àquelas declarações de impostos não 
terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018. 

 A Sociedade está sujeita a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (“IRC”) e respetiva derrama municipal, cuja taxa agregada em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 correspondia a 22,5%.  

Tipo de Tipo de Vencimento do Preço a prazo 

Designação vinculação operação direito ou obrigação / critérios para fixação

Opção dos 

promotores
Compra

Qualquer momento posterior aos primeiros 15 dias 

após o decurso de 36 meses a contar a partir de 

dezembro de 2015.

Valor de investimento acrescido de uma taxa fixa anual 

de 8%.

Opção do Fundo Venda
Durante 15 dias após o decurso de 36 meses ou 60 

meses  a contar a partir de dezembro de 2015.

Valor de investimento acrescido de uma taxa fixa anual 

de 5% ou 7% caso respeite ao 1º ou ao 2º periodo de 

exercício da opção, respetivamente.

Smile Up Group, SGPS, SA

Ajustamentos Valor

Participação Ganhos Perdas líquido

Participações sociais:

  Smile Up Group, SGPS, SA 7.718 - 7.718 

Prestações de capital

  Smile Up Group, SGPS, SA 249.567 - 249.567 

257.285 - 257.285 

Ajustamentos Valor

Participação Ganhos Perdas líquido

Participações sociais:

  Smile Up Group, SGPS, SA 3.188 - 3.188 

  Proterris, Inc 1 - 1 

Prestações de capital

  Smile Up Group, SGPS, SA 103.091 - 103.091 

106.281 - 106.281 

2018

2017
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 Adicionalmente, quando o lucro tributável sujeito e não isento de IRC for superior a 1.500.000 
euros, incide uma taxa adicional, a título de Derrama Estadual, que varia entre 3% (aplicado ao 
quantitativo de 1.500.000 euros até 7.500.000 euros), 5% (de 7.500.000 euros até 35.000.000 
euros) e 7% (acima de 35.000.000 euros). 

 A Sociedade beneficia do regime do participation exemption o qual prevê que os lucros e 
reservas distribuídos, bem como as mais e menos-valias fiscais em partes de capital realizadas 
por sujeitos passivos de IRC, com sede ou direção efetiva em Portugal, não concorrem para a 
formação do lucro tributável desde que se verifiquem cumulativamente o cumprimento de 
determinados requisitos. 

 Prevê-se assim que os dividendos e as mais e menos-valias realizadas por sujeitos passivos 
de IRC, com sede ou direção efetiva em Portugal, não concorram para a determinação do seu 
lucro tributável, desde que o sujeito passivo detenha uma participação não inferior a 10% do 
capital social ou direitos de voto da entidade e que a participação tenha sido detida, de modo 
ininterrupto, durante 12 meses. 

 Note-se, porém, que as mais e menos-valias decorrentes da alienação de unidades de 
participação concorrem para a determinação do lucro tributável, no exercício da sua realização, 
na medida em que não lhes será aplicável, em qualquer caso, o regime de participation 
exemption. 

 Mantém-se, contudo, o previsto no artigo 32.º-A do EBF, nos termos do qual a Sociedade pode 
deduzir à coleta de IRC, e até à sua concorrência, a título de benefício fiscal, uma importância 
correspondente ao limite da soma das coletas de IRC dos cinco exercícios anteriores àquele a 
que respeita o benefício, desde que o valor deduzido seja utilizado na realização de 
investimentos em sociedades com potencial de crescimento e valorização. A importância não 
deduzida nos termos anteriormente referidos poderá ser posteriormente deduzida, nas 
mesmas condições, na liquidação dos cinco exercícios seguintes. 

O gasto com impostos sobre o rendimento nos exercícios de 2018 e 2017 é detalhado 
conforme se segue: 
 

 
 

Os ativos por impostos diferidos registados pela Sociedade referem-se a crédito de imposto a 
deduzir em exercícios futuros, sendo determinados com base numa estimativa de evolução da 
coleta e no limite estabelecido pela disposição referida no parágrafo anterior. Uma vez que a 
Sociedade não realizou investimentos financeiros nos últimos anos, considerou-se não 
reconhecer em 31 de dezembro de 2018 qualquer verba em imposto diferido ativo. Os 
impostos diferidos tiveram o seguinte movimento nos exercícios de 2018 e 2017: 

 

2018 2017

Imposto corrente e ajustamentos:

   Imposto corrente do período (Nota 15) 645.675 64.358

   Ajustamentos a impostos correntes de períodos anteriores 16.218  -

Imposto diferido 750.000  -

Gasto / (rendimento) com imposto sobre o rendimento 1.411.893 64.358
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A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efetiva de imposto verificada nos exercícios de 
2018 e 2017 pode ser demonstrada como se segue: 

 

 
 
 
9. CLIENTES 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
 
 Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o valor a receber dos Fundos referem-se às comissões 

de gestão do exercício.  

