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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. (Caixa Capital ou Sociedade) 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 

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. 
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 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 justo valor das carteiras de participações financeiras e créditos dos vários fundos sob gestão 

ascendia, no final de 2019, a € 177 milhões, dos quais € 62 milhões em sociedades e € 115 

milhões em fundos e outros veículos de investimento indireto, existindo ainda um conjunto de 

compromissos assumidos de reforço do investimento em empresas da carteira, nomeadamente 

em fundos, que ascendem cerca de € 14 milhões.  

 

Durante o ano de 2019 a atividade de investimento da área de capital de risco traduziu-se na 

realização de 17 reforços de investimento em empresas da carteira no montante global de € 17 

milhões. Foram ainda efetuadas 33 operações de desinvestimento (das quais 14 foram integrais) 

que, a valor de realização, totalizaram € 93 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 2019, 

correspondia a um conjunto de 69 empresas. 

 

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

investimento da área de capital de risco do Grupo CGD: 

 

 
 

 

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. 

 

Caixa FCR FCR FCR

Capital Grupo CGD Empreender+ Caixa Fundos

Capital realizado 5 47 31 36 84 202

Ativos sob gestão (1) 16 48 25 26 130 238,8

Justo Valor da Carteira de Participações e Créditos (1) 1 35 23 11 112 177

# de empresas em carteira (1)(2) 2 8 38 4 20 69

# de operações de investimento/reforço realizadas em 2019(2) - 2 6 1 9 17

Montante investido em 2019 - 3 3 0 11 17

# de operações de desinvestimento realizadas em 2019 (2) - 15 6 0 12 33

Montante desinvestido em 2019 - 84 1 0 8 93

 (em milhões de Euros)

Caixa 

Crescimento 

FCR

Total

(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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2.2 Atividade Desenvolvida em 2019 

 

Ativos sob Gestão 

 

O total de ativos sob gestão atingiu no final do ano o montante de € 238,8 milhões, 

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

e expurgando do FCR Caixa Fundos a sua participação no FCR Empreender+ (€ 5,9 milhões), 

repartindo-se da seguinte forma: 

 

 
 

Em termos de resultados líquidos, no final de 2019 registaram-se, por entidade, os seguintes 

valores: 

 

 
 

 

 

Caixa Capital 3.648,2

FCR Grupo CGD 9.407,4

FCR Empreender + 2.025,7

Caixa Crescimento, FCR -2.529,8

FCR Caixa Fundos 6.514,3

Valores  em mi lhares  de Euros
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Investimentos Realizados 

 

Os investimentos concretizados em 2019 ascenderam a um montante global de € 17,2 milhões, 

correspondente ao reforço do envolvimento em 17 participadas, distribuindo-se da seguinte 

forma: 

 

• FCR Grupo CGD: investimento total de € 2,5 milhões no reforço de investimento em 2 

participadas (um dos investimentos constituiu um novo investimento para o Fundo, mas 

um reforço no portfolio da Caixa Capital uma vez que a sociedade já era participada pelo 

FCR Empreender+); 

• FCR Empreender+: investimento total de € 3,1 milhões no reforço de investimento em 6 

participadas; 

• Caixa Crescimento, FCR: foi efetuado um investimento total de € 200 mil num reforço de 

investimento numa participada; 

• FCR Caixa Fundos: investimento total de € 11,3 milhões, correspondente a reforços de 

investimento em 9 participadas (realizações de capital subscrito). 

 

Adicionalmente, foram contabilizados investimentos no montante global de € 195,8 mil por via 

da capitalização de juros de suprimentos em 1 participada do FCR Grupo CGD e 3 participadas 

do FCR Empreender+. 

 

Operações de Desinvestimento 

 

Durante o ano de 2019, foram concretizadas 33 operações de desinvestimento que, a valor de 

realização, totalizaram € 93,0 milhões, repartindo-se como segue: 

 

• FCR Grupo CGD: 15 desinvestimentos (5 parciais e 10 integrais) no montante global de € 

83,9 milhões; 

• FCR Empreender+: 6 desinvestimentos (2 parciais e 4 integrais) no montante global de € 

1,3 milhões; 

• FCR Caixa Fundos: foram registados 12 desinvestimentos em participadas no montante 

global de € 7,9 milhões. 
 
 

2.3 Acompanhamento da Carteira 

 

A Caixa Capital apresenta uma carteira própria de duas participadas, no valor total de € 1,4 

milhões. 

 



 

  

 

  
 

 

Página 6 

 

 
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 € 3,6 milhões, para o que contribuiu, 

essencialmente, a obtenção pela Sociedade de € 6,1 milhões de rendimentos de serviços 

prestados, dos quais € 3,7 milhões correspondem a comissões de gestão recebidas dos Fundos 

sob gestão e € 2,4 milhões a comissões de mais-valias provenientes de um dos Fundos sob 

gestão.  

 

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

externos no valor de € 443,4 mil (redução de 7,7% face a 2018) e de gastos com pessoal no 

montante de € 804,5 mil (redução de 5,1% face a 2018). 

 

Por fim é de referir que os impostos sobre o rendimento ascenderam a € 1,3 milhões. 

 

% Valor

Smile Up Group, SGPS, S.A. dez-15 0,23% 41.571 1.344.125 0 1.385.696

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

41.572 1.344.125 0 1.385.697Total

Carteira de Investimentos da Caixa Capital - justo valor

Empresas
Data de 

Entrada

Participação Prestações 

de Capital
Suprimentos Total
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O balanço da Caixa Capital totalizou € 19,0 milhões, refletindo essencialmente a posição de 

Disponibilidades que, a 31 de dezembro de 2019, ascendia a € 14,5 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 € 3.648.210,10, tenha a seguinte distribuição:  

 

- Resultados Transitados € 364.821,01 

- Distribuição de dividendos   € 3.283.389,09 
 
 

4. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Aquando da preparação deste documento o aumento no número de casos e a disseminação 

global do coronavírus covid-19 levou à sua classificação pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como uma pandemia. Concomitantemente, a Europa foi também classificada pela OMS 

como o novo epicentro mundial e um número crescente de países adotaram medidas de 

contenção do vírus. 

 

Em Portugal, a 18 de março de 2020 o Presidente da República declarou o estado de emergência 

em todo o território nacional, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 

pública (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 e Resolução da Assembleia da 

República n.º 15-A/2020). Na Lei nº 1/2020, de 19 de março, foram estabelecidas as medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica. 

  

Estas medidas implicam isolamento social e um abrupto abrandamento da atividade económica 

e, inevitavelmente, vão ter impactos na atividade das empresas participadas durante 2020.  

  

Devido à elevada incerteza relativamente à duração da situação de pandemia e à profundidade 

dos efeitos das medidas aplicadas não é possível ainda estimar o impacto económico deste 

choque exógeno, embora, em nossa opinião, não pareçam afetar de forma substancial o valor 

a longo prazo das participadas. 

  

Relativamente à continuidade do negócio, em coordenação com a CGD, a Caixa Capital aplicou 

medidas de mitigação de riscos no âmbito do Plano de Contingência Corona Vírus. Nesse 

contexto, com vista a reduzir consideravelmente o risco de disrupção do funcionamento 

normal, privilegiou-se a adoção de trabalho remoto complementado com videoconferências. 

Desta forma, assegurou-se a minimização do risco de alguns colaboradores ficarem 

impossibilitados de trabalhar sem comprometer a gestão continuada do negócio. 
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5. 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, 25 de março de 2020 

 

O Conselho de Administração 

 
 
 

 

Nuno Alexandre de Carvalho Martins 

 
 
 

 

Pedro Manuel Pedreiro Rangel 

 
 
 

 

Paulo Jorge dos Santos Ribeiro 

 
 
 

 

Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão 

 
 
 

 

Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de Branco Pardal  
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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 de harmonia com 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 como um todo. 

