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Capítulo I 
Parte Geral 

 
Artigo 1.º 

(Denominação e Natureza) 
O fundo denominado Fundo Albuquerque, FCR (“Fundo” ou “FCR”), tem as 
características de um Fundo de Capital de Risco, cujo património se destina a ser 
investido na aquisição de participações no capital de sociedades com elevado 
potencial de crescimento e desenvolvimento, que poderão gerar retornos acima da 
média, constituído de harmonia com a legislação em vigor. 
 

Artigo 2.º 
(Autonomia Patrimonial) 

O património do Fundo é autónomo e, como tal, não responde pelas dívidas dos 
Participantes do Fundo nem pelas dívidas do Depositário, da Entidade Gestora ou de 
outros fundos por esta geridos. 
 

Artigo 3.º 
(Entidade Gestora) 

1. A administração do Fundo cabe à ECS - Sociedade de Capital de Risco, S.A., com 
sede na Rua Braamcamp, n.º 40, 11º, 1250-050 Lisboa, cujo capital social é de 
Euro 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), realizado em Euro 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o número 507959949, cujo registo de 
constituição foi apresentado em 7 de Dezembro de 2006 (“ECS” ou “Entidade 
Gestora”). 

2. A Entidade Gestora assume para com os Participantes do Fundo, o compromisso 
de administrar os valores patrimoniais do Fundo de acordo com a política de 
investimentos estabelecida no artigo 4.º do presente Regulamento de Gestão. 

3. O mandato para a administração do Fundo pela Entidade Gestora é conferido por 
cada Participante do Fundo através da subscrição das unidades de participação, 
a qual implica igualmente a aceitação do presente Regulamento de Gestão. 
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Artigo 4.º 

 (Política de Investimentos do Fundo) 
1. O Fundo focar-se-á principalmente em sociedades com elevado potencial de 

crescimento e desenvolvimento, elevadas margens de rentabilidade e forte 
posição concorrencial nos seus sectores de actividade. O Fundo deverá investir 
primordialmente em valores mobiliários representativos do capital social de 
sociedades que tenham a sua sede e/ou direcção efectiva em Portugal e/ou em 
Espanha. 

2. A política de investimento do Fundo terá como alvo a realização de mais de 50% 
(cinquenta por cento) dos investimentos em pequenas ou médias empresas, 
definidas de acordo com a Recomendação da Comissão Europeia de 6 de Maio de 
2003 (2003/361/CE), como aquelas que ao tempo do investimento inicial: 
(i) tenham menos de 250 (duzentos e cinquenta) trabalhadores; 
(ii) tenham uma facturação anual que não exceda 50.000.000 Euros 

(cinquenta milhões de euros) ou um activo total que não exceda os 
43.000.000 Euros (quarenta e três milhões de euros); 

(iii) sejam empresas autónomas não controladas, directa ou indirectamente, 
por empresas não qualificadas como pequenas e médias empresas, 
entendendo por “controlo” a titularidade de acções ou de direitos de voto 
que representem mais de 25% (vinte e cinco por cento) do total do 
capital social dessas empresas autónomas; 

(iv) estejam estabelecidas e a operar num País Participante, entendendo-se 
por “País Participante” os Estados-membros da União Europeia e os 
Estados-Membros da Associação Europeia de Comércio Livre (“AECL”) que 
sejam membros do Espaço Económico Europeu (“EEE”), os países 
aderentes e os países candidatos que beneficiem de uma estratégia de 
pré-adesão, os países dos Balcãs Ocidentais de acordo com os respectivos 
contratos quadro, assim como, quaisquer outros países que se encontrem 
identificados no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE), desde 
que qualquer desses países apenas seja tratado como um País 
Participante na medida em que os Estatutos do Fundo Europeu de 
Investimento permitam o funcionamento do mesmo nesse país; e 

(v) sejam PME inovadoras com elevando potencial de crescimento na sua 
fase de expansão, entendendo-se por “PME” pequenas e médias 
empresas que desenvolvam como actividade principal qualquer actividade 
que compreenda a renovação e alargamento de uma gama de produtos e 
serviços, bem como, os respectivos mercados; o estabelecimento de 
novos métodos de design, produção, fornecimento e distribuição; a 
introdução de alterações na gestão, organização do trabalho, e nas 
condições de trabalho e qualificação da mão-de-obra; e inclua a inovação 
tecnológica não tecnológica e organizacional.  

3. As sociedades onde o Fundo venha a investir não podem ser sociedades que 
directa ou indirectamente, prossigam uma ou mais das seguintes actividades: 
(i) fabrico e/ou venda de armas; 
(ii) indústria do jogo; 
(iii) indústria do tabaco; 
(iv) clonagem humana; 
(v) imobiliária; e 
(vi) áreas do sector financeiro. 
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4. Nos investimentos que realize e na gestão dos mesmos, a Entidade Gestora deve 
garantir, na medida do possível e praticável, o cumprimento com as leis da 
União Europeia e com os regulamentos relativos aos Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM) e fornecer recomendações éticas e/ou delinear métodos 
apropriados para monitorizar os investimentos realizados e deve de garantir que, 
na medida do possível e praticável: 
(i) a realização de investimentos em OGM terá de ser sujeita a parecer 

favorável de uma comissão ou grupo de profissionais respeitados com o 
poder de decidir que um investimento não seja considerado como 
inaceitável; e 

(ii) que cada sociedade na qual o Fundo invista adira às recomendações 
éticas e, se possível, seja assessorada por uma comissão consultiva 
independente para a ética.   

5. Nos investimentos que realize e na gestão dos mesmos, a Entidade Gestora deve 
garantir, na medida do possível e praticável, que as sociedades onde o Fundo 
venha a investir apenas recorrerão a experimentação animal quando estiver 
estabelecido que não existem alternativas geralmente aceites e que essa 
experimentação será efectuada no integral cumprimento das normas aplicáveis. 

6. O Fundo poderá também realizar investimentos em valores mobiliários 
representativos de dívida ou realizar suprimentos e/ou prestações acessórias, 
adquirir quaisquer outros valores mobiliários, ou conceder quaisquer garantias 
desde que em conexão com os investimentos de capital referidos no número 1 
do presente artigo que, no caso da realização de investimentos em valores 
mobiliários representativos de dívida ou prestação de garantias, não poderão 
exceder 15% (quinze por cento) do capital do Fundo, nem poderão assumir uma 
natureza comparável à dos empréstimos bancários. 

7. O Fundo pode ainda contrair empréstimos e conceder garantias relativas a esses 
empréstimos, não podendo o montante total desses empréstimos e garantias, 
em qualquer caso, exceder 15% (quinze por cento) do capital do Fundo. Os 
empréstimos obtidos e as garantias concedidas podem ser contratadas junto dos 
Participantes do Fundo em condições de mercado. 

8. O Fundo pode, em casos excepcionais, investir em sociedades abertas quando o 
objectivo de tal investimento seja o de excluir as acções, ou valores mobiliários 
da sociedade da admissão à negociação em mercado regulamentado 
(transacções “public to private”). 