Saldo em 31 de dezembro de 2016 750.000

Utilização do benefício em 2017  (658.135)

Variação de impostos diferidos 658.135

Saldo em 31 de dezembro de 2017 750.000

Utilização do benefício em 2018  (25.263)

Variação de impostos diferidos  (724.737)

Saldo em 31 de dezembro de 2018  -

Taxa Imposto Taxa Imposto

Resultado antes de impostos 3.892.049 3.469.921

Imposto apurado com base na taxa nominal 22,50% 875.711 21,00% 728.683

Derrama Estadual 3,00% 71.761 3,00% 104.098

Imposto total 24,34% 947.473 24,00% 832.781

Ajustamentos e valias não relevantes para efeitos fiscais -1,61%  (62.633) -0,66%  (25.507)

Tributação autónoma 0,31% 12.058 0,52% 20.412

Reversão de perdas por imparidade não tributadas -5,21%  (202.636) -2,66%  (103.535)

Utilização de prejuízos fiscais reportáveis 0,00%  - 0,00%  -

Restituição de impostos não dedutíveis e excesso da 

    estimativa para impostos
0,00%  - 0,00%  -

Utilização de benefício 0,00%  - 0,00%  -

Outros -0,60%  (23.323) -0,04%  (1.657)

Sub-total impostos correntes 17,24% 670.938 18,56% 722.493

Impostos diferidos 18,62% 724.737 -16,91%  (658.135)

Ajustamento à estimativa de imposto do exercício anterior 0,42% 16.218 0,00%

36,28% 1.411.893 1,65% 64.358

2018 2017

Valor Imparidade Valor Valor Imparidade Valor

bruto acumulada líquido bruto acumulada líquido

(Nota 19) (Nota 19)

Valores a receber de participadas

   Vincendo  -  -  -  -  -  -

   Vencido 123.314  (123.314)  - 252.812  (252.812)  -

   Especialização de rendimentos a receber  -  -  -  -  -  -

Fundos de Capital de Risco (Nota 23)  -

   FCR Grupo CGD 598.465  - 598.465 577.778  - 577.778

   FCR Empreender Mais 113.708  - 113.708 113.724  - 113.724

   FCR Caixa Fundos 411.161  - 411.161 355.221  - 355.221

1.246.648  (123.314) 1.123.334 1.299.534  (252.812) 1.046.722

2018 2017
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10. OUTRAS CONTAS A RECEBER 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
 
 
11. DIFERIMENTOS ATIVOS 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
 

 
12. CAPITAL PRÓPRIO 
 

 Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o capital está representado por 900.000 ações, de valor 

nominal de 5 euros, encontrando-se integralmente subscrito e realizado. Em 31 de Dezembro 

de 2018 e 2017, as ações da Sociedade são integralmente detidas pelo Caixa - Banco de 

Investimento, S.A. 

 

 Em junho de 2017, através de Deliberação Unânime por Escrito do acionista, a Sociedade 

procedeu à redução de capital social no montante de 12.000.000 euros, por libertação de 

excesso de capital, o qual passou a ser representado por 900.000 ações com o valor nominal 

de 5 euros cada. Adicionalmente, o acionista aprovou igualmente a distribuição de 8.000.000 

euros de reservas e resultados transitados. 
 

 
 Reserva legal 
 

A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser 
destinado ao reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta 
reserva não é distribuível a não ser em caso de liquidação da Sociedade, podendo ser utilizada 
em futuros aumentos de capital ou para absorver prejuízos, depois de esgotadas as outras 
reservas. 

 
 

Resultados transitados 
 

Na sequência da deliberação da Assembleia Geral ocorrida em 27 de abril de 2018, a 
Sociedade transferiu 3.405.563 euros do resultado de 2017 para resultados transitados. 

