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Visão Geral 
IRC - Innovation, Research & Creativity, um Fundo de Capital de Risco com duração inicial de 8 anos, 
tem por finalidade investir e adquirir participações em sociedades com potencial elevado de 
crescimento e valorização, dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento, como forma de 
contribuir para o seu desenvolvimento, beneficiar da respetiva valorização e promover a 
transferência de conhecimento para o universo empresarial. 
 

Investimento Principais Características 
Em busca do próximo unicórnio português  

Capital do Fundo: € 10mn 

\  

Capital da estratégia: €13mn 
 
Número-alvo de investimentos: 75 
Portfolio target yield: 0% 
 
Entidade Gestora: FundBox SCR SA 
 
Benchmark: n.a. 
 
Data prevista para o lançamento do 
fundo: Dezembro 2021 
 
Domicílio: Portugal 
 
Moeda: € 
 
Tipo de Fundo: CEIC, Non-UCITS 

  

Investimento em Projectos Emergentes  Indústria 
 
A oferta de fundos, de pequena escala, para projectos 
emergentes, preenche um fosso na oferta do mercado português 
de capital de risco e permite beneficiar da valorização do projecto, 
literalmente, até ao céu. 
 

 
 Estratégia agnóstica, centrada não 
sectorialmente mas na existência de 
uma componente forte de I&D 

Processo de Seleção e Gestão de Investimentos 
 

 
Projectos de investimento gerados no ecossistema de inovação centrado na Universidade de Aveiro, na 
Inovaria e no Creative Science Park de Aveiro 
 
Se as taxas de juro de longo prazo aumentarem, é provável que o valor das ações do fundo caia. O valor 
da carteira do Fundo está sujeito a flutuações e o desempenho passado não é necessariamente um guia 
para o desempenho futuro. A valorização reportada do Fundo é calculada para a carteira e o 
desempenho real do investidor individual será diferente consoante as taxas iniciais, a data real do 
investimento, a data do reinvestimento e o imposto retido na fonte referente aos dividendos. Flutuações 
ou movimentos nas taxas de câmbio podem fazer com que o valor dos investimentos do Fundo suba ou 
desça. Recorde que o valor dos investimentos do Fundo e a receita gerada a partir deles podem diminuir 
tanto quanto aumentar e não são garantidos. Consequentemente, pode não receber de volta o valor 
originalmente investido e potencialmente arriscar a perda total ou parcial de capital. Desta forma, a 
Entidade Gestora não oferece nenhuma garantia relativamente ao capital ou ao retorno de uma carteira. 
O Fundo é um investimento de médio a longo prazo. A tabela de taxas, encargos e comissões está 
disponível mediante solicitação, gratuitamente, pela Entidade Gestora. 

  

Acesso privilegiado 
a investigação  
universitária

Selecção de 
projectos apoiada 
no know-how da 

Inovaria

acesso privilegiado 
a incubadoras 

(Inovaria Ria e PCI)

gestão activa do 
desinvestimento
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Comentário Mensal  Setor de Exposição (previsão) 

Economia Portuguesa 
Após uma queda de 7,6% do PIB em 2020, 
levando a produção para os níveis de 2008, a 
maioria das previsões apontam para uma 
recuperação em 2021, com exceção da 
Universidade Católica Portuguesa, que prevê 
uma segunda queda consecutiva, embora muito 
menor (2%). Apesar da relativa escassez de 
estímulos do Governo à economia, quando 
comparada com os pares europeus, o processo 
de consolidação orçamental português foi uma 
das vítimas do surto de SARS-CoV-2, com o 
défice orçamental a voltar aos níveis de 2014. O 
desemprego, pelo contrário, permanece 
principalmente sob controlo e abaixo da média 
da UE. 
 
 

  

 
 

 Estilo de exposição (previsão) 

Actividade do Fundo 
O Fundo ainda não iniciou actividade. 

  
 

 
 

Informações e Custos do Fundo 
Data de início  DD/MM/AA 

ISIN  TBA 
Comissão de Subscrição  n.a. 

Comissão de Gestão  4% no primeiro ano de exercício do Fundo e 3 % 
nos anos seguintes 

Comissão de Performance  20% (hurdle rate 12%) 
Valor Nominal  €5.000,00 

Montante Mínimo de Subscrição  €50.000,00 

   
Contactos 

   

Investor Relations    

T +351 21 310 36 20   

E investors@fundbox.pt   

   
FundBox SCR SA  Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 1, 

15º(2), 1070-101 Lisboa, Portugal 

   
Emitido e aprovado pela FundBox - Sociedade de Capital de Risco SA. “FundBox” é uma marca registada da FundBox 
Holdings SA e uma marca registada para as nossas três entidades regulamentadas pela Comissão de Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM): First FundBox SGOIC, FundBox SGOIC e FundBox SCR, todas com sede no endereço 
mencionado acima. O Fundo está registado na CMVM sob o #1738 desde 26 de agosto de 2021. Este documento é 
fornecido para prestar informação do investimento e não constitui uma oferta ou solicitação para a compra ou venda 
de quaisquer valores mobiliários em qualquer fundo administrado por nós, nem uma solicitação para comprar valores 
mobiliários em qualquer empresa ou produto de investimento. Não faz, também, parte de nenhum contrato para a 
venda ou compra de qualquer investimento. As informações contidas neste documento são apenas para orientação e 
não constituem aconselhamento financeiro. O valor do Fundo é calculado com base no valor do património líquido, 
que é o valor total de todos os ativos da carteira, incluindo diferimentos de receitas e despesas. Note que todos os 
fundos da FundBox possuem algum grau de risco que pode ter um efeito adverso no valor futuro do seu 
investimento. Qualquer oferta é feita apenas de acordo com o documento da oferta relevante e os formulários de 
subscrição relevantes, os quais devem ser lidos na íntegra. Nenhuma intenção de subscrição será feita ou aceite antes 
da receção pela Entidade Gestora desses documentos e da conclusão de toda a documentação apropriada. Use e/ou 
baseie-se nessas informações por sua conta e risco. Aconselhamento profissional independente deve sempre ser 
procurado antes de tomar uma decisão de investimento, pois nem todos os investimentos são adequados para todos 
os investidores. 

 

Pequena 
Escala; 
48,5%

Projetos 
Inovadores;

48,5%

Growth
100%
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