Síntese 

 

 

Sim Não Data

Apresentou plano de atividades e orçamento para 2019 adequado aos recursos e fontes de 

financiamento disponíveis
X -

Obteve aprovação pelo acionista maioritário do plano de atividades e orçamento para 2019 X 19-12-2018

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 31-10-2014

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(i) -

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 -

(i) Informação providenciada em termos consolidados pela CGD

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 crescente para a evolução do padrão de especialização da 
economia e para o reforço da capacidade competitiva das empresas portuguesas no mercado 
global. 

Compete à Caixa Capital investir em projetos empresariais 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. 

Principais objetivos estratégicos 

A Caixa Capital dispõe de um posicionamento de referência em todos os segmentos do mercado  de 
capital de risco, diferenciando-se pela forma como inova e ajusta a oferta às necessidades das 
empresas e empresários, 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 concentração empresarial; 

 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 Caixa Geral de Depósitos (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. 

Os atributos distintivos da Caixa Capital procuram gerar uma proposta de valor mais consistente 
para empresas que revelem estratégias ambiciosas. 

O Grupo CGD desenvolve a atividade de capital de risco suportado 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. 

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. 

A Caixa Capital, para prosseguir na vanguarda do processo de inovação financeira, tem vindo a 
investir na qualificação dos recursos humanos e na informação de suporte à gestão e ao reporte, 
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bem como de monitorização das parcerias com outros agentes de mercado que contribuem para a 
sua cadeia de valor. 

Políticas e Instrumentos 

A Caixa Capital concentra a sua atividade na gestão de quatro fundos de capital de risco, os quais 
cobrem todo o ciclo de vida das empresas, assegurando a disponibilização de instrumen tos e 
modalidades de capitalização das empresas. Assim, tem a seu cargo a gestão dos seguintes fundos 
de capital de risco (FCR): 

 

 

III. ESTRUTURA DE CAPITAL 

A Caixa Capital é uma sociedade anónima cujo capital social é detido exclusivamente pel o Caixa - 
Banco de Investimento, S.A. (CaixaBI). 

O 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. 

 

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 :  

   
 
Em 2019 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. 

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 

% Valor

 Smile Up Group, SGPS, S.A. 0,23% 1 1.344.125 0 1.344.126

 Proterris, Inc 0,18% 41.572 0 0 41.572

41.573 1.344.125 0 1.385.698TOTAL

Prestações de 

Capital
Suprimentos Total

Valores  em euros

Empresa
Participação
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Empresas do Sector Público Empresarial (DL nº 133/2013), estando obrigados a declarar, por 
escrito, à Inspeção-Geral de Finanças, 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. 

 

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, dois membros do Conselho de Administração são 
Administradores Delegados. 

 

B. Assembleia Geral 

A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presidente e um secretário eleitos trienalmente e 
apresenta a seguinte composição: 

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

As competências da Assembleia Geral são as que decorrem da lei. 

 

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

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

Designação 
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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 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: 

  
 (1) Assembleia Geral (AG) 

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

O Conselho de Administração delegou a gestão corrente da Sociedade em dois dos seus membros 
(Administradores Delegados), Pedro Manuel Pedreiro Rangel e Paulo Jorge Santos Ribeiro.  

Durante o ano de 2019, o Conselho de Administração reuniu 9 vezes, com a presença de todos os 
Administradores. 

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. 

Remuneração

Mandato Cargo Nome Forma(1) Data
Entidade 

Pagadora

2018-2020 Presidente Nuno Alexandre de Carvalho Martins AG 31-07-2018 9 CGD

2018-2020 Vogal Pedro Manuel Pedreiro Rangel AG 31-07-2018 9 Caixa Capital

2018-2020 Vogal Paulo Jorge Santos Ribeiro AG 31-07-2018 9 Caixa Capital

2018-2020 Vogal
Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins 

Monteiro Limão
AG 31-07-2018 9 CaixaBI

2018-2020 Vogal
Maria da Conceição Pascoal Canelas Pastor de 

Branco Pardal
AG 31-07-2018 9 CGD

Designação 
Número de 

Reuniões
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Curriculum Vitae dos membros do Conselho de Administração 

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. 

Exerce 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. 

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: Administrador Delegado do Conselho de Administração da Caixa 
Capital; Vogal do Conselho de Administração da Fomentinvest, SGPS, 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 Conselho Consultivo do Oxy Capital Mezzanine Fund. 

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. 

Entidade Função Regime

Caixa Geral de Depósitos, S.A. Administrador Executivo Público

Caixa - Banco de Investimento, S.A. Vice-Presidente (não executivo) Público

Caixa - Serviços Partilhados, ACE
Presidente (não executivo) do Conselho de 

Administração
Público

Fomentinvest, SGPS, S.A. Administrador Privado

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

HCapital, SCA SICAR – ESID Membro do Advisory Board Privado

Oxy Capital Mezzanine Fund Membro do Conselho Consultivo Privado

Paulo Jorge Santos Ribeiro A. Silva & Silva - Imobiliário e Serviços, S.A.Administrador Privado

Ana Isabel Bordalo Pereira dos 

Santos Martins Monteiro Limão
Caixa - Banco de Investimento, S.A. 

Diretora Coordenadora na Direção de Mercado 

de Capitais – Ações
Público

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
Público

Pedro Manuel Pedreiro Rangel

Nuno Alexandre de Carvalho 

Martins



 

  

 

  
 

 

Página 9 

 

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: Administrador Delegado do Conselho de Administração da Caixa 
Capital, Vogal do Conselho de Administração da A. Silva & Silva - Imobiliário e Serviços, S.A.. 

Data de nascimento: 10 de julho de 1977. 

Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão 

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

Licenciada em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. 

Exerce os seguintes cargos: Vogal do Conselho de Administração da Caixa Capital; Diretora 
Coordenadora na Direção de Mercado de Capitais - Ações do CaixaBI. 

Data de nascimento: 25 de novembro de 1966. 

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. 

 

D. Fiscalização 

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 a seguinte composição: 
 

 
(1) Assembleia Geral (AG) 

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 AG 31-07-2018

Designação 
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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 8 vezes no ano 2019, conforme indicado abaixo: 

 

Os membros do Conselho Fiscal acumulam 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, o Conselho Fiscal da CGD tem a 
responsabilidade de aprovar, previamente à sua prestação, os serviços distintos da auditoria, não 
proibidos nos termos do nº 8 do mesmo artigo, a serem prestados pela SROC que realize a revisão 
legal das contas da CGD ou às entidades sob seu controlo. Para o efeito, o Conselho Fiscal deverá 
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. 