 
 

Valor Imparidade Valor Valor Imparidade Valor

bruto acumulada líquido bruto acumulada líquido

(Nota 19) (Nota 19)

Outros devedores

   Valores a receber por venda de 

       participações
154.642  (154.642)  - 857.538  (857.538)  -

   Outros devedores 11.794  - 11.794 9.975  - 9.975

166.436  (154.642) 11.794 867.513  (857.538) 9.975

2018 2017

2018 2017

Gastos a reconhecer

   Seguros 19.698  20.281  

   Outros 10.432  7.036  

30.130  27.317  
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13. PROVISÕES 
 

Em 2018 foi utilizada a provisão de 92.200 euros, constituída no ano anterior, pelo 

pagamento de indemnizações ao pessoal por rescisões de mútuo acordo. 
 
 
14. FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR 
 

Estas rubricas apresentam a seguinte composição: 

 
 
 
15. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 
 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
 

 

  

 

2018 2017

Fornecedores:

   Caixa - Banco de Investimento, S.A. (Nota 23) 9.790  28.388  

   Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Nota 23) 7.580  6.938  

   Caixagest, S.A. (Nota 23) 7.696   -  

   Outros 22.041  21.105  

47.107  56.431  

Outras contas a pagar:

   Órgãos Sociais

      Férias e subsídio de férias 18.244  18.244  

   Pessoal

      Prémios a pagar a colaboradores da Sociedade 82.040  71.800  

      Férias e subsídio de férias 64.498  68.964  

   Encargos a pagar – serviços especializados 5.706  7.200  

   Prémios a pagar a colaboradores cedidos 22.700  36.000  

   Outros 22.140  44.950  

215.327  247.157  

2018 2017

Ativo:

   IRC a recuperar  -   -  

   IVA - a recuperar  -   -  

 -   -  

Passivo:

   IRC a pagar 13.411  56.656  

   Estimativa de IRC 595.699  2.482  

   Contribuições para a Segurança Social 12.896  22.639  

   Retenção de impostos sobre rendimentos 12.318  25.010  

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – valor a pagar 1.687  15.586  

636.012  122.372  
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 Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o IRC a recuperar/pagar tem a seguinte composição: 
 

 
 
16. SERVIÇOS PRESTADOS 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 
 

 
17. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 

2018 2017

Estimativa de IRC (Nota 8) 645.675  64.358  

Pagamentos adicionais por conta  (35.904)   (49.359)  

Pagamento especial por conta  (10.807)   (10.807)  

Retenções na fonte  (3.264)   (1.710)  

 (49.975)   (61.877)  

595.699  2.482  

2018 2017

Comissões:

   Comissão de gestão (Nota 23):

      FCR Grupo CGD 2.345.002  2.504.679  

      FCR Empreender Mais 444.468  407.246  

      FCR Caixa Fundos 1.529.339  1.351.227  

      Caixa Crescimento, FCR 454.766  514.325  

4.773.575  4.777.477  

Comissões de acompanhamento de empresas participadas  -  105.230  

4.773.575  4.882.708  

2018 2017

Serviços especializados

   Cedências de pessoal

      Empresas do Grupo (Nota 23) 214.739  213.859  

   Outros 66.732  80.636  

Rendas e alugueres

   Rendas de casa (Nota 23) 121.773  106.440  

   Aluguer de outro equipamento 36.848  50.374  

Deslocações, estadias e representação

   Deslocações e estadias 5.522  29.979  

   Despesas de representação 103  2.885  

Contencioso e notariado 23.027  45.246  

Comunicações e despesas de expedição 2.174  6.866  

Conservação e reparação 2.028  5.703  

Seguros 2.869  3.121  

Comissões 291  430  

Outros 4.044  38.127  

480.150  583.666  
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Em 2018 foi celebrado um contrato de subarrendamento das instalações da Sociedade com a 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., pelo prazo de 1 ano, renovável automaticamente por igual 
período. 

 
Nos exercícios de 2018 e 2017, o saldo da rubrica “Rendas e alugueres - Aluguer de outro 
equipamento” inclui gastos com locação operacional de equipamento de transporte nos 
montantes de 30.665 euros e 42.146 euros, respetivamente. 