9. O Fundo não poderá investir em outros Fundos de Capital de Risco. 
10. As actividades de investimento do Fundo devem focar-se principalmente em 

operações de “Expansão de Capital”, “Management Buy-In’s”, “Management 
Buy-Out’s”, “Buy and Build” e Reestruturações e deverá excluir a compra de 
sociedades subavaliadas com o propósito de vender os activos dessas sociedades 
com lucro, mas sem qualquer benefício para as mesmas.  

11. O Fundo não poderá investir mais do que 15% (quinze por cento) do capital do 
Fundo numa única sociedade, podendo elevar-se, caso a caso, a referida 
percentagem até ao limite de 20% (vinte por cento), mediante um parecer 
vinculativo, aprovado por uma maioria de 75% (setenta e cinco por cento) dos 
membros do Conselho Consultivo. 

12. O Fundo deve procurar exercer influência na gestão das sociedades em que 
invista, procurando estar presente, directa ou indirectamente, no seu órgão de 
administração, a título executivo ou não executivo: nos casos em que o Fundo 
não detenha uma posição maioritária no capital das sociedades em que investe, 
deve procurar celebrar acordos parassociais com os restantes accionistas que lhe 
garantam influência na gestão. 
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13. A assembleia de participantes, sob proposta da Entidade Gestora, poderá 
estabelecer, por maioria de, pelo menos, mais de 90% (noventa por cento) dos 
direitos de voto expressos na Assembleia de Participantes, novas regras quanto 
à política de investimentos do Fundo. 

 
Artigo 5.º  
 (Duração) 

1. O Fundo terá a duração de 10 (dez) anos, divididos num período de investimento 
e num período de desinvestimento, nos termos previstos nos números seguintes. 

2. O período de investimento inicia-se na data da constituição do Fundo (tal como 
prevista no artigo 6.º n.º 2) e termina na primeira das seguintes datas:  
a) 5 (cinco) anos após o termo do período de subscrição inicial (“Initial 

Closing”) como definido no número 4 do artigo 6.º ou;  
b) quando 75% (setenta e cinco por cento) do capital do Fundo haja sido 

investido ou afecto a investimentos em fase de concretização.      
3.  O período de desinvestimento inicia-se no final do período de investimento e 

termina com a liquidação e partilha do património do Fundo. 
4. Durante o período de investimento, a actividade do Fundo consistirá na procura 

e concretização de oportunidades de investimento, com respeito pela política de 
investimentos do Fundo, sem prejuízo da possibilidade de o Fundo poder 
efectuar alienações pontuais. 

5.  Durante o período de desinvestimento a actividade do Fundo consistirá 
exclusivamente na gestão e valorização com vista à alienação dos valores 
mobiliários ou outras participações que integrem o mencionado património, 
estando o Fundo, contudo, autorizado a solicitar aos Participantes a realização de 
entradas adicionais de capital nos seguintes casos: 
a) satisfação de compromissos legais, nomeadamente de investimento, 

assumidos antes do final do período de investimento: 
b) pagamento de custos, comissões e despesas do Fundo; 
c) manuntenção ou reforço de investimentos efectuados durante o período de 

investimento. 
6.  O total dos valores referidos nos números anteriores, não poderá exceder os 

montantes subscritos mas não realizados pelos Participantes no Fundo. 
7. A Assembleia de Participantes pode decidir a cessação antecipada do Fundo ou a 

extensão da duração do Fundo por um máximo de dois períodos consecutivos de 
um ano, de modo a permitir o adequado desinvestimento dos investimentos do 
Fundo, por decisão tomada com o Consentimento Especial dos Investidores, sob 
proposta da Entidade Gestora e de acordo com a lei.  

8. A Assembleia de Participantes, sob proposta da Entidade Gestora, e dentro dos 
limites legalmente previstos, poderá estabelecer, por decisão tomada com o 
Consentimento Especial dos Investidores, o aumento da duração do período de 
investimento do Fundo. 

 
Capítulo II 

Capital do Fundo 
 

Artigo 6.º 
(Capital do Fundo e Período de Subscrição) 

1.  Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento de Gestão, o capital total do 
Fundo será de Euro 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de euros), 
correspondendo a 15.000 (quinze mil) unidades de participação com o valor 
unitário de Euro 10.000,00 (dez mil euros). 
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2.  O Fundo considerar-se-á constituído no momento em que os respectivos 
subscritores procedam à primeira contribuição para efeitos de realização do seu 
capital. 

3. O montante mínimo de subscrição é de Euro 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil euros), correspondendo a um mínimo de 25 (vinte e cinco) unidades de 
participação. 

4. A primeira fase de subscrição do Fundo começará a decorrer logo que a Entidade 
Gestora seja notificada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do 
registo prévio simplificado do Fundo e terá o seu termo (“initial closing”) logo 
que se encontrem subscritas 5.000 (cinco mil) unidades de participação, 
ressalvado o disposto no número seguinte. 

5. No caso de até 30 de Abril de 2007 não se encontrarem subscritas pelo menos 
5.000 (cinco mil) unidades de participação, o Fundo não se considerará 
constituído, devolvendo a Entidade Gestora os fundos eventualmente recebidos 
dos investidores. 

6. As fases de subscrição subsequentes, cujos termos serão definidos pela Entidade 
Gestora, ocorrerão durante o período máximo de 18 (dezoito) meses posterior à 
data do termo da primeira fase de subscrição (“initial closing”), terminando, em 
todo o caso, logo que se encontrem subscritas, cumulativamente, 15.000 
(quinze mil) unidades de participação. 

7. A percentagem do valor nominal das unidades de participação a realizar no 
momento da subscrição pelos Participantes do Fundo nos períodos de subscrição 
subsequentes será igual à percentagem de capital então já realizada pelos 
Participantes do Fundo na primeira fase de subscrição e/ou em fases de 
subscrição entretanto ocorridas. Ao valor assim apurado acrescerão juros à taxa 
de 7% (sete por cento) ao ano calculados dia a dia, e contados 90 (noventa) 
dias após a(s) data(s) do(s) desembolso(s) efectivo(s) pelo(s) Participante(s) do 
Fundo da primeira fase de subscrição e/ou de fases de subscrição entretanto 
ocorridas e até à(s) data(s) do(s) desembolso(s) efectivo(s) pelo(s) 
Participante(s) do Fundo da fase de subscrição subsequente relevante. 

8. Os juros mencionados no número anterior serão devidos ao Fundo, salvo na 
medida em que os montantes em causa correspondam ao valor de comissões de 
gestão já vencidas, caso em que os juros serão devidos à Entidade Gestora.  

9. O capital do Fundo ficará definitivamente fixado, na data em que perfizer 18 
(dezoito) meses após o termo da primeira fase de subscrição (“initial closing”), 
em montante idêntico ao valor nominal global das unidades de participação 
subscritas até àquela data. 

10. Podem ser efectuadas subscrições após o termo do prazo a que alude o n.º 
anterior, relativamente às unidades de participação perdidas a favor do Fundo, 
nos termos do artigo 9º, n.º 4 do presente Regulamento de Gestão. 

11. A realização do capital subscrito será efectuada por cada Participante, na 
proporção da respectiva participação no Fundo, em função e à medida das 
necessidades do Fundo, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data em 
que a Entidade Gestora lhe solicite tal realização por e-mail e confirmado por 
carta registada, devendo tal solicitação conter descrição adequada do 
investimento e/ou custos acordados ou incorridos, e do pagamento a efectuar, 
discriminando as entradas a realizar. 