Reunião 

(#)

Local de 

realização
Intervenientes na reunião

Ausências dos membros 

do Órgão de Fiscalização

1
Sede Caixa 

Capital

Presidente do Conselho Fiscal, Vogais de CF, Administrador Delegado 

de CA 

Não se verificaram 

ausências

2
Sede Caixa 

Capital

Presidente do Conselho Fiscal, Vogais de CF, Administradores 

Delegados de CA (2)

Não se verificaram 

ausências

3
Sede Caixa 

Capital

Presidente do Conselho Fiscal, Vogais de CF, Representantes da E&Y 

(Sócio e Gerente responsável pela auditoria à Caixa Capital)

Não se verificaram 

ausências

4
Sede Caixa 

Capital

Presidente do Conselho Fiscal, Vogais de CF, Administradores 

Delegados de CA (2)

Não se verificaram 

ausências

5
Sede Caixa 

Capital
Presidente do Conselho Fiscal, Vogais de CF

Não se verificaram 

ausências

6
Sede Caixa 

Capital

Presidente do Conselho Fiscal, Vogais de CF, Administrador Delegado 

de CA

Não se verificaram 

ausências

7
Sede Caixa 

Capital

Presidente do Conselho Fiscal, Vogais de CF, Administrador Delegado 

de CA

Não se verificaram 

ausências

8
Sede Caixa 

Capital

Presidente do Conselho Fiscal, Vogais de CF, Administrador Delegado 

de CA e Responsável pela Área Financeira e Administrativa da Caixa 

Capital 

Não se verificaram 

ausências 

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

BCI - Banco Comercial e de Investimentos, 

S.A. (Moçambique)

Suplente do Conselho Fiscal Privado

Universidade Nova de Lisboa – Faculdade 

de Economia

Professora Auxiliar Convidada 

(Adjunta)

Público

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

Membro do Órgão 

Fiscalização

Acumulação de Funções

António Alberto 

Henriques Assis

Maria do Rosário 

André Gouveia
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Curriculum Vitae dos membros do Conselho Fiscal 

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. 

Exerce 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.; Suplente do Conselho Fiscal do BCI - Banco 
Comercial e de Investimentos, S.A. (Moçambique); Membro do Conselho Disciplinar da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas. 

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. 

Exerce os seguintes cargos: Vogal do Conselho Fiscal da Caixa Capital. 

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; Professora Auxiliar Convidada 
(Adjunta) na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa; Colaboração com a Atrium 
Advisory e a Atrium Investimentos; Assessoria independente a diversas instituições. 

Data de nascimento: 12 de outubro de 1964. 

Florence Mendes Correia Carp Pinto Basto 

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

Licenciada em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa; Pós-
Graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo; Mestrado em Contabil idade, Fiscalidade e Finanças Empresariais pelo 
Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa; PhD in Management Candidate pela 
Universidade Nova de Lisboa. 

Exerce os seguintes cargos: Suplente do Conselho Fiscal da Caixa Capital. 

Data de nascimento: 11 de dezembro de 1975. 
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E. 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, tendo um ROC Suplente. 

O ROC, nomeado em 31 de julho de 2018, 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) Assembleia Geral (AG) 

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

Em 2019, a E&Y foi remunerada pelo serviço de Certificação Legal de Contas com a remuneração de 
3.760 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 o u 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 sociedade; a fiscalização da independência do revisor oficial de contas designadamente no 
tocante à prestação de serviços adicionais e propor à Assembleia Geral a nome ação da SROC. 

 

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

2018-2020 Suplente António Filipe Dias da Fonseca Brás 1661 20161271 AG 31-07-2018 2018-2020 2 2

Identificação SROC / ROC Designação N.º de anos 

de funções 

exercidas na 

empresa

2018-2020 Efetivo AG 31-07-2018 2018-2020 2

N.º de anos 

de funções 

exercidas no 

grupo

2
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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 
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.  
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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. 

 
Fases do processo de gestão de risco 
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Fases do Processo de Gestão de Risco 

Atividade Âmbito 

Definição e ajustamento 
de  guidelines, modelos e 
processos 

 Definição/aprovação por áreas , tipo de ri sco ou cartei ras  de (i ) guidelines, (i i ) 
modelos e indicadores para avaliação dos riscos e (iii) processos de suporte à  gestão 
dos  ri scos, e sua avaliação regular no sentido da contínua e necessária  adaptação à  

conjuntura económica/condições de mercado, evolução das medidas  de ava l iação 
dos  ri scos, estratégia definida  pelo Grupo CGD e evolução ao nível  da  estrutura  
interna e dos  s is temas  de informação. 

Identificação das posições 
em risco 

 Reconhecimento, caracterização e va lorização de pos ições  em carteira  ou de 
operações  potencia is  (ri scos  de crédito, mercado e l iquidez). 

 Identificação e caracterização dos processos implementados e das perdas  ocorridas  
(ri scos  operacional  e de compl iance e reputacional ). 

Aval iação 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, cartei ra , 
processo ou entidade), desenvolvidos  e implementados  ao nível  do Grupo CGD.  

Monitorização e controlo 
dos  ri scos e da 

performance 

 Apoio à  decisão para  efei tos  de tomada de riscos  (monitorização dos  
ri scos/performance) ou de ajustamento de riscos em carteira  (controlo dos  ri scos), 

através da constatação ou reporte das posições  em risco, dos  níveis  de  ri sco e de 
performance e da  veri ficação do cumprimento das  guidelines. 

Decisão  Interpretação dos resultados da fase de monitorização e controlo dos  ri scos  e da  
performance, das expectativas de evolução de variáveis externas e determinação das 
ações a executar no sentido da tomada ou do a justamento de riscos  (redução da 

expos ição 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 negóci o/suporte ou para  
efei tos  de adequação/cobertura  dos  ri scos . 

 
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 
pol íticas de gestão de risco 

 Conselho de Adminis tração da  Caixa  Capita l  

Gestão do risco de crédito  Área de Private Equity 
 Área de Venture Capita l  

 Área Financeira  e Adminis trativa  
 Adminis tradores  Delegados  da  Caixa  Capita l  

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

Gestão do risco de compliance e 
reputacional 

 Gabinete de Compliance do CaixaBI  
 Órgãos  de estrutura  da  Caixa  Capita l  
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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. 

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, disponível em suporte 
informático, composto por Ordens 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 Sistema de Normas Internas da Caixa Capital, cabe referir o 
Código de Conduta, 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 .  

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, 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. 
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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. 

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. 

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.  
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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 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, que constitui um capítulo autónomo do Relatório e 
Contas de 2019 da Caixa Capital, 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.  

Os documentos anuais de prestação de contas são publicados 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. 

 

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 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 www.caixacapital.pt. 

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.  

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.  

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

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. 

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. 

 

B. Comissão de Remunerações 

A Comissão de Remunerações é composta por representantes do Grupo CGD, eleita em Assembleia 
Geral, competindo-lhe, nos termos estatutários, fixar as remunerações dos membros dos Órgãos 
Sociais por períodos de três anos. 

Composição da Comissão de Remunerações 

Caixa Geral de Depósitos, S.A., representada por Jorge dos Santos Duro e Francisco José Pinguinha 
Piedade.  

Avaliação de desempenho 

A determinação do montante concreto da componente variável a atribuir a cada Administrador 
Delegado é feita pela Assembleia Geral, tendo em conta a avaliação de desempenho individual por 
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referência ao exercício e ao período de tempo decorrido desde o início do respetivo mandato. A 
avaliação será efetuada: 

a) Num quadro plurianual, para que o processo de avaliação se baseie no desempenho de longo 
prazo e que o pagamento das componentes da remuneração dele dependentes seja repartido ao 
longo de um período que tenha em conta o ciclo económico subjacente da Caixa Capital e da CGD e 
os seus riscos de negócio, devendo, para o efeito, considerar não só o exercício a que a 
componente variável da remuneração concerne, mas também os exercícios anteriores abrangidos 
pelo mandato em curso; 

b) Atendendo a critérios quantitativos aferidos pelo contributo da Caixa Capital para a evolução da 
execução do Plano Estratégico da CGD em vigor, no quadro de apetência pelo risco aprovado para a 
Caixa Capital e para o Grupo CGD, designadamente: 

(i) Solvabilidade, compreende a ponderação de rácios de capital e leverage, suficiência de capital 
interno e MREL; 

(ii) Rentabilidade, compreende a ponderação da rentabilidade dos capitais próprios (“Return on 
Equity“ (ROE) e “Risk Adjusted Return on Capital” (RAROC)), da rentabilidade do ativo e evolução 
da margem financeira; 

(iii) Eficiência: rácio de custos sobre proveitos; 

(iv) Posição no mercado: quotas de mercado da Caixa Capital e da CGD; 

c) São considerados os seguintes critérios qualitativos: 

(i) Indicadores de reputação da Caixa Capital e da CGD; 

(ii) Indicadores de desempenho qualitativos associados a cada uma das Áreas de Negócio sob a 
responsabilidade de cada um dos Administradores Executivos.  