 
Os pagamentos mínimos não canceláveis das locações operacionais relativos a equipamentos 
de transporte e rendas de instalações em 31 de dezembro de 2018 e 2017 são detalhados 
conforme se segue: 

 

 
 
 
18. GASTOS COM O PESSOAL 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 
 Durante os exercícios de 2018 e 2017 a Sociedade teve ao seu serviço em média, 

respetivamente, 13 e 15 colaboradores. 
 
 Nos exercícios de 2018 e 2017, foi registado na rubrica “Outros rendimentos e ganhos” (Nota 

20) um montante de 9.420 euros e de 128.920 euros a título de excesso na estimativa com 
prémios a pagar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2017

Até 1 ano 50.453  32.879  

Entre 1 e 5 anos 47.426  34.618  

97.878  67.497  

2018 2017

Remunerações do pessoal 390.959  492.361  

Remunerações dos órgãos sociais (Nota 23) 256.525  395.808  

Encargos sobre remunerações 117.384  141.898  

Prémios ao pessoal 33.660  36.720  

Benefícios pós-emprego 

   Plano poupança reforma 18.095  23.384  

Seguros de acidentes de trabalho 2.328  2.886  

Indemnizações  -  112.100  

Outros 28.301  29.250  

847.251  1.234.407  
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19.  IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER 
 
 Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, ocorreram os seguintes 

movimentos em imparidade de dívidas a receber:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo Variação por Saldo

inicial resultados Utilizações final

Imparidade de dívidas a receber:

 Clientes (Nota 9)

   A.S.S. - Imobiliário e Serviços, SA 234.038  (118.535)  - 115.503

   Eneida - Wireless & Sensors, SA 10.763  (10.763)  -  -

   Waymedia, SA 8.011  (200)  - 7.811

252.812  (129.498)  - 123.314

 Outras contas a receber (Nota 10)

   António Augusto Coimbra 35.000  -  - 35.000

   JMA, SGPS, SA 119.642  -  - 119.642

   Joaq. Coutinho / G. Coutinho 702.895  -  (702.895)  -

857.538  -  (702.895) 154.642

1.110.350  (129.498)  (702.895) 277.957

2018

Saldo Variação por Saldo

inicial resultados Utilizações final

Imparidade de dívidas a receber:

 Clientes (Nota 9)

   A.S.S. - Imobiliário e Serviços, SA 479.700  (245.662)  - 234.038

   Eneida - Wireless & Sensors, SA 10.763  -  - 10.763

   Eurofrozen - Ind. Com. Prod. Aliment., SA 105.600  -  (105.600)  -

   Manuel Inácio & Filhos, SA 51.510  -  (51.510)  -

   Outros 31.813  (16.322)  (7.479) 8.011

679.386  (261.984)  (164.589) 252.812

 Outras contas a receber (Nota 10)

   António Augusto Coimbra 38.936  (3.936)  - 35.000

   JMA, SGPS, SA 121.618  (1.975)  - 119.642

   Joaq. Coutinho / G. Coutinho 704.885  (1.990)  - 702.895

   José Eduardo Martins 232.673  -  (232.673)  -

   Lighthouse, Investments 124.260  -  (124.260)  -

   Sinalemp, Sinal. Empres., SA 165.572  -  (165.572)  -

   Outros 859  -  (859)  -

1.388.802  (7.901)  (523.363) 857.538

1.389.661  (7.901)  (524.222) 857.538

2017
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20. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 
21. OUTROS GASTOS E PERDAS 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 
 
22. JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES  
 
 Estas rubricas têm a seguinte composição: 

 
 
 
23. PARTES RELACIONADAS 
 

 
Acionistas 

 
A Sociedade é integralmente detida pelo Caixa – Banco de Investimento, S.A., sendo as suas 
demonstrações financeiras incluídas nas contas consolidadas dessa entidade.   

 
  
 Remunerações dos órgãos sociais 
 

Os gastos com remunerações dos membros dos órgãos sociais nos exercícios de 2018 e 2017 
diretamente suportados pela Sociedade ascenderam a 256.524 euros e 395.808 euros, 
respetivamente (Nota 17). Estes montantes incluem custos com administradores da Sociedade 
que se encontram cedidos por outras empresas do Grupo CGD.  