12. Em momento algum pode a qualquer Participante ser exigida uma contribuição 
superior ao valor do capital subscrito. 
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Artigo 7.º 
(Aumentos e Reduções de Capital) 

1. O capital do Fundo pode ser aumentado ao longo do seu período de duração e 
até 2 (dois) anos antes da data prevista para a sua liquidação. 

2. Os aumentos de capital dependem de deliberação da Assembleia de Participantes 
tomada, sob proposta da Entidade Gestora, por mais de 90% (noventa por 
cento) dos votos expressos nessa Assembleia de Participantes. 

3. As reduções de capital que não decorram directamente da lei, dependem da 
deliberação da Assembleia de Participantes tomada, sob proposta da Entidade 
Gestora, com o Consentimento Especial dos Investidores. 

 
Capítulo III 

Participantes e unidades de participação 
 

Artigo 8.º 
(Aquisição da qualidade de Participante do Fundo) 

A qualidade de Participante do Fundo adquire-se mediante a aceitação, pela 
Entidade Gestora, de um boletim de subscrição devidamente preenchido e 
apresentado nas respectivas instalações, e assinado pelo interessado ou seu 
representante, do qual constará: 
a) a identificação do proponente; 
b) a indicação do número de unidades de participação a subscrever; 
c) os termos do mandato conferido à Entidade Gestora para administração do 

Fundo; 
d) a declaração de aceitação dos termos do Regulamento de Gestão o qual será 

entregue aos Participantes no momento da subscrição. 
 

Artigo 9.º 
(Mora na realização de entradas) 

1. Caso um Participante do Fundo não cumpra o prazo fixado pela Entidade Gestora 
para a realização de qualquer das entradas, será notificado por carta registada 
com aviso de recepção para cumprir, num prazo adicional de 30 (trinta) dias, 
sob pena de entrar em mora (“Participante em Mora”), nos termos do presente 
artigo. 

2. Em caso de mora será devida pelo Participante em Mora uma quantia 
equivalente a uma taxa anual correspondente à taxa Euribor a 6 (seis) meses, à 
data de realização das entradas, acrescida de 3% (três por cento), calculado 
sobre o montante em falta. 

3. Os Participantes em Mora não podem participar, nem votar, por si ou através de 
representante, nas Assembleias de Participantes. 

4. A não realização das entradas em dívida nos 90 (noventa) dias seguintes ao 
início da mora, implica a perda a favor do Fundo das unidades de participação 
em relação às quais a mora se verifique, bem como das quantias pagas por sua 
conta.  

 
Artigo 10.º 

(Participantes do Fundo) 
 

1. A maioria do capital investido no Fundo deve ser subscrito por investidores que 
actuem de acordo com o princípio do “market economy investor”, 
independentemente da natureza legal ou estrutura accionista desses 
investidores, sendo denominados por operadores económicos normais em 
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economias de mercado (“Market Oriented Investors”). 
2. Nenhum Participante deverá representar em nenhum momento mais de 50% 

(cinquenta por cento) do capital do Fundo. 
3. Qualquer Participante com um real ou potencial conflito de interesses em 

qualquer matéria específica, será excluído de votar em qualquer deliberação 
sobre essa matéria específica, assim como o seu representante, que também 
será excluído de votar sobre essa matéria específica em qualquer dos órgãos do 
Fundo, incluindo na Assembleia dos Participantes. 

 
Artigo 11.º 

(Direitos dos Participantes do Fundo) 
1. Sem prejuízo de outros direitos que lhes sejam conferidos pela Lei ou pelo 

presente Regulamento de Gestão, as unidades de participação conferem aos 
Participantes, além de uma titularidade sobre o património do Fundo 
proporcional ao número de unidades de participação por si detidas, o direito à 
informação periódica e detalhada acerca do Fundo, a ser disponibilizada através 
do envio de relatório anual auditado e de relatórios trimestrais não auditados, 
devendo esses relatórios ser enviados no prazo de 60 (sessenta) dias e 45 
(quarenta e cinco) dias, respectivamente, a contar do final de cada ano ou 
trimestre. 

2. Os investidores podem divulgar aos seus accionistas e a qualquer entidade que 
os supervisione, qualquer informação incluída nos relatórios trimestrais e anuais 
do Fundo. 

 
Artigo 12.º 

(Concertação de Investimentos) 
1. A Entidade Gestora poderá decidir a concertação de investimentos entre o Fundo 

e outros investidores, incluindo Participantes no Fundo. 
2. Caso se verifique concertação de investimentos com algum Participante no 

Fundo, outros Participantes que tenham subscrito pelo menos Euro 
10.000.000,00 (dez milhões de euros) terão tratamento idêntico sendo o 
montante dos co-investimentos proporcional às respectivas participações no 
Fundo. 

3. Todas as despesas relacionadas com tal investimento serão suportadas pelo 
Fundo e pelos co-investidores, sendo estes Participantes no Fundo ou não, na 
proporção dos respectivos investimentos. 

4. Não são permitidos co-investimentos com outros fundos geridos pela Entidade 
Gestora ou com fundos a estabelecer pela Entidade Gestora, salvo quando 
aprovado através de Consentimento Especial dos Investidores.  

5. A Entidade Gestora, as suas participadas de acordo com a definição constante do 
artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários e os seus trabalhadores não 
podem: 
(i) ter o direito de co-investir com o Fundo, ou 
(ii) investir em entidades que caibam na política de investimentos do Fundo 
(excepto se através do próprio Fundo). 

6. Nos casos previstos nos números 1 a 3 do presente artigo, e se existirem 
potenciais conflitos, a Entidade Gestora consultará o Conselho Consultivo, cujo 
consentimento é necessário para concretizar os co-investimentos previstos. 

7. Ao subscrever unidades de participação, o Participante do Fundo aceita que não 
constitui desigualdade de tratamento, para os efeitos do número 2 do Artigo 13.º 
do Decreto-Lei n.º 375/2007, de 8 de Novembro, a Entidade Gestora convidar 
um ou mais Participantes do Fundo ou terceiros a realizar em conjunto com o 
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Fundo qualquer investimento. 
 

Artigo 13.º 
(Representação das Unidades de Participação) 

1. O Fundo é dividido em unidades de participação de igual valor que correspondem 
a partes iguais do conjunto de activos que constituem o património do Fundo. 

2. As unidades de participação são nominativas e representadas sob a forma 
escritural. 

 
Artigo 14.º 

(Limitações à transmissão de unidades de participação) 
1. A transmissão das unidades de participação está sujeita ao direito de preferência 

dos Participantes. 
2. O titular que pretenda transmitir unidades de participação notificará a Entidade 

Gestora, por carta registada com aviso de recepção, da projectada transmissão 
com a identificação completa do transmissário e demais termos e condições da 
operação. 

3. A Entidade Gestora deverá, no prazo de 8 (oito) dias úteis da data da notificação 
referida no número 2 do presente artigo, notificar os Participantes da projectada 
transmissão, concedendo aos Participantes um prazo de não mais que 30 (trinta) 
dias úteis para o exercício do seu direito de preferência, a exercer mediante 
notificação ao Participante vendedor com cópia para a Entidade Gestora. 