 

C. Estrutura das Remunerações 

A remuneração dos Administradores Delegados é composta por uma componente fixa e por uma 
componente variável, esta última de atribuição não garantida. 

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 Delegados , de modo a permitir a aplicação de uma política 
plenamente flexível relativamente à componente variável, incluindo a possibilidade do se u não 
pagamento. 

O valor total da remuneração variável do conjunto dos Administradores Delegados não pode ser 
superior ao valor correspondente à percentagem máxima dos lucros líquidos consolidados do 
exercício que, para cada ano, for definido pela Assemble ia Geral, no seguimento de proposta 
apresentada pela Comissão de Remunerações. A fixação do valor a atribuir a título de remuneração 
variável tem em conta a capacidade da Caixa Capital e da CGD manterem uma base sólida de 
fundos próprios, o desempenho e resultados globais da Sociedade e do Grupo CGD, a evolução do 
valor global definido para a remuneração variável do conjunto dos colaboradores da sociedade e da 
CGD e deve observar as práticas de outras instituições comparáveis à Caixa Capital e ao Grupo CGD. 

A componente variável da remuneração dos Administradores Executivos é composta por:  

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

componente variável; e 
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 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, sempre que possível através de instrumentos 

emitidos pela CGD ou pela Caixa Capital. 

A parte em numerário fica sujeita a mecanismos de redução e de reversão, e relativamente a 50% 
do seu montante a um período de diferimento, sendo paga na proporção de 1/5 em cada data 
aniversária da Data de Atribuição. 

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, sendo os instrumentos disponibilizados na 
proporção de 1/5 em cada data aniversária da data de atribuição. 

Os Administradores Delegados não têm qualquer regime especial de reforma, sendo beneficiários 
do regime de segurança social. 

Os Administradores Delegados 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.  

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

 

D. Divulgação das Remunerações 

As remunerações dos Administradores Delegados foram as seguintes: 

  
Valores de euros 

As remunerações dos membros do Conselho Fiscal foram as seguintes: 

 

Membro do Órgão de Administração
Pedro Manuel 

Pedreiro Rangel

Paulo Jorge Santos 

Ribeiro

Fixado S S

Classificação n.a. n.a.

Fixa 103.461 79.533

Variável 4.200 2.500

Bruta 107.661 82.033

Diário 11,15 11,15

Anual 2.765 2.765

Regime de Protecção Social Segurança Social 24.716 18.439

Seguros de Vida Anual - 589

Seguros de Saúde Anual 551 545

Seguros de Acidentes Pessoais Anual 127 129

Complemento de pensões Anual 3.612 1.535

Valor do Subsídio de Refeição

Estatuto do Gestor Público

Remuneração Anual 2019

Membro do Órgão de Fiscalização Remuneração 2019 (€)

António Alberto Henriques Assis 13.627

José Vitorino de Sousa Cardoso da Silva 8.517

Maria do Rosário Campos Silva André Gouveia 8.517
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Os membros da mesa da Assembleia Geral não são remunerados. 

 

VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS 

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. 

Em 31 de Dezembro de 2019, as demonstrações financeiras da Sociedade incluem os seguintes 
saldos e transações com entidades relacionadas:  

 
Valores de euros 

 

 
Valores de 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. 

Caixa e depósitos 

bancários
Clientes

Fornecedores e outras 

contas a pagar

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 5.835.043   -   (13.836)  

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 8.654.633   -   (17.990)  

Caixa Gestão de Ativos, S.A.  -   -   (8.428)  

FCR Grupo CGD  -  2.553.304   -  

FCR Empreender Mais  -  123.891   -  

FCR Caixa Fundos  -  435.685   -  

Total 14.489.676  3.112.880   (40.253)  

Valores em euros

BALANÇO

Comissões
Rendas e 

alugueres

Cedências 

de pessoal

Custos com 

pessoal

Juros 

obtidos

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 0  0  -130.099  0  1.389  

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 0  -121.773  -86.670  0  0  

Caixa Gestão de Ativos, S.A. 0  0  0  -103.638  0  

FCR Grupo CGD 3.540.372  0  0  0  0  

FCR Empreender Mais 475.805  0  0  0  0  

FCR Caixa Fundos 1.674.843  0  0  0  0  

Caixa Crescimento, FCR 410.702  0  0  0  0  

Total 6.101.722  -121.773  -216.769  -103.638  1.389  

Valores em euros

RENDIMENTOS E GANHOS / GASTOS E PERDAS
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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 2019, os serviços prestados pela CGD e pelo CaixaBI representaram, respetivamente, 47% e 
30% dos Fornecimentos de 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.  

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 relato de informação de 
sustentabilidade anual encontram-se disponíveis para consulta no site www.cgd.pt em 
https://www.cgd.pt/Institucional/Sustentabilidade-CGD/Reporting-Desempenho/Pages/Reporting-
desempenho.aspx.  

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 2019, 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.  

https://www.cgd.pt/Institucional/Sustentabilidade-CGD/Reporting-Desempenho/Pages/Reporting-desempenho.aspx
https://www.cgd.pt/Institucional/Sustentabilidade-CGD/Reporting-Desempenho/Pages/Reporting-desempenho.aspx
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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. 

No domínio social, a Sociedade continuou a privilegiar durante o ano de 2019 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. 

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 alinhame nto 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 

I. Síntese Cumprido (Capítulo I)  

II. 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  

Realizado a nível 

corporativo pela 

CGD 
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Relatório de Governo Societário Cumprimento Observações 

III. Estrutura de Capital   

Estrutura de capital Cumprido (Capítulo III)  

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

Acordos parassociais   Não aplicável 

IV. 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) 
 

V. 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)  

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)  

VI. 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)  
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Relatório de Governo Societário Cumprimento Observações 

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)  

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)  

VII. 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 4 e 

6) 
 

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  Não aplicável 

VIII. 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)  
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Relatório de Governo Societário Cumprimento Observações 

IX.  
X. 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)  

Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial: 

a) Responsabilidade social 
b) Responsabilidade ambiental 
c) Responsabilidade económica 

Cumprido (Capítulo IX)  

XI. Avaliação do Governo Societário   

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

societário 
Cumprido (Capítulo X)  

 



Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA 

(Em euros)

