
 
 
 

Comunicado n.º 9/2012 

Fundo de Capital de Risco “Universitas” 

Publicamos, em anexo, o Comunicado da InovCapital de 9 de março de 2012 

que explicita, de uma forma sucinta, os objetivos do FCR “Universitas”, em que 

o nosso Sindicato detém uma participação de 6%. 

Há alguns anos que se diligenciava criar este Fundo que poderá constituir uma 

resposta, ainda que limitada pelos montantes envolvidos, á necessidade de 

financiar projetos de investimento viáveis, com componentes de inovação e 

tecnológicas significativas e que apresentem potencial de crescimento. 

É escusado salientar a importância que projetos desta índole apresentam para o 

nosso País, mormente no atual momento, por isso o Sindicato estimulou e 

contribuiu para o lançamento do Fundo, que surgiu no âmbito da nossa 

colaboração com o ISCTE/INDEG e também corporiza a responsabilidade social 

do SNQTB. 

Mais do que isso, sempre em conjugação com os anseios que muitos colegas 

agora aposentados nos transmitem, configura-se a hipótese destes Sócios, que 

nos manifestarem esse interesse, poderem vir a ser chamados a colaborar no 

lançamento de projetos, introduzindo nos mesmos, entre outras, as 

componentes financeira, contabilística e comercial que muitos de nós 

desenvolveram ao longo de árduos anos de trabalho nos bancos. Pôr estas 

competências ao serviço desta comunidade, seja em regime “pro bono”, seja 

com remuneração, consoante os casos em concreto, a maior parte das vezes 

em tempo parcial, poderá constituir, para muitos de nós, um desafio 

estimulante numa fase mais adiantada da vida. 

Outros Sócios, estejam ou não no ativo, em funções comerciais ou outras, 

podem vir a deparar com projetos viáveis que as suas instituições não estejam 

dispostas a financiar e poderão, eventualmente, canalizar para o FCR 

“Universitas” essas oportunidades. Outros ainda, por si próprios ou por razões 

familiares, dispõem de ideias ou têm projetos mas não sabem como levar à 

prática no momento atual. Talvez este Fundo possa ajudar a realizar o sonho. 
 

Uma palavra final para a InovCapital que lidera o Fundo, avaliará os projetos 

apresentados e decidirá o apoio a conceder, normalmente em estreita 

colaboração com os restantes participantes. É uma entidade com participação 

do Estado e de vários Bancos. Ela própria faz também a sua apresentação no 

Comunicado referido.   
 

Solicita-se aos Sócios que nos façam chegar a sua vontade de colaborar com o 

FCR “Universitas” ou enviem memorandos sobre projetos que tenham em 

carteira, através do mail gabinete.estudos@snqtb.pt.   
 

Lisboa, 19 de Março de 2012  

A Direcção 



 
 
 

Comunicado Fundo InovCapital Universitas                                                                         08/03/2012 

 

 

Investimento para projetos oriundos do meio universitário 
 

Lançado Novo Fundo InovCapital Universitas 
 

A InovCapital, no âmbito da sua atividade de Capital de Risco, lançou 

o Fundo InovCapital Universitas, dotado de um capital inicial de 5 

milhões de euros, e que está vocacionado para participar no capital de 

empresas nas fases early-stage, criação e desenvolvimento inicial. O 

Fundo privilegiará ainda os projetos de investimento de base inovadora 

que constituam uma inequívoca oportunidade de negócio e possuam 

elevado potencial de crescimento.  

 

O investimento do Fundo será tipicamente de 300 mil euros por 

empresa, havendo preferência pelas operações em sindicação com 

outros investidores.  

 

Entre os subscritores do Fundo encontram-se a InovCapital, Fundo 

FINOVA, INDEG/ISCTE, FCR Empreender +, Safeinterest, SNQTB - Sindicato 

Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, Associação Industrial 

Portuguesa – CCI, ADIV - Associação para o Desenvolvimento e 

Investigação de Viseu, ANJE - Associação Nacional dos Jovens 

Empresários, entre outros. 

 

A InovCapital conta também com o apoio ativo do AUDAX do 

INDEG/ISCTE e dos demais participantes na detecção de novas 

oportunidades de investimento e no acompanhamento dos projetos.  

 

O Fundo InovCapital Universitas apresenta-se assim como mais um 

instrumento de reforço da interligação entre projetos oriundos do meio 

universitário e o sector empresarial, promovendo de uma forma 

específica o empreendedorismo qualificado e contribuindo para o 

investimento em empresas portuguesas de bens transacionáveis 

orientadas para o mercado global, e reforçando dessa forma a missão 

da InovCapital.   

 

 

Sobre a InovCapital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.:  

A InovCapital é a Sociedade de Capital de Risco de referência do 

Ministério da Economia e do Emprego, focando a sua atividade no 

apoio ao empreendedorismo e no suporte às PME nas áreas da 

inovação, expansão e internacionalização. A sua missão é contribuir 

para o crescimento sustentado da economia nacional, através da 

promoção do empreendedorismo e da participação proativa no 

capital das empresas.  