4. No caso de existir mais do que uma parte interessada na aquisição, as unidades 
de participação serão distribuídas na proporção das participações detidas por 
cada Participante no Fundo. 

5. No caso de nenhum dos Participantes no Fundo notificar o Participante vendedor 
da sua intenção de exercer o seu direito de preferência, as unidades podem ser 
livremente transmitidas.  

6. O direito de preferência referido no presente artigo, não terá lugar no caso da 
transferência de unidades de participação entre Participantes e entidades em 
relação de domínio ou de grupo com o Participante vendedor, como definido no 
artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários, ou entidades em que o 
Participante vendedor detenha, pelo menos, 45% (quarenta e cinco por cento) 
do respectivo capital social e exerça influência significativa na respectiva gestão, 
ou no caso de transmissão “mortis causa”. 

 
Artigo 15.º 

(Valor, Regras de Valorimetria e Cálculo das Unidades de Participação) 
1. Um ano após a constituição do Fundo, a Entidade Gestora dará início à 

determinação, com regularidade semestral, dos valores das unidades de 
participação do Fundo, reportado ao último dia do respectivo período. 

2. Na determinação do valor das unidades de participação adoptar-se-ão os 
seguintes critérios de valorização: 
a)  Valores não admitidos à negociação na Eurolist by Euronext Lisbon, mercado 

de cotações oficiais (ou outro mercado regulamentado): no período de 12 
meses após a aquisição dos activos, será utilizado o método do valor de 
aquisição e decorridos 12 (doze) meses após a aquisição dos activos, será 
utilizado o método do justo valor de acordo com os critérios regulamentados 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Quando no decurso dos 12 
meses após a aquisição dos activos de capital de risco, se verifique uma 
alteração materialmente relevante e estável de valor em relação ao valor de 
aquisição, designadamente em função do aumento do risco de crédito ou de 
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falência da empresa participada, de processo de reestruturação da sociedade 
ou da alteração das condições de mercado que tenha efeitos significativos no 
volume de negócios ou rendibilidade, a participação é avaliada pelo método 
do justo valor; 

b) Valores admitidos à negociação na Eurolist by Euronext Lisbon, mercado de 
cotações oficiais (ou outro mercado regulamentado): último preço, simples 
ou de referência, que se encontre disponível no momento de referência. 
Sobre este valor aplica-se um factor de desconto de 10% (dez por cento), 
excepto se o número de acções detidas pelo Fundo for inferior a 10% (dez 
por cento) da respectiva quantidade negociada no trimestre antecedente ao 
momento da avaliação;  

3. O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido 
global do Fundo pelo número de unidades de participação emitidas pelo Fundo; o 
valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores de 
mercado dos seus activos os montantes dos seus passivos ou encargos efectivos 
ou pendentes. 

4. Os valores unitários das unidades de participação e a composição da carteira do 
Fundo serão comunicados aos Participantes do Fundo no âmbito da informação a 
fornecer quando da convocação da assembleia de participantes e pela forma 
utilizada nessa convocação bem como nos demais termos previstos no 
Regulamento de Gestão. 

5. Sem prejuízo da realização da avaliação a que se referem os números anteriores, 
os investimentos do Fundo podem também, subsidiariamente, ser avaliados, 
trimestral e anualmente, de acordo com os princípios de valorização 
estabelecidos pela “International Private Equity and Venture Capital 
Association’s” promovidos pela “EVCA/AFIC/BVCA”, incluindo eventuais 
alterações introduzidas periodicamente, na medida em que tal avaliação não 
contrarie o disposto na legislação portuguesa. Caso a Entidade Gestora venha a 
proceder a esta avaliação, deve comunica-la aos Participantes do Fundo no 
âmbito da informação a fornecer quando da convocação da assembleia de 
participantes e pela forma utilizada nessa convocação, bem como nos demais 
termos previstos no Regulamento de Gestão e, bem assim, à CMVM.  

 
Capítulo IV 

Distribuição de Rendimentos 
 

Artigo 16.º 
(Política de Distribuição de Rendimentos do Fundo) 

1. O Fundo, em resultado de apenas requerer aos Participantes a realização dos 
meios financeiros quando tal seja necessário à realização de investimentos, terá 
uma política de distribuição de rendimentos orientada por princípios que devem 
procurar assegurar os seguintes objectivos sequenciais: 
a) em primeiro lugar, o rendimento será distribuído aos Participantes do 

Fundo (na proporção da sua participação no Fundo) até à concorrência do 
montante por ele realizado no Fundo.  

b) em segundo lugar, o rendimento será distribuído aos Participantes (na 
proporção da sua participação no Fundo) até à concorrência do montante 
correspondente a uma taxa interna de rentabilidade de 7% (sete por 
cento), sobre o valor mencionado na alínea anterior (“Preferred Return”); 

c) em terceiro lugar, o rendimento será distribuído à Entidade Gestora até à 
concorrência do montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor mencionado na alínea anterior (de modo a conceder à Entidade 
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Gestora 20% (vinte por cento) do lucro excedente) (“Catch Up”); e   
d) em quarto lugar, 80% (oitenta por cento) do rendimento remanescente 

será distribuído aos Participantes (na proporção da sua participação no 
Fundo) e os restantes 20% (vinte por cento) à Entidade Gestora, a título de 
comissão de desempenho (“Carried Interest”). 

2. A Entidade Gestora depositará os montantes recebidos nos termos das alíneas c) 
e d) do número anterior numa conta bancária tipo “escrow”. O Fundo será o 
titular dessa conta bancária tipo “escrow”. No último dia útil de cada ano civil, 
25% (vinte e cinco por cento) de quaisquer montantes depositados no decurso 
desse ano civil na conta bancária tipo “escrow” serão transferidos para a 
Entidade Gestora. Os montantes transferidos não podem ser superiores às 
Comissões de Desempenho vencidas determinadas de acordo com o n.º 3 do 
presente artigo. Até ao limite em que a Entidade Gestora, agindo nessa 
qualidade, tenha recebido, no prazo de 12 (doze) meses após a data de 
dissolução do Fundo, Comissões de Desempenho superiores às que tem direito, 
nos termos do presente artigo e do artigo 23.º, a Entidade Gestora deverá 
reembolsar o montante em excesso. Os 75% (setenta e cinco por cento) 
remanescentes relativos a “Catch Up” e “Carried Interest” depositados na conta 
bancária tipo “escrow” serão transferidos para a Entidade Gestora na data em 
que já não possa ser exigível aos Participantes a realização de capital subscrito e 
não realizado e simultaneamente quando todo o capital subscrito e realizado e o 
“Preferred Return” tenham sido integralmente reembolsados aos Participantes. 

3. As comissões de desempenho mencionadas na alínea d) do número 1 do 
presente artigo, vencer-se-ão numa base linear no final de cada mês tendo por 
base um ano de 365 dias, durante 8 anos, isto é, 12,5% (doze e meio por cento) 
p.a. 