Ano Ano anterior

 Ativo não corrente

   Ativos fixos tangíveis 5 2.975  4.941  

   Ativos intangíveis 6

   Participações financeiras - outros métodos 7 41.572  38.463  

   Outros Ativos financeiros 7 1.344.125  1.243.600  

   Ativos por impostos diferidos 8

1.388.672  1.287.004  

 Ativo corrente

   Clientes 9 3.112.880  1.123.334  

   Adiantamentos a fornecedores 201  

   Estado e outros entes públicos 14

   Capital subscrito e não realizado

   Outras contas a receber 10 15.192  11.794  

   Diferimentos 11 9.131  30.130  

   Outros Ativos financeiros

   Caixa e depósitos bancários 4 14.492.069  11.646.887  

17.629.274  12.812.346  

Total do Ativo               19.017.946  14.099.350  

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 6.285.994  3.805.838  

   Resultado liquido do período 3.648.210  2.480.156  

Total do capital próprio                16.849.114  13.200.904  

 Passivo

  Passivo não corrente

   Passivos por impostos diferidos 8 96.424  

96.424  

  Passivo corrente

   Fornecedores 13 54.271  47.107  

   Estado e outros entes públicos 14 1.814.201  636.012  

   Outras contas a pagar 13 203.936  215.327  

   Diferimentos

2.072.408  898.446  

Total do passivo               2.168.832  898.446  

Total do capital próprio e do passivo               19.017.946  14.099.350  

         O Contabilista Certificado

          Luís Miguel Ribeiro Oliveira

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 15 6.101.722  4.773.575  

   Subsídios à exploração

   Trabalhos para a própria entidade

   Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

   Fornecimentos e serviços externos 16 -443.360  -480.150  

   Gastos com o pessoal 17 -804.463  -847.251  

   Imparidade de inventários (perdas/reversões)

   Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 18 6.385  129.498  

   Provisões (aumentos/reduções)

   Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis

        (perdas/reversões)

   Aumentos/reduções de justo valor 7 103.634  257.285  

   Outros rendimentos e ganhos 19 16.891  75.475  

   Outros gastos e perdas 20 -19.363  -18.703  

Resultado antes de depreciações, gastos de   

financiamento e impostos   

   Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 e 6 -3.654  -2.671  

   Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis

        (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de   

financiamento e impostos)   

   Juros e rendimentos similares obtidos 21 4.447  4.992  

   Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos   4.962.240  3.892.049  

   Imposto sobre o rendimento do período 8 -1.314.030  -1.411.893  

Resultado líquido do período   3.648.210  2.480.156  

         O Contabilista Certificado

          Luís Miguel Ribeiro Oliveira

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

4.961.448  3.889.729  

4.957.794  3.887.058  

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 2018 4.500.000 2.414.910 0 400.275 3.405.563 10.720.748

Aplicação de resultados - - - 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

Aplicação de resultados (Nota 12) - 2.480.156 -2.480.156 -

4.500.000 2.414.910 - 6.285.994 - 13.200.904

Resultado líquido do exercício e rendimento integral de 2019 - - - - 3.648.210 3.648.210

Posição no fim do exercício de 2019 4.500.000 2.414.910 - 6.285.994 3.648.210 16.849.114

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2018

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 4.112.176  4.826.461  

   Pagamentos a fornecedores -460.506  -526.478  

   Pagamentos ao pessoal -806.210  -956.112  

Caixa gerada pelas operações    2.845.460  3.343.871  

   Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -35.169  -111.920  

   Outros recebimentos/pagamentos 25.748  37.641  

2.836.038  3.269.592  

   Fluxos de caixa das atividades de investimento

   Pagamentos respeitantes a:

      ativos fixos tangíveis -1.688  -830  

      ativos intangíveis

      Investimentos financeiros

   Recebimentos provenientes de:

      ativos fixos tangíveis

      Investimentos financeiros 7.000  

      Juros e rendimentos similares 7.418  7.122  

      Dividendos

12.730  6.292  

   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

      Distribuição de reservas e resultados transitados

      Outras operações de financiamento

   Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 2.848.768  3.275.884  

   Efeito das diferenças de câmbio

   Caixa e seus equivalentes no início do exercício 11.643.301  8.367.417  

   Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 4 14.492.069  11.643.301  

         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 2019 e 2018

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



 

 
 

 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Montantes expressos em Euros) 

 

Pág. 1 

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 2019, 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. 
 

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 21 de fevereiro de 2020. 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 2019 e 31 de dezembro de 2018, 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. 
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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 es timada 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”, bem como em “Outros ativos 
financeiros”, e estão valorizados 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, sendo cobrada trimestralmente. De acordo com os 
regulamentos de gestão dos Fundos, as taxas anuais a aplicar são as seguintes: 

 
  FCR Grupo CGD 1,50% 
  FCR Empreender Mais 2,00% 

  FCR Caixa Fundos 1,50% 
  Caixa Crescimento, FCR 1,50% 
 

  Nos exercícios de 2019 e 2018 foram aplicadas as taxas 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 é 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. 

 
 
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 2019 e 2018 estas rubricas são detalhadas como se segue: 
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Os depósitos a prazo existentes em 2018, constituídos junto do Caixa BI, venceram-se em 
março e em maio de 2019 e renderam juros à taxa média anual de 0,09%. 

 

Nos exercícios de 2019 e 2018, não existiram fluxos financeiros relativos a investimentos 
financeiros. 
 

 
5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o movimento ocorrido na 
quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações foi o 
seguinte: 

 

  
 

 

2019 2018

Depósitos a prazo

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

Depósitos à ordem

   Caixa – Banco de Investimento, S.A. 5.835.043 269.312

   Caixa Geral de Depósitos, S.A. 8.654.633 5.809.509

Caixa 2.394 2.480

14.492.069 11.643.301

Juros a receber de depósitos a prazo - 3.586

  14.492.069 11.646.887

Equipamento 

administrativo

Outros ativos 

fixos tangíveis
Total

Ativos

Saldo inicial 167.855 868 168.723

Aquisições 1.688  - 1.688

Abates  (44.048)  -  (44.048)

Saldo final 125.495 868 126.363

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 163.716 66 163.782

Depreciações do exercício 3.654  - 3.654

Abates  (44.048)  (44.048)

Saldo final 123.322 66 123.388

Ativos líquidos 2.173 802 2.975

2019
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6. ATIVOS INTANGÍVEIS 
 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o movimento ocorrido na 
quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações foi o 
seguinte: 

 
 

  

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

Depreciações do exercício 2.671  - 2.671

Saldo final 163.716 66 163.782

Ativos líquidos 4.139 802 4.941

2018

2019 2018

Sistemas de 

tratamento de dados

Sistemas de 

tratamento de dados

Ativos

Saldo inicial 342.223 342.223

Abates  (281.430)  -  

Saldo final 60.793 342.223

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 342.223 342.223

Abates  (281.430)  -  

Saldo final 60.793 342.223

Ativos líquidos  -   -  
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7. INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
 

Durante os exercícios de 2019 e 2018, o movimento no valor dos investimentos financeiros foi 

o seguinte: 
 

 
 

 
 
 
 Os aumentos e reversões de ajustamentos de investimentos financeiros são registados em 

“Aumentos/reduções de justo valor”, na 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 2019 e 2018, a rubrica “Participações Financeiras” tem a 
seguinte composição: 

 
 

Alienações, Aumentos/

Saldos em Aquisições/ abates e (reduções) Saldos em

Rubricas 31/12/18 Aumentos reembolsos de justo valor 31/12/19

Investimentos f inanceiros:

Participações financeiras - outros métodos:

. Ativo bruto 30.002  -   -   -  30.002 

. Ajustamentos ao justo valor 8.461  -   -  3.109 11.570 

38.463  -   -  3.109 41.572 

Outros ativos f inanceiros

Obrigações e créditos em capital de risco

. Ativo bruto 969.999 - -  -  969.999 

. Ajustamentos ao justo valor 273.601 - - 100.525 374.126 

1.243.600 - - 100.525 1.344.125 

1.282.063 - - 103.634 1.385.697 

2019

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
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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 2019 e 2018. 
 
(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 2019 e 2018 não foram realizadas quaisquer operações na 
carteira de participações. 

 

 
II. Obrigações e créditos em capital de risco 

 

  Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 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 2019 e 2018. 

