
 
 

BLUECROW – SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 
Princípios na aplicação dos “Fundos de Investimento”, 

situação dos “Fundos” – I (ano 2017) e II (ano 2018) 
 

Nos últimos dois anos a sociedade de capital de risco BLUECROW montou e gere os 

FCR BLUECROW INNOVATION FUND I (para o ano 2017) e o BLUECROW INNOVATION FUND 

II (para o ano 2018) – os dois primeiros desta série de FCR dedicados ao investimento 

em projetos de I&D. Os FCR geridos pela BLUECROW em ambiente SIFIDE contaram com 

a participação de 59 empresas de referência nacional agregando €18.100.000 (dezoito 

milhões e cem mil euros). 

  

BLUECROW INNOVATION FUND III, FCR 

O Fundo foi especificamente constituído para o exercício de 2019, é o terceiro da série 

“Innovation” e é um produto regulado de otimização fiscal para empresas 

portuguesas, onde a totalidade do investimento no Fundo é considerado despesa 

elegível em matéria de I&D, possibilitando aos seus participantes beneficiar da 

atribuição de um crédito fiscal de até 82,5% na matéria à coleta de 2019 (ver no bloco 

2. o DL 162/2014, secção III, cláusula 37.º, alínea f). 

  

O foco de investimento da série de FCR “Innovation” é: 

i. Promover investimentos em I&D de base portuguesa envolvidos nos sectores 

da bioeconomia e em tecnologias inovadoras; 

ii. Potenciar a valorização dos resultados de I&D e a transferência de 

conhecimento para o tecido económico; e 

iii. Proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento do ecossistema 

da inovação e do empreendedorismo nacionais. 

 

Princípios na Aplicação dos Fundos de Investimento 

A BLUECROW rege-se pelos seguintes princípios: 

1. Investe em start-ups industriais; 

2. Nesse investimento industrial, exige-se: criação de emprego, em produtos 

transaccionáveis e localização no interior; 

3. Mitiga o risco no investimento (nunca é maioritário, Investe em parceria) pelo que 

garante no pior cenário, 42,1%; 

4. Actualmente, é o único Fundo a investir em “bio-economia”. 

 

Situação dos Fundos geridos pela BLUECROW: 

i) A BLUECROW gere 18,1 M€ (provem de 59 Empresas “aforradoras”);  

ii) Os FCR BLUECROW INNOVATION FUND I (2017) e FUND II (2018), totalizam 

13,5 M€ (4,0 + 9,5 respectivamente); 

iii) Estes fundos (I e II) já se encontram contratualizados em 6 (seis) projectos 

industriais, estando 80% aplicados (Nov 2019). 