4. Para os fins previstos no número 1 do presente artigo, a Entidade Gestora 
utilizará os seguintes meios de distribuição: 
a) reduções de capital para libertar excesso de capital nos termos do Artigo 

32.º do Decreto-Lei n.º 375/2007, de 8 de Novembro; 
b) distribuições de dividendos, sem prejuízo de poder vir a propor à 

Assembleia de Participantes outras formas de distribuição que no momento 
sejam mais adequadas à protecção dos interesses dos Participantes do 
Fundo. 

5. Independentemente dos meios de distribuição escolhidos, a distribuição de 
rendimentos do Fundo não poderá pôr em causa a obrigatoriedade dos 
Participantes do Fundo realizarem o capital subscrito ainda não exigidos à data 
das distribuições efectuadas pela Entidade Gestora. 

6. O Fundo pode não reinvestir os ganhos dos desinvestimentos. 
 

Capítulo V 
Órgãos 

 
Artigo 17.º 

(Assembleia de Participantes) 
1. A Assembleia de Participantes é constituída por todos os Participantes do Fundo 

e reunirá anualmente, nos primeiros 4 (quatro) meses de cada ano, e ainda 
sempre que for convocada para o efeito pela Entidade Gestora. 

2. Os direitos de voto dos Participantes do Fundo são proporcionais ao montante 
das unidades de participação detidas, correspondendo a cada unidade de 
participação um voto. 

3. A mesa da assembleia é composta por um presidente e um secretário, 
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designados pela Entidade Gestora, os quais não podem ser membros dos órgãos 
de administração ou quadros da Entidade Gestora ou de sociedades que directa 
ou indirectamente a dominem ou de sociedades que sejam, directa ou 
indirectamente, dominadas por estas últimas. 

4. Têm direito a estar presentes nas Assembleias de Participantes e aí discutir e 
votar os titulares de unidades de participação que disponham de, pelo menos, 
um voto. 

5. Os titulares de unidades de participação podem, mediante carta dirigida ao 
presidente da mesa, fazer-se representar nas Assembleias de Participantes, por 
cônjuge, descendente, ascendente, membro do órgão de administração da 
Entidade Gestora, por outro titular de unidades de participação, ou por 
responsável, trabalhador, ou mandatário do Participante. 

6. Os titulares de unidades de participação que tenham mais de um voto não 
podem fraccionar os seus votos para votar em sentidos diversos sobre a mesma 
proposta ou para deixar de votar com todos os seus votos. 

7. A convocatória das Assembleias de Participantes será efectuada por escrito com, 
pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, mediante carta registada com aviso 
de recepção dirigida a cada um dos titulares das unidades de participação, por 
correio electrónico com aviso de recepção para os Participantes que dêem 
consentimento prévio, por escrito, para esta forma de comunicação, ou por 
anúncio publicado num jornal de grande circulação em Portugal.  

8. A Assembleia Geral de Participantes delibera através de Consentimento Especial 
dos Investidores, salvo se o contrário resultar do presente Regulamento de 
Gestão ou da lei. 

9. As Assembleias de Participantes apenas podem deliberar sobre matérias que, 
nos termos da Lei, sejam da sua competência, ou sobre aquelas para as quais 
sejam expressamente solicitadas pela Entidade Gestora e, unicamente com base 
em propostas por ela apresentadas, não podendo, salvo acordo da Entidade 
Gestora, modificar ou substituir as propostas submetidas por esta a deliberação 
da Assembleia. 

 
Artigo 18.º 

(Conselho Consultivo) 
1. A Entidade Gestora nomeará um Conselho Consultivo, o qual considerará, tendo 

em atenção os interesses de todos os Participantes, as matérias que lhe sejam 
submetidas pela Entidade Gestora, nomeadamente as relativas a co-                         
-investimentos, política geral de investimento, sectores de investimento,  
avaliações e assuntos conexos. 

2. O Conselho Consultivo deverá, também, deliberar sobre quaisquer conflitos de 
interesses, actuais ou futuros, nos quais estejam envolvidos a Entidade Gestora, 
o Fundo ou qualquer um dos seus Participantes, cabendo-lhe definir, 
nomeadamente, o procedimento a adoptar no caso concreto. 

3. O Conselho Consultivo deverá deliberar, sobre proposta da Entidade Gestora, 
acerca da elevação da percentagem de investimento no capital social de uma 
única sociedade para o limite de 20% (vinte por cento). 

4. O Conselho Consultivo será formado por até 11 (onze) Participantes de entre 
aqueles que individualmente ou no seu grupo societário, detenham uma 
participação no Fundo superior a Euro 10.000.000,00 (dez milhões de euros) e 
outros Participantes no Fundo convidados pela Entidade Gestora. 

5. O Conselho Consultivo reunirá pelo menos semestral e presencialmente com 
uma reunião a ter lugar nos primeiros 4 (quatro) meses de cada ano e quando a 
Entidade Gestora o convocar. 

 11 



 
 

6. As reuniões referidas no número anterior poderão realizar-se por via de reunião 
entre os respectivos membros ou através de chamadas telefónicas em 
conferência. 

7. Os pareceres emitidos pelo Conselho Consultivo não são vinculativos, salvo no 
caso de conflito de interesses, em que o procedimento referido no n.º 2 será 
vinculativo para as entidades visadas e no caso referido no n.º 3 do presente 
artigo. 

8. Os pareceres vinculativos referidos no número anterior têm de ser aprovados por 
uma maioria de 75% (setenta e cinco por cento) dos Participantes membros do 
Conselho Consultivo, não podendo tomar parte na votação as entidades visadas 
pelo conflito de interesses. 

 
Artigo 19.º 

(Conselho Estratégico) 
1. A Entidade Gestora poderá constituir um Conselho Estratégico, ao qual compete 

fomentar a angariação de negócios e, bem assim, potenciar o efeito de rede do 
Fundo. 

2. O Conselho Estratégico é composto por 5 (cinco) a 10 (dez) membros, os quais 
serão convidados pela Entidade Gestora de entre figuras proeminentes no 
mundo empresarial português e/ou espanhol.  

3. O Conselho Estratégico reúne uma vez por ano, podendo ser convocado 
extraordinariamente pela Entidade Gestora.  

 
Capítulo VI 

Entidade Gestora 
 

Artigo 20.º 
(Comité Independente de Investimentos) 

1. A Entidade Gestora poderá constituir um Comité Independente de 
Investimentos, o qual considerará as propostas de investimento e 
desinvestimento submetidas pela Entidade Gestora. 

2. O Comité Independente de Investimentos será composto por 3 (três) membros, 
os quais serão convidados pela Entidade Gestora, e aprovados por maioria do 
Conselho Consultivo, de entre profissionais com experiência de investimentos no 
mundo empresarial português e/ou espanhol. 

3. O Comité Independente de Investimentos reunirá quando a Entidade Gestora o 
convocar. 

4. Os pareceres emitidos pelo Comité Independente de Investimentos não são 
vinculativos para a Entidade Gestora. 

 
Capítulo VI 

Entidade Gestora 
 

Artigo 21.º 
(Funções da Entidade Gestora) 

1. A Entidade Gestora é a representante legal do conjunto dos Participantes nas 
matérias relativas à administração do Fundo.  