 

 
 

 

% 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 4,06 5 30.001 (28.305) 39.875 41.571 0,22%

Proterris, Inc 0,18% ago-09 10,42 5 1  -   -  1 0,00%

30.002 (28.305) 39.875 41.572 0,22%

2019

% 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

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 (915.168) 1.289.294 1.344.125 7,07% n.a.

969.999 (915.168) 1.289.294 1.344.125 7,07%

2019

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
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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 2019 e 2018 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 2019. 

 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 
2019 e 2018 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 

partir de dezembro de 2015.

Valor de investimento acrescido de uma taxa fixa 

anual de 8%.

Opção da 

Caixa 

Capital

Venda

Por um período de 15 dias após o decurso 

de 60 meses a partir de dezembro de 

2015.

Valor de investimento acrescido de uma taxa fixa 

anual de 8%.

Smile Up Group, SGPS, SA

Ajustamentos Valor

Participação Ganhos Perdas líquido

Participações sociais:

  Smile Up Group, SGPS, SA 3.109 - 3.109 

Prestações de capital

  Smile Up Group, SGPS, SA 100.525 - 100.525 

103.634 - 103.634 

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 

2019

2018
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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 Estatuto dos Benefícios Fiscais, 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 2019 e 2018 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 2019 qualquer valor em imposto diferido ativo. Os ativos 
por impostos diferidos tiveram o seguinte movimento nos exercícios de 2019 e 2018: 

 

2019 2018

Imposto corrente e ajustamentos:

   Imposto corrente do período (Nota 14) 1.205.198 645.675

   Ajustamentos a impostos correntes de períodos anteriores 12.408 16.218

Imposto diferido 96.424 750.000

Gasto/rendimento com imposto sobre o rendimento 1.314.030 1.411.893
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 Os ganhos nos investimentos financeiros apenas concorrem para o apuramento do imposto 
sobre o rendimento no momento da sua realização, sendo apurado imposto diferido passivo 

relativo aos ajustamentos positivos ocorridos na contabilização do justo valor. Os passivos por 
impostos diferidos tiveram o seguinte movimento nos exercícios de 2019 e 2018: 

 

 
 

A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efetiva de imposto, verificada nos exercícios de 
2019 e 2018, pode ser demonstrada como se segue: 

 

 
 
  

Saldo em 31 de dezembro de 2017 750.000

Utilização do benefício em 2018  (25.263)

Variação de impostos diferidos ativos  (724.737)

Saldo em 31 de dezembro de 2018  -  

Variação de impostos diferidos ativos  -  

Saldo em 31 de dezembro de 2019  -  

Saldo em 31 de dezembro de 2017  -  

Variação de impostos diferidos passivos  -  

Saldo em 31 de dezembro de 2018  -  

Variação de impostos diferidos passivos 96.424

Saldo em 31 de dezembro de 2019 96.424

Taxa Imposto Taxa Imposto

Resultado antes de impostos 4.962.240 3.892.049

Imposto apurado com base na taxa nominal 22,50% 1.116.504 22,50% 875.711

Derrama Estadual 3,00% 103.867 3,00% 71.761

Imposto total 24,59% 1.220.371 24,34% 947.473

Ajustamentos e valias não relevantes para efeitos fiscais -0,51%  (25.487) -1,26%  (62.633)

Tributação autónoma 0,20% 9.969 0,24% 12.058

Reversão de perdas por imparidade não tributadas 0,00%  -  -4,08%  (202.636)

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 0,01% 345 -0,47%  (23.323)

Sub-total impostos correntes 24,29% 1.205.198 13,52% 670.938

Impostos diferidos 1,94% 96.424 14,61% 724.737

Ajustamento à estimativa de imposto do exercício anterior 0,25% 12.408 0,33% 16.218

26,48% 1.314.030 28,45% 1.411.893

2019 2018
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9. CLIENTES 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 

 
 

 Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o valor a receber dos Fundos referem-se às comissões 
de gestão do exercício.  

 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
11. DIFERIMENTOS ATIVOS 

 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Imparidade Valor Valor Imparidade Valor

bruto acumulada líquido bruto acumulada líquido

(Nota 18) (Nota 18)

Valores a receber de participadas 123.314  (123.314)  -  123.314  (123.314)  -  

Especialização de rendimentos a receber

   Fundos de Capital de Risco (Nota 22)

     FCR Grupo CGD 2.553.304  -  2.553.304 598.465  -  598.465

     FCR Empreender Mais 123.891  -  123.891 113.708  -  113.708

     FCR Caixa Fundos 435.685  -  435.685 411.161  -  411.161

3.236.194  (123.314) 3.112.880 1.246.648  (123.314) 1.123.334

2019 2018

Valor Imparidade Valor Valor Imparidade Valor

bruto acumulada líquido bruto acumulada líquido

(Nota 18) (Nota 18)

Outros devedores

   Valores a receber por venda de 

       participações
148.257  (148.257)  -  154.642  (154.642)  -  

   Outros devedores 15.192  -  15.192 11.794  - 11.794

163.450  (148.257) 15.192 166.436  (154.642) 11.794

2019 2018

2019 2018

Gastos a reconhecer

   Seguros 1.907  19.698  

   Outros 7.225  10.432  

9.131  30.130  
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12. CAPITAL PRÓPRIO 
 

 Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, 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 2019 e 2018, as ações da Sociedade são integralmente detidas pelo Caixa - Banco de 

Investimento, S.A.. 
 

 
 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 
social. 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 29 de março de 2019, a 
Sociedade transferiu 2.480.156 euros do resultado de 2018 para resultados transitados. 

 

 
13. FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR 
 

Estas rubricas apresentam a seguinte composição: 

  
 
  

2019 2018

Fornecedores:

   Caixa - Banco de Investimento, S.A. (Nota 22) 13.836  9.790  

   Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Nota 22) 7.133  7.580  

   Caixagest, S.A. (Nota 22) 8.428  7.696  

   Vieira de Almeida & Associados 17.878   -  

   Outros 6.996  22.041  

54.271  47.107  

Outras contas a pagar:

   Órgãos Sociais

      Férias e subsídio de férias 18.244  18.244  

   Pessoal

      Prémios a pagar a colaboradores da Sociedade 83.850  82.040  

      Férias e subsídio de férias 64.950  64.498  

   Encargos a pagar – serviços especializados 4.625  5.706  

   Prémios a pagar a colaboradores cedidos 20.890  22.700  

   Outros 11.378  22.140  

203.936  215.327  
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14. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 
 

Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o IRC a recuperar/pagar tem a seguinte composição: 

 

 
 
15. SERVIÇOS PRESTADOS 

 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

  
 
 
 
 

 

2019 2018

Ativo:

   IRC a recuperar  -   -  

   IVA - a recuperar  -   -  

 -   -  

Passivo:

   IRC a pagar 621.519  13.411  

   Estimativa de IRC 1.170.029  595.699  

   Contribuições para a Segurança Social 11.385  12.896  

   Retenção de impostos sobre rendimentos 9.819  12.318  

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – valor a pagar 1.449  1.687  

1.814.201  636.012  

2019 2018

Estimativa de IRC (Nota 8) 1.205.198  645.675  

Pagamentos adicionais por conta  (32.571)   (35.904)  

Pagamento especial por conta  -   (10.807)  

Retenções na fonte  (2.598)   (3.264)  

 (35.169)   (49.975)  

1.170.029  595.699  

2019 2018

Comissões:

   Comissão de gestão (Nota 22):

      FCR Grupo CGD 3.540.372  2.345.002  

      FCR Empreender Mais 475.805  444.468  

      FCR Caixa Fundos 1.674.843  1.529.339  

      Caixa Crescimento, FCR 410.702  454.766  

6.101.722  4.773.575  

Comissões de acompanhamento de empresas participadas  -   -  

6.101.722  4.773.575  
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16. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

  
 

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 2019 e 2018, o saldo da rubrica “Rendas e alugueres - Aluguer de outro 
equipamento” inclui gastos com locação operacional de equipamento de transporte nos 

montantes de 26.844 euros e 30.665 euros, respetivamente. 
 

