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Sobre a política de investimento do FCR Clusters
Instrumento financeiro de apoio a projetos dinamizados por Pactos/ Clusters, integrados nas Estratégias de Eficiência Coletiva:
• Empresas em fase de expansão com menos de 10 anos de atividade, promotoras de projetos de natureza tecnológica
validados pelos Clusters;
• Operações de spin-off empresariais de empresas existentes que desenvolvam produtos e serviços inovadores alinhados com
as estratégias dos Clusters e que tenham como objetivo a sua internacionalização;
• Nos domínios (não exaustivo):

• Julho 2019

3

Sobre a política de investimento do FCR Clusters

Condições de Investimento
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Sobre o processo de candidatura

Novo formulário de
candidatura simplificado

Os promotores solicitarão junto do
Cluster respetivo a validação de
enquadramento, dando em paralelo
início à respetiva solicitação de
adesão ao Cluster
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Termsheet-tipo disponível
para consulta no site
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Sobre os Clusters objeto da política de investimentos do Fundo

Cluster Habitat Sustentável
Cluster Smart Cities Portugal

Cluster AEC - Arquitetura, Engenharia e Construção
AED Cluster
Cluster da Plataforma Ferroviária Portuguesa
Cluster da Vinha e do Vinho

Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda
Engineering & Tooling Cluster
Health Cluster Portugal
MOBINOV | Cluster Automóvel Portugal

Cluster de Competitividade da Petroquímica, Química Industrial e
Refinação

Portuguese AgroFood Cluster

Cluster do Calçado e Moda

PRODUTECH - Pólo das Tecnologias de Produção

Cluster do Mar Português

TICE.PT

Cluster dos Recursos Minerais de Portugal

Cluster Turismo
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Sobre a
PV
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Sobre a Portugal Ventures
A Portugal Ventures tem como missão o investimento proativo em empresas em todas as fases de desenvolvimento, apostando no
seu crescimento, competitividade e capacidade de internacionalização.
A Portugal Ventures desenvolve a sua atividade de investimento tendo como matriz referencial a qualidade dos projetos nos quais
investe, qualidade essa avaliada em termos de coerência, racionalidade e natureza inovadora do investimento para a produção de
bens e serviços internacionalmente transacionáveis, em função da novidade e da difusão, bem como, pelo nível de qualificação e
de adequação das equipas promotoras.
Sendo um operador público, a Portugal Ventures desenvolve a sua atividade de investimento tendo como referência, também, o
impacto dos projetos nos quais investe, relevando, em particular, o grau de resposta dos mesmos na competitividade nacional e
internacional, incluindo o efeito de arrastamento no ecossistema em que opera e o impacto estrutural pelas externalidades
positivas que pode originar.
Em relação à sua visão, a Portugal Ventures quer-se afirmar como um parceiro de referência no capital de risco em Portugal,
desenvolvendo estratégias diferenciadoras de crescimento, competitividade e capacidade de internacionalização para cada
participada na qual investe, procurando ativamente consolidar no seu portfólio casos de referência e sucesso, avaliado, sobretudo,
em função da orientação da lógica de negócio dessas participadas para os mercados internacionais.
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Sobre a Portugal Ventures
A atividade da Portugal Ventures está assente num conjunto importante de valores corporativos, que
suportam a cultura e reforçam a identidade distintiva da Sociedade, a saber:
Compromisso: Temos um sentimento de orgulho, pertença e lealdade para com a Portugal Ventures e a
sua identidade distintiva. Agimos tendo por base as prioridades e objetivos organizacionais, assumindo a
responsabilidade de dar o nosso contributo individual para o sucesso e a sustentabilidade da nossas
participadas. Temos a capacidade para trabalhar transversalmente com os vários colegas da empresa e
das participadas nas quais investimos, partilhando a informação e boas práticas e promovendo a coesão
e a criação de sinergias em torno dos objetivos comuns.
Excelência: Acreditamos que o cliente (interno e externo) é a prioridade e de que todas as ações têm
impacto na sua satisfação. Colocamos o cliente no centro da nossa atuação, promovendo relações de
proximidade e personalizando a interação. Atuamos como um parceiro capaz de antecipar e/ou
identificar as suas necessidades, sendo perseverante a assegurar a sua plena satisfação e um serviço de
excelência.
Transparência: Somos imparciais e isentos na execução das nossas responsabilidades, visível através de
uma atuação individual íntegra e em consonância com os princípios e com o código de ética da Portugal
Ventures, mantendo a consistência ao longo do tempo. Valorizamos e cumprimos as regras de controlo e
os procedimentos (externos e internos) aplicáveis à atividade desenvolvida, sendo rigorosos de modo a
assegurar a fiabilidade da informação reportada e dos outputs finais.
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Sobre o acompanhamento das participadas

INVESTIMENTO
E ACESSO A
FINANCIAMENTO
ALTERNATIVO

A Portugal Ventures
disponibiliza o acesso a
uma vasta rede de
investidores e
instrumentos para
futuras rondas de
investimento.

DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIO COM
PARCEIROS
ESTRATÉGICOS A
NÍVEL
INTERNACIONAL
A Portugal Ventures
promove o contato
entre as empresas
participadas e
potenciais clientes e
parceiros empresariais
em mercados-chave,
potenciando o pipeline
das vendas.
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ORIENTAÇÃO
ESTRATÉGICA

A Portugal Ventures
acompanha as suas
participadas, seguindo
as melhores práticas
de VC internacionais e
as referências dos
diferentes setores,
para guiá-las na
estratégia
organizacional.

CAPTAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO

ACESSO À

PR &

RETENÇÃO DE

OPERACIONAL DO

COMUNIDADE

MARKETING

TALENTO

NEGÓCIO

EMPREENDEDORA

A Portugal Ventures
acompanha as suas
participadas nas
operações do dia-adia, disponibilizando
aconselhamento ao
nível legal, financeiro
ou fiscal.

A Portugal Ventures
promove o networking
e disponibiliza contatos
com peritos nacionais
e internacionais e com
empresas em
diferentes setores e
indústrias. Promove o
cross-selling entre as
suas empresas
participadas.

A Portugal Ventures
apoia na contratação e
retenção dos melhores
colaboradores para as
suas participadas,
desenvolvendo
estratégias para
motivar as equipas.

A Portugal Ventures
apoia as suas
empresas participadas
no desenvolvimento
de contactos com os
media, potenciando a
sua visibilidade. Apoia
os promotores na
elaboração de
estratégia go-tomarket.
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PortugalVentures
portugalVentures

PORTO

LISBOA

Av. Dr. Antunes Guimarães, 103
4100-079, Porto, Portugal

Rua Ivone Silva, 6, 12º
1050-124, Lisboa , Portugal

P:+351 226 165 39

P:+351 211 589 100
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