2. A Entidade Gestora actua por conta dos Participantes do Fundo e no interesse 
exclusivo destes, competindo-lhe praticar todos os actos e operações necessários 
ou convenientes à boa administração do Fundo, de acordo com critérios de 
elevada diligência e competência profissional, designadamente: 
a) Promover a constituição do Fundo, a subscrição das respectivas unidades de 
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participação e o cumprimento das obrigações de chamada de capital; 
b) Elaborar o Regulamento de Gestão e eventuais propostas de alteração a este, 

a serem submetidas à aprovação da assembleia de participantes do Fundo; 
c) Seleccionar os activos que devem integrar o património do Fundo; 
d) Emitir e reembolsar as unidades de participação e fazê-las representar em 

conformidade com o previsto no Regulamento de Gestão; 
e) Identificar e gerar oportunidades de participação e negociar/estruturar 

transacções; 
f) Deliberar sobre a aquisição e alienação de participações no âmbito da política 

de investimentos do Fundo; 
g) Adquirir bens para o Fundo, exercer os respectivos direitos e assegurar o 

pontual cumprimento das suas obrigações; 
h) Gerir, alienar ou onerar os bens que integram o património do Fundo; 
i) Acompanhar e facultar todo o apoio possível às sociedades em que o Fundo 

detenha participações; 
j) Prestar informação trimestral e anual aos Participantes do Fundo no prazo de 

45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias, respectivamente, após a data do 
termo do trimestre ou do ano completo, de acordo com as directrizes de 
reporte em vigor, e respectivas alterações, da “European Private Equity 
Venture Capital Association”, na medida em que tal avaliação não contrarie o 
critério referido no nº 2 do artigo 15º e/ou qualquer alteração do dito critério 
resultante da modificação imposta por lei ou regulamento; 

k) Determinar o valor das respectivas unidades de participação e dá-lo a 
conhecer aos Participantes do Fundo nos termos da alínea anterior; 

l) Manter em ordem a documentação e contabilidade do Fundo; 
m) Elaborar o relatório de gestão e as contas do Fundo e disponibilizar aos 

Participantes do Fundo, para apreciação, estes documentos, em conjunto 
com os documentos de revisão de contas; 

n) Convocar as assembleias de participantes do Fundo; 
o) Prestar aos Participantes do Fundo, nomeadamente, nas respectivas 

assembleias, informações verdadeiras, completas e elucidativas acerca dos 
assuntos sujeitos à apreciação ou deliberação destes, que lhes permitam 
formar opinião fundamentada sobre estes assuntos. 

3. A Entidade Gestora pode ser eleita ou designada ou nomear membros para os 
órgão sociais das sociedades em que o Fundo participe ou disponibilizar quadros 
técnicos para, temporariamente, nelas prestarem serviços, caso em que 
acordará com as mesmas os termos e condições daquela prestação de serviços. 

4. No exercício das suas atribuições, a Entidade Gestora observará os 
condicionalismos legais em vigor, nomeadamente os que se referem às 
operações especialmente vedadas. Para além disso, a Entidade Gestora 
compromete-se a empreender os seus melhores esforços para garantir que o 
Fundo cumpre todas as disposições legais ou regulamentações que lhe são 
aplicáveis (incluindo legislação sobre a lavagem de dinheiro e abuso de 
mercado), e cujo incumprimento poderá ter um impacto material no Fundo ou 
em qualquer dos Participantes. A Entidade Gestora garante ainda que todas as 
obrigações de reporte serão cumpridas de forma atempada, diligente e 
profissional. 

5. Cabe à Entidade Gestora a obrigação de apresentar e divulgar, imediatamente, 
ao Conselho Consultivo, qualquer situação, real ou potencial, de conflito de 
interesses, envolvendo a Entidade Gestora e qualquer investidor no Fundo. 

6. A gestão do Fundo deve ser independente, e deve operar num contexto que 
permita a tomada de decisões de gestão independentes, em particular sem a 
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influência de investidores, promotores e qualquer outra terceira entidade que 
não esteja envolvida como consultor, sub-gestor, perito externo ou qualquer 
função semelhante. 

7. A Entidade Gestora deve garantir a existência de pessoal dedicado a tempo 
inteiro à gestão do Fundo. 

8. A Entidade Gestora não pode renunciar à função de entidade gestora do Fundo, 
salvo se:  
a) tal renúncia for aprovada através de Consentimento Especial dos 

Investidores e 
b) uma nova entidade gestora for imediatamente designada pelos 

Participantes, na mesma deliberação que aprovar a dita renúncia. 
9. No seguimento de uma mudança efectiva de controlo na titularidade das 

participações sociais ou direitos de voto na ECS ou da capacidade dos accionistas 
da ECS nomearem a Administração da ECS, a Entidade Gestora não pode levar a 
cabo qualquer transacção de investimento/desinvestimento, salvo no caso de se 
tratar de compromisso legal anterior. No entanto, o levantamento da suspensão 
de qualquer actividade de investimento/desinvestimento pode ser obtido com o 
Consentimento Especial dos Investidores. Caso a actividade de investimento não 
tenha sido retomada, nos termos anteriormente referidos, no prazo de 6 (seis) 
meses após a sua suspensão, o período de investimento terminará ou o Fundo 
será liquidado mediante Consentimento Especial dos Investidores. 

10. A Entidade Gestora deve ter e manter no Fundo uma subscrição de capital no 
valor de 1,000,000 Euro (um milhão de euros), regulada nos mesmos termos e 
condições dos outros Participantes.  

 
Artigo 22.º 

(Quadros Superiores 
“Key Executives” ) 

1. No caso de Fernando Esmeraldo ou António de Sousa deixarem de ser 
administradores ou de terem qualquer vínculo com a ECS, ou conjuntamente 
Gonçalo Batalha e Manuel N. de Andrade, deixarem de ter qualquer vínculo com 
a ECS, tal circunstância consubstanciará um “Key Executive Event”, conforme 
abaixo descrito. 

2. Fernando Esmeraldo dedicará 100% do seu tempo de trabalho à gestão do 
Fundo, e/ou à gestão de fundos constituídos pela Entidade Gestora e à gestão da 
ECS. 

3. António de Sousa não dedicará mais de 30% (trinta por cento) do seu tempo de 
trabalho a outras actividades que não a gestão do Fundo, e/ou à gestão de 
fundos constituídos pela Entidade Gestora e à gestão da ECS. 

4. Gonçalo Batalha e Manuel Noronha e Andrade dedicarão 100% do seu tempo de 
trabalho ao Fundo e/ou a outros fundos constituídos pela Entidade Gestora. 