Os pagamentos mínimos não canceláveis das locações operacionais relativos a equipamentos 

de transporte e rendas de instalações em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são detalhados 
conforme se segue: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2019 2018

Serviços especializados

   Cedências de pessoal

      Empresas do Grupo (Nota 22) 216.769  214.739  

   Outros 55.549  66.732  

Rendas e alugueres

   Rendas de casa (Nota 22) 121.773  121.773  

   Aluguer de outro equipamento 33.109  36.848  

Deslocações, estadias e representação

   Deslocações e estadias 6.480  5.522  

   Despesas de representação 369  103  

Contencioso e notariado 498  23.027  

Comunicações e despesas de expedição 2.429  2.174  

Conservação e reparação 349  2.028  

Seguros 2.925  2.869  

Comissões 227  291  

Outros 2.883  4.044  

443.360  480.150  

2019 2018

Até 1 ano 56.825  50.453  

Entre 1 e 5 anos 43.346  47.426  

100.171  97.878  
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17. GASTOS COM O PESSOAL 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

  
 
 Durante os exercícios de 2019 e 2018 a Sociedade teve ao seu serviço em média, 

respetivamente, 13 colaboradores. 

 
 Nos exercícios de 2019 e 2018, foi registado na rubrica “Outros rendimentos e ganhos” (Nota 

19) um montante de 8.990 euros e de 9.420 euros a título de excesso na estimativa com 

prémios a pagar. 
 

Remunerações dos órgãos sociais 

 
Os gastos com remunerações dos membros dos órgãos sociais nos exercícios de 2019 e 2018 
diretamente suportados pela Sociedade ascenderam a 237.759 euros e 256.524 euros, 

respetivamente. Estes montantes incluem custos com administradores da Sociedade que se 
encontram cedidos por outras empresas do Grupo CGD.  

 

Em 2019, os montantes auferidos pelos órgãos sociais relativamente a remunerações foram os 
que a seguir se discriminam: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2019 2018

Remunerações do pessoal 372 936  390 959  

Remunerações dos órgãos sociais 237 759  256 525  

Encargos sobre remunerações 115 365  117 384  

Prémios ao pessoal 30 000  33 660  

Benefícios pós-emprego 

   Plano poupança reforma 17 957  18 095  

Seguros de acidentes de trabalho 2 345  2 328  

Outros 28 101  28 301  

804 463  847 251  

Conselho de Administração

Dr. Pedro Manuel Pedreiro Rangel 110.161  

Dr. Paulo Jorge Santos Ribeiro 82.033  

192.195  

Conselho Fiscal

Dr. António Alberto Henriques Assis 13.627  

Dr. José Vitorino de Sousa Cardoso da Silva 8.517  

Dra. Maria do Rosário Campos Silva André Gouveia 8.517  

30.660  
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18.  IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER 
 
 Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, ocorreram os seguintes 

movimentos em imparidade de dívidas a receber: 
  

   

 

 
19. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 
 
 

 
 
 

 

Saldo Variação por Saldo

inicial resultados Utilizações final

Imparidade de dívidas a receber:

 Clientes (Nota 9)

   A.S.S. - Imobiliário e Serviços, SA 115.503  -  - 115.503

   Waymedia, SA 7.811  -  - 7.811

123.314  -  - 123.314

 Outras contas a receber (Nota 10)

   António Augusto Coimbra 35.000  (7.000)  - 28.000

   JMA, SGPS, SA 119.642 615  - 120.257

154.642  (6.385)  - 148.257

277.957  (6.385)  - 271.571

2019

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

2019 2018

Excesso de estimativa com prémios 8.990  9.420  

Correcções relativas a períodos anteriores - FSEs 1.600  59.155  

Rendimentos suplementares:

   Desempenho de cargos sociais noutras empresas 6.300  6.900  

Outros 2   -  

16.891  75.475  
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20. OUTROS GASTOS E PERDAS 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 
 
21. JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES  

 
 Estas rubricas têm a seguinte composição: 

  
 

 
22. 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.   

 

  
Transações com partes relacionadas 

 

No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram originados os 
seguintes rendimentos e gastos resultantes de transações com partes relacionadas:  
 

 

2019 2018

Correções relativas a períodos anteriores  -  3.083  

Quotizações 13.974  13.974  

Impostos

   Taxa de supervisão 1.200  1.231  

   Imposto do selo 2  3  

Outros 4.187  413  

19.363  18.703  

2019 2018

Juros obtidos

   Depósitos em instituições de crédito (Nota 22) 1.389  4.992  

   Devedores por venda de ativos 3.058   -  

4.447  4.992  

Comissões
Rendas e 

alugueres

Cedências 

de pessoal

Custos com 

pessoal

Juros 

obtidos

(Nota 15) (Nota 16) (Nota 16) (Nota 17) (Nota 21)

Caixa - Banco de Investimento, S.A. - - (130 099) - 1 389 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - (121 773) (86 670) - -

Caixa Gestão de Ativos, S.A. - - - (103 638) -

FCR Grupo CGD 3 540 372 - - - -

FCR Empreender Mais 475 805 - - - -

FCR Caixa Fundos 1 674 843 - - - -

Caixa Crescimento, FCR 410 702 - - - -

6 101 722 (121 773) (216 769) (103 638) 1 389 

2019
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Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Sociedade apresentava os seguintes saldos com partes 
relacionadas: 

 

 
 
 

 
 
 

 

Comissões
Rendas e 

alugueres

Cedências 

de pessoal

Custos com 

pessoal

Juros 

obtidos

(Nota 15) (Nota 16) (Nota 16) (Nota 17) (Nota 21)

Caixa - Banco de Investimento, S.A. - - (129 642) (112 318) 4 992 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - (121 773) (85 097) - -

Caixa Gestão de Ativos, 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 

2018

Caixa e depósitos 

bancários
Clientes

Fornecedores e 

outras contas a pagar

(Nota 4) (Nota 9) (Nota 13)

Caixa - Banco de Investimento, S.A. 5.835.043   -   (13.836)  

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 8.654.633   -   (17.990)  

Caixa Gestão de Ativos, S.A.  -   -   (8.428)  

FCR Grupo CGD  -  2.553.304   -  

FCR Empreender Mais  -  123.891   -  

FCR Caixa Fundos  -  435.685   -  

14.489.676  3.112.880   (40.253)  

Caixa e depósitos 

bancários
Clientes

Fornecedores e 

outras contas a pagar

(Nota 4) (Nota 9) (Nota 13)

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

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

Caixa Gestão de Ativos, 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)  

2019

2018
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23. FUNDOS GERIDOS 
 

Os principais dados financeiros dos fundos geridos pela Sociedade em 31 de dezembro de 

2019 e 2018 eram os seguintes: 
 

 
 

 
24. 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 2019 ascendem a 3.760 euros. 

 

25. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Aquando da preparação deste documento o aumento no número de casos e a disseminação 

global do coronavírus covid-19 levou à sua classificação pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como uma pandemia. Concomitantemente, a Europa foi também classificada pela OMS 
como o novo epicentro mundial e um número crescente de países adotaram medidas de 

contenção do vírus. 
 