2018 2017

Excesso de estimativa com prémios 9.420  128.920  

Correcções relativas a períodos anteriores - FSEs 59.155   -  

Rendimentos suplementares:

   Desempenho de cargos sociais noutras empresas 6.900  5.900  

Outros  -  257  

75.475  135.077  

2018 2017

Correções relativas a períodos anteriores 3.083   -  

Quotizações 13.974  13.974  

Impostos

   Taxa de supervisão 1.231  4.427  

   Imposto do selo 3  3  

   Outras taxas  -  8  

Outros 413   -  

18.703  18.413  

2018 2017

Juros obtidos

   Depósitos em instituições de crédito (Nota 23) 4.992  4.647  

   Devedores por venda de ativos  -  2.473  

4.992  7.120  
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Em 2018, os montantes auferidos pelos órgãos sociais relativamente a remunerações foram os 
que a seguir se discriminam: 

 
Conselho de Administração 
 

 
 
Transações com partes relacionadas 

 
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foram originados os 
seguintes rendimentos e gastos resultantes de transações com partes relacionadas: 

 

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a Sociedade apresentava os seguintes saldos com partes 
relacionadas: 

Dr. José Manuel Carreiras Carrilho 86.354  

Dr. Pedro Manuel Pedreiro Rangel 107.395  

Dr. Paulo Jorge Santos Ribeiro 30.109  

223.857  

Comissões
Rendas e 

alugueres

Cedências 

de pessoal

Custos com 

pessoal

Juros 

obtidos

(Nota 16) (Nota 17) (Nota 17) (Nota 18) (Nota 22)

Caixa - Banco de Investimento, S.A. - - (129.642) (112.318) 4.992 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - (121.773) (85.097) - -

Caixagest, S.A. - - - (38.312) -

FCR Grupo CGD 2.345.002 - - - -

FCR Empreender Mais 444.468 - - - -

FCR Caixa Fundos 1.529.339 - - - -

Caixa Crescimento, FCR 454.766 - - - -

4.773.575 (121.773) (214.739) (150.630) 4.992 

Comissões
Rendas e 

alugueres

Cedências 

de pessoal

Custos com 

pessoal

Juros 

obtidos

(Nota 16) (Nota 17) (Nota 17) (Nota 18) (Nota 22)

Caixa - Banco de Investimento, S.A. - (62.090) (129.161) (196.302) 6.778 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - - (84.698) (93.802) (2.131)

FCR Grupo CGD 2.504.679 - - - -

FCR Empreender Mais 407.246 - - - -

FCR Caixa Fundos 1.351.227 - - - -

Caixa Crescimento, FCR 514.325 - - - -

4.777.477 (62.090) (213.859) (290.103) 4.647 

2018

2017
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24. FUNDOS GERIDOS 
 

Os principais dados financeiros dos fundos geridos pela Sociedade em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 eram os seguintes: 

 

 
 
 
25. HONORÁRIOS DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 
 
 Os honorários do Revisor Oficial de Contas da Sociedade relativos à revisão das contas no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2018 ascendem a 3.760 euros. 

 

Caixa e depósitos 

bancários
Clientes

Fornecedores e 

outras contas a pagar

(Nota 4) (Nota 9) (Nota 14)

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 5.831.312   -   (9.790)  

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 5.809.509   -   (7.580)  

Caixagest, S.A.  -   -   (7.696)  

FCR Grupo CGD  -  598.465   -  

FCR Empreender Mais  -  113.708   -  

FCR Caixa Fundos  -  411.161   -  

11.640.821  1.123.334   (25.066)  

2018

Caixa e depósitos 

bancários
Clientes

Fornecedores e 

outras contas a pagar

(Nota 4) (Nota 9) (Nota 14)

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 5.825.970   -   (28.388)  

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 2.539.032   -   (6.938)  

FCR Grupo CGD  -  577.778   -  

FCR Empreender Mais  -  113.724   -  

FCR Caixa Fundos  -  355.221   -  

8.365.002  1.046.722   (35.326)  

2017

Fundo
Valor do 

Fundo

Resultado 

líquido

Valor do 

Fundo

Resultado 

líquido

FCR Grupo CGD 153.318.867  (169.748) 153.488.615 2.007.672 

FCR Empreender Mais 22.620.414  (3.097) 22.623.510  (960.902) 

FCR Caixa Fundos 159.215.322 14.859.158 144.356.164 6.699.502 

Caixa Crescimento, FCR 85.013.077  (1.855.242) 86.868.319  (4.437.761) 

2018 2017