5. O incumprimento dos compromissos acima mencionados, durante o período de 
duração do Fundo, por Fernando Esmeraldo e António de Sousa, individualmente 
considerados, ou por Gonçalo Batalha e Manuel Noronha e Andrade 
conjuntamente, consubstanciará imediatamente um “Key Executive Event”, com 
as seguintes consequências: 
(i) suspensão de novos investimentos, reforço de investimentos e 

desinvestimentos para os quais não existissem compromissos jurídicos 
válidos anteriores ao “Key Executive Event”; no entanto, os Participantes 
(salvo, para evitar dúvidas, a Entidade Gestora ou qualquer entidade a ela 
associada) podem, através de Consentimento Especial dos Investidores, 
deliberar o fim da suspensão das referidas actividades de 
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investimento/desinvestimento; 
(ii) substituição do(s) Quadro(s) Superior(es) em saída por Consentimento 

Ordinário dos Investidores dentro de um prazo limite de 6 (seis) meses que 
pode ser alargado para 12 (doze) meses com o consentimento do Conselho 
Consultivo; 

(iii) no caso de a substituição do(s) Quadro(s) Superior(es) não ser feita no prazo 
limite de 6 (seis) meses, e o Fundo permanecer no Período de Investimento, 
o Período de Investimento terminará, salvo voto em contrário dos 
Participantes com o Consentimento Ordinário dos Investidores; 

(iv) no caso de a substituição do(s) Quadro(s) Superior(es) não ser feita no prazo 
limite de 6 (seis) meses e o Período de Investimento já tiver terminado, os 
Participantes com o  Consentimento Especial dos Investidores terão a opção 
de deliberar a dissolução do Fundo. 

 
 
 

Artigo 23.º 
(Remuneração da Entidade Gestora) 

1. O Fundo pagará à Entidade Gestora, em cada data de termo (“closing”) da 
respectiva fase de subscrição, uma comissão de montagem do Fundo, relativa à 
sua formação, organização e divulgação, correspondente a um montante de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor nominal global das unidades de 
participação subscritas na respectiva fase de subscrição. No entanto, o valor 
total agregado da comissão de montagem não deve exceder 700,000 Euro 
(setecentos mil euros). Quaisquer outros encargos que excedam esta quantia e 
todos os honorários devidos a consultores financeiros ou colocação de 
intermediários financeiros relacionados com a constituição do Fundo serão 
suportados pela Entidade Gestora. 

2. Pelo exercício da sua actividade, a Entidade Gestora cobrará ao Fundo uma 
comissão anual de gestão de 1,8% (um vírgula oito por cento), que durante o 
período de investimento referido no artigo 5º será calculada sobre o capital 
subscrito do Fundo e posteriormente sobre o capital investido (não incluindo 
quaisquer comissões de gestão e deduzido pelo custo de aquisição dos 
investimentos realizados e qualquer “write off” ou “write down” definitivo, ou 
outras realizações de um investimento) do Fundo. O capital investido deve incluir 
os montantes reservados para o reforço de investimentos (conforme aprovado 
pelo Conselho Consultivo sob proposta da Entidade Gestora). 

3. A primeira comissão de gestão será paga, antecipadamente, na data de termo 
da primeira fase de subscrição (“initial closing”) e referir-se-á ao período desde a 
data de constituição do Fundo até 31 de Dezembro de 2007. As comissões de 
gestão subsequentes serão calculadas e cobradas semestral e antecipadamente 
no primeiro dia do período a que disserem respeito. 

4. A Entidade Gestora terá ainda direito a uma comissão de desempenho “Carried 
Interest”, como definido no artigo 16.º. 

5. Comissões e outras remunerações recebidas pela Entidade Gestora: 
(i) a Entidade Gestora deve informar os investidores de quaisquer comissões, 

rendimentos ou lucros, incluindo “break-up fees” recebidos anualmente das 
sociedades onde Fundo tenha investido (“Invested Management 
Commissions”);  

(ii) os montantes recebidos anualmente, acima de um valor de 100.000 Euro 
(cem mil euros), das sociedades onde o Fundo tenha investido sob a forma 
de quaisquer comissões, rendimentos ou lucros, incluindo “break-up fees”, 
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serão deduzidos às comissões de gestão devidas pelo Fundo à Entidade 
Gestora; 

(iii) se num ano específico o montante dos Invested Management Commissions a 
ser deduzido exceder o montante das comissões de gestão devidas pelo 
Fundo à Entidade Gestora, o montante excedente transitará para os anos 
seguintes, e será deduzido às comissões de gestão devidas pelo Fundo à 
Entidade Gestora em qualquer dos anos seguintes; 

(iv) qualquer excedente transitado, que não tenha sido objecto de compensação 
com as comissões de gestão anteriores à dissolução do Fundo, será devido 
aos Participantes. 

6. A Entidade Gestora será responsável por quaisquer outras despesas que não 
estejam identificadas no artigo 28, incluindo custos relacionados com o seguro 
de responsabilidade profissional, todos os custos indirectos e custos de operação 
da Entidade Gestora, incluindo a remuneração e as despesas pagas aos seus 
trabalhadores, rendas e custos de operação, despesas recuperadas das 
sociedades nas quais o Fundo tenha investido ou outras entidades nas quais o 
Fundo tenha realizado (ou proponha realizar) investimentos. 

 
Artigo 24º 

(Substituição da Entidade Gestora) 
A Entidade Gestora do Fundo pode ser substituída nos seguintes casos: 
a) “substituição sem justa causa”: mediante solicitação dos Participantes do Fundo, 

que detenham unidades de participações que representem, pelo menos, 1/3 (um 
terço) do capital do Fundo, será realizada uma Assembleia Geral de 
Participantes, dentro de um período de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias 
desde o pedido dos Participantes, com o específico propósito de decidir a sobre a 
destituição da Entidade Gestora; a aprovação desta medida requer uma 
deliberação a ser tomada, pelo menos, com o Consentimento Especial dos 
Investidores. A Entidade Gestora terá direito a uma compensação equivalente a 
um ano de comissões de gestão e outros direitos, incluindo comissões de 
desempenho, devidas ao tempo da Assembleia Geral de Participantes que decida 
sobre essa destituição; 

b) “substituição com justa causa”: em resultado de negligência grosseira, dolo, má 
fé ou gestão manifestamente danosa da Entidade Gestora, por deliberação dos 
Participantes que seja aprovada com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 
dos direitos de voto expressos em Assembleia Geral de Participantes; neste 
caso, a Entidade Gestora não terá direito a qualquer compensação ou quantia, 
salvo se o contrário for decidido judicialmente. Essa destituição terá efeito 
imediato e não dará direito a qualquer compensação, renunciando 
automaticamente a Entidade Gestora a todos os direitos a remunerações futuras, 
designadamente comissões de gestão e/ou comissões de desempenho. 

 
Artigo 25º 

(Exclusividade da Entidade Gestora) 
Sem prejuízo do disposto no artigo 21.º supra a Entidade Gestora, directa ou 
indirectamente, não promoverá a conclusão da subscrição, nem participará na  
gestão ou aconselhamento de qualquer fundo de capital de risco com uma política 
de investimento semelhante à do Fundo, excepto a partir do momento em que se 
verifique qualquer uma das seguintes circunstâncias: 
a) O período de investimento tenha terminado; 
b) seja decidida a liquidação e partilha do património do Fundo; ou 
c) pelo Consentimento Especial dos Investidores. 