Em Portugal, a 18 de março de 2020 o Presidente da República declarou o estado de 

emergência em todo o território nacional, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 e Resolução da 
Assembleia da República n.º 15-A/2020). Na Lei nº 1/2020, de 19 de março, foram 

estabelecidas as medidas excecionais e temporárias de resposta à si tuação epidemiológica. 
  
Estas medidas implicam isolamento social e um abrupto abrandamento da atividade 

económica e, inevitavelmente, vão ter impactos na atividade das empresas participadas 
durante 2020.  
  

Devido à elevada incerteza relativamente à duração da situação de pandemia e à profundidade 
dos efeitos das medidas aplicadas não é possível ainda estimar o impacto económico deste 
choque exógeno, embora, em nossa opinião, não pareçam afetar de forma substancial o valor 

a longo prazo das participadas. 
  
Relativamente à continuidade do negócio, em coordenação com a CGD, a Caixa Capital 

aplicou medidas de mitigação de riscos no âmbito do Plano de Contingência Corona Vírus. 
Nesse contexto, com vista a reduzir consideravelmente o risco de disrupção do funcionamento 
normal, privilegiou-se a adoção de trabalho remoto complementado com videoconferências. 

Desta forma, assegurou-se a minimização do risco de alguns colaboradores ficarem 
impossibilitados de trabalhar sem comprometer a gestão continuada do negócio.  

Fundo
Valor do 

Fundo

Resultado 

líquido

Valor do 

Fundo

Resultado 

líquido

FCR Grupo CGD 42.779.180 9.407.398 153.318.867  (169.748) 

FCR Empreender Mais 24.646.115 2.025.701 22.620.414  (3.097) 

FCR Caixa Fundos 115.729.670 6.514.348 159.215.322 14.859.158 

Caixa Crescimento, FCR 82.483.257  (2.529.821) 85.013.077  (1.855.242) 

2019 2018
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Certificação Legal das Contas

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. (a
Entidade), que compreendem a Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia
um total de 19.017.946 euros e um total de capital próprio de 16.849.114 euros, incluindo um resultado líquido
de 3.648.210 euros), a Demonstração de Resultados, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio e a
Demonstração dos Fluxos de Caixa relativas ao ano findo naquela data, e o Anexo às demonstrações financeiras
que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspetos materiais, a posição financeira da Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. em 31 de
dezembro de 2019, o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de
acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites para as Sociedades de Capital de Risco.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos
nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.

Ênfase – acontecimento subsequente (COVID-19)
Chamamos a atenção para a Nota 25 do Anexo às demonstrações financeiras sobre os recentes acontecimentos
decorrentes da pandemia Covid-19 (Coronavírus). Nesta data, com a crescente incerteza sobre a duração da
pandemia e suas consequências para a atividade económica, o Conselho de Administração entende não ser
possível estimar os efeitos financeiros decorrentes desta situação, designadamente no que se refere aos
potenciais impactos no justo valor das empresas participadas pela Entidade e pelos fundos sob sua gestão. A
nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Matérias relevantes de auditoria
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente.

Essas matérias foram consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na
formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias.

Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:
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1. Recuperabilidade dos Outros Ativos Financeiros

Descrição dos riscos de distorção material
mais significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais
significativos

A rubrica do ativo Outros Ativos Financeiros
apresenta, em 31 de dezembro de 2019, o
valor de 1.344.125 euros relativo a
prestações acessórias realizadas, os quais
representam cerca de 7,1% do total do ativo
da Entidade (Nota 7 do Anexo às
Demonstrações Financeiras).

A recuperabilidade destes valores depende do
desempenho financeiro da participada, sendo
que a estimativa do valor recuperável resulta
dos julgamentos e pressupostos efetuados
pelo órgão de gestão da Entidade. Caso o
desempenho real futuro da participada seja
diferente das estimativas efetuadas, podem
registar-se diferenças significativas no valor
recuperável.

Entendimento dos procedimentos de controlo interno da Entidade no
processo de valorização de participações financeiras.

Procedimentos analíticos às rubricas de Outros Ativos Financeiros
incluídas nas demonstrações financeiras identificando as variações
materiais ocorridas durante o ano.

Testes de detalhe, a análise da documentação que suporta os
pressupostos considerados para o valor recuperável dos Outros
Ativos Financeiros, incluindo, entre outras informações, análise dos
acordos de investimento, da documentação interna da Entidade
relativa à avaliação do justo valor da participada e da informação
financeira da participada.

Análise das divulgações apresentadas na Nota 7 do Anexo às
demonstrações financeiras e da respetiva conformidade com os
requisitos contabilísticos aplicáveis.

2. Reconhecimento e mensuração de Comissões de Gestão

Descrição dos riscos de distorção material
mais significativos

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais
significativos

A rubrica “Vendas e Serviços Prestados” no
valor de 6.101.722 euros, reflete o
reconhecimento dos serviços prestados pela
Entidade aos Fundos de Capital de Risco por
si geridos no exercício de 2019.

O reconhecimento das referidas Comissões é
efetuado com base nas condições e
indicadores definidos nos regulamentos de
gestão de cada Fundo.

Tendo em consideração que a
determinação/cálculo das referidas comissões
tem por base o valor de cada Fundo, que pode
ser impactado pelos julgamentos e
estimativas elaboradas pela gestão no que se
refere à valorização das participações,
consideramos esta matéria como relevante no
âmbito da auditoria.

Entendimento dos procedimentos de controlo interno da Entidade
no processo de reconhecimento das Comissões, nomeadamente no
respeitante à atribuição de responsabilidades na realização destas
funções e às metodologias aplicadas na determinação das mesmas;

Análise dos regulamentos de gestão nomeadamente no que se
refere à remuneração da Entidade;

Realização de procedimentos de revisão analítica às rubricas
incluídas nas demonstrações financeiras;

Recálculo das comissões de gestão reconhecidas pela Entidade e
verificação que as mesmas se encontram em conformidade com o
definido nos regulamentos de gestão de cada um dos Fundos;

Confrontação dos valores de Comissões registados pela Entidade
com os valores de Comissões reconhecidos pelos Fundos por si
geridos, cujas demonstrações financeiras foram objeto da nossa
auditoria;

Análise das divulgações apresentadas nas Notas 9 e 15 do Anexo às
demonstrações financeiras e da respetiva conformidade com os
requisitos contabilísticos aplicáveis.
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Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:

► preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal para as Sociedades de Capital de Risco;

► elaboração do Relatório de Gestão, nos termos legais e regulamentares;

► criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro;

► adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

► avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação
financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um
todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa
opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter
origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo
profissional durante a auditoria e também:

► identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude
ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e
obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

► obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

► avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

► concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos
ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou
condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

► avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
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► comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização, entre outros
assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria
incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria;

► das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização,
determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrações financeiras do ano
corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório,
exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e

► declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos à
independência e comunicamos todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser
percecionadas como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do Relatório de
Gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão
Dando cumprimento ao artigo 451, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o
Relatório de Gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a
informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o
conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10 do Regulamento (UE) n.º
537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10 do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o
seguinte:

► Fomos nomeados auditores da Entidade pela primeira vez na assembleia geral de acionistas realizada em
31 de julho de 2018 para o mandato compreendido entre 2018 e 2020.

► O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude ou
suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e execução da
nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos
de auditoria para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido a
fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção material nas
demonstrações financeiras devido a fraude;

► Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório adicional que
preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da Entidade nesta data;

► Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77, n.º 8, do Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independência face à Entidade
durante a realização da auditoria;

Lisboa, 27 de março de 2020
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