 16 



 
 

 
Capítulo VII 
Depositário 

 
Artigo 26º 

(Depositário, Respectivas Funções e Remuneração) 
1.  O Banco CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., com sede na Avenida João XXI, 63, 

em Lisboa, pessoa colectiva n.º 500960046, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 500960046, com o capital social de 
2.950.000.000 Euros, adiante abreviadamente designada por Caixa, 
desempenhará as funções de depositário dos valores do Fundo, incluindo a 
custódia desses valores e o exercício dos respectivos direitos patrimoniais, 
competindo-lhe especialmente: 
a)  receber em depósito ou inscrever em registo os valores mobiliários e os 

títulos ou documentos comprovativos do registo dos demais valores que 
constituem o Fundo; 

b)  efectuar todas as compras e vendas dos valores do Fundo de que a Entidade 
Gestora o incumba, as operações de cobrança de juros, dividendos e outros 
rendimentos por eles produzidos, bem como as operações decorrentes do 
exercício de outros direitos de natureza patrimonial relativos aos mesmos 
valores; 

c)  ter em dia a relação cronológica de todas as operações realizadas e 
estabelecer mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua 
guarda; 

d)  assegurar que a venda, a emissão, o reembolso e a anulação das unidades 
de participação sejam efectuados de acordo com a lei e o Regulamento de 
Gestão; 

e)  executar as instruções da Entidade Gestora, salvo se forem contrárias à lei 
ou ao Regulamento de Gestão. 

f)  assegurar que nas operações relativas aos valores que integram o Fundo a 
contrapartida lhe seja entregue nos prazos conformes à prática do mercado. 

2. O Depositário encontra-se autorizado pela CMVM para desempenhar as funções 
de registo e depósito de valores mobiliários desde 29 de Julho de 1991. 

3. Como contrapartida pelos serviços prestados, a Caixa receberá semestralmente e 
postecipadamente do Fundo uma remuneração correspondente a uma taxa anual 
de 0,35‰ (zero vírgula trinta e cinco por mil) calculada sobre o valor do capital 
realizado do Fundo, apurada nos termos do regulamento de gestão do Fundo e 
com referência ao último dia útil de cada período. 

 
Capítulo VIII 

Disposições diversas 
 

Artigo 27º 
(Termos e condições da liquidação e partilha do Fundo) 

1. A Entidade Gestora deverá, após obtenção do Consentimento Especial dos 
Investidores, proceder à liquidação e partilha do Fundo, mediante pré-aviso não 
inferior a 60 (sessenta) dias, publicado em dois jornais de grande circulação. 

2. A decisão de liquidação do Fundo por parte da Entidade Gestora determina a 
imediata suspensão das subscrições das unidades de participação. 

3. Os Participantes do Fundo não podem requerer a liquidação ou partilha do Fundo 
antes de decorrido o prazo de 9 (nove) meses após a sua constituição. 
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Artigo 28º 
(Encargos do Fundo) 

Constituem outros encargos do Fundo para além da remuneração da Entidade 
Gestora sujeita ao disposto no artigo 23.º e do Depositário, os demais custos 
associados à respectiva constituição e administração, incluindo os seguintes: 
a) remuneração do auditor e dos membros da mesa da assembleia de 

participantes; 
b) custos com a constituição, organização do Fundo e subscrição das unidades de 

participação; 
c) custos incorridos relativos a negócios não concluídos respeitantes a 

investimentos para os quais tenha anteriormente havido uma decisão interna de 
investimento; 

d) custos de “due diligence” em relação a investimentos que não possam ser 
cobrados à respectiva sociedade onde o Fundo tenha investido. Será necessário 
um consentimento prévio escrito do Conselho Consultivo no que respeita a 
qualquer transacção no caso de os custos agregados de “due diligence” 
excederem 50,000 Euros (cinquenta mil euros); 

e) custos relacionados com qualquer transferência bancária e outras operações 
bancárias; 

f) custos operacionais com a gestão do Fundo incluindo todos os legalmente 
previstos; 

g) custos com a documentação a ser facultada aos Participantes do Fundo e com as 
Assembleias de Participantes; 

h) custos com os consultores legais e fiscais do Fundo; 
i) custos com o Conselho Consultivo, e caso existam, com o Comité Independente 

de Investimentos e com o Conselho Estratégico. 
 

Artigo 29º 
(Publicidade das Contas e Relatórios) 

1. As contas do Fundo são encerradas em 31 de Dezembro de cada ano, sendo 
publicadas no prazo de 5 (cinco) meses, contado da data do encerramento, e 
acompanhadas de relatório anual e certificação legal por auditor registado na 
CMVM que não integre o Conselho Fiscal da Entidade Gestora, juntamente com 
outros elementos de informação indicados por Lei. 

2. O balanço e a demonstração de resultados do Fundo, acompanhados do relatório 
de gestão e do relatório do auditor, serão disponibilizados aos Participantes do 
Fundo com 15 (quinze) dias de antecedência em relação à data da reunião anual 
da assembleia de participantes. 

3. Será ainda elaborado um relatório trimestral sobre a actividade do Fundo (não 
auditado) seguindo a regulamentação em vigor sobre a matéria de informação 
aos Participantes e as linhas orientadoras da “European Venture Capital 
Association”, nível dois, o qual será enviado a cada um dos Participantes do 
Fundo. 

 
Artigo 30º 

(Auditor Responsável pela Revisão Legal das Contas) 
1. O Auditor responsável pela revisão legal das contas será a sociedade DELOITTE 

& ASSOCIADOS, SROC S.A., com inscrição na OROC sob o n.º 43, e inscrição na 
CMVM sob o n.º 231, com sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de 
Saldanha, n.º 1 – 6º - 1250 – 094 Lisboa, com o capital social de Euros 
500.000,00, matriculada na C.R.C. de Lisboa sob o n.º 11.743, NIF 501 776 311, 
representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães, n.º ROC 550, inscrito em 
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17/12/84, casado, contribuinte fiscal n.º 141 449 195, titular do BI n.º 7459016 
de 10/Julho/1998, com endereço profissional no Edifício Atrium Saldanha, Praça 
Duque de Saldanha, n.º 1 – 6º - 1250 – 094 Lisboa, como membro efectivo. 

2. O Auditor suplente responsável pela revisão legal das contas será a senhora 
Maria Augusta Cardador Francisco, n.º ROC 934, inscrita em 29/01/96, solteira, 
contribuinte fiscal n.º 182 961 036, titular do B.I. n.º 6472222, de 
08/Agosto/2003, com endereço profissional no Edifício Atrium Saldanha, Praça 
Duque de Saldanha, nº 1 – 6º - 1250 – 094 Lisboa. 

 
Artigo 31º 
(Prazos) 

Todos os prazos indicados no presente Regulamento de Gestão são contados em 
dias de calendário. 

 
 
 

Artigo 32º 
(Definições) 

1. Consentimento Ordinário dos Investidores: a deliberação tomada pelos 
Participantes na Assembleia de Participantes, regularmente convocada, e 
aprovada por, pelo menos, 51% (cinquenta e um por cento) dos direitos de voto 
expressos nessa Assembleia. 

2. Consentimento Especial dos Investidores: a deliberação tomada pelos 
Participantes na Assembleia de Participantes, regularmente convocada, e 
aprovada, por pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) dos direitos de voto 
expressos nessa Assembleia. 

3. Quadros Superiores: Fernando Esmeraldo ou António de Sousa, individualmente, 
ou Gonçalo Batalha e Manuel Noronha e Andrade, conjuntamente.  

 
 

Artigo 33º 
(Foro Competente) 

Para as questões emergentes da aplicação deste Regulamento de Gestão é 
competente o foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 

 
O Conselho de Administração 
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