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OfundodecapitalderiscodaCriti-
cal Software já está lançado e com
três projectos de investimentos
concretizados. Co-financiado por
fundoscomunitários,deonderece-
beu2,5 milhões de euros, o Critical
VenturesItemumadotaçãodesete
milhões de euros no total para
apoiar projectos de criação de em-
presas. ACritical entrou com 1,25
milhões de euros, participando
também no capital deste fundo a
Caixa Capital e o Montepio Geral.
AoNegócios,DiamantinoCosta,ad-
ministrador do Critical Ventures,
adiantou que em breve vai entrar
um novo investidor institucional
para o fundo, mas não revelou a
identidade.

O Critical Ventures I pretende
investir no máximo em 10 projec-
tos, com entrada de 100 a 200 mil
eurosemcadaoperaçãodesemen-
te e até um milhão de euros em
“start-ups”(arranquedeempresas).
Para já, investiu em três projectos
originados no interior da Critical
Software, mas Diamantino Costa
garante que o fundo não é só para
negócios nascidos naempresa.

Critical Health, Critical Mate-
rialseCriticalManufacturingsãoas
trêsoperaçõesjáconcretizadaspor
estefundocorporativo,queentrou,
respectivamente, com 20%, 30% e
25% do capital. O fundo tem apre-
tensãodeficarsemprecomumapo-
siçãominoritárianasempresasem
que entre. Umaposição sem maio-
riamascomassentonaadministra-
ção.

ACriticalMaterialscruzamate-
riais compósitos (com várias com-
ponentes) com a nano-tecnologia
(escala muito reduzida), fazendo a
monitorizaçãoediagnósticodeapli-
cações de materiais avançados. O
produto que desenvolveu permite
darinteligênciaaosmateriais.ACri-
ticalHealthestánasciênciasdasaú-
de.

A Critical Manufacturing foi
criadaporalgunsex-quadrosdaQi-
monda,queentrouemprocessode
falência e que era uma das clientes
daCritical.DiamantinoCostareve-
lou, no 11º Congresso VCIT, sobre
capitalderisco,queestaéaempre-
saintegradanofundoqueestámais
próximodo“breakeven”(terresul-
tados equilibrados). E neste mo-
mentoassuasvendassãotodaspara
oexterior,comoAlemanha,China,
Taiwan. “Dificilmente terá [clien-
tes]emPortugal”.ACriticalManu-
facturing opera na eficiência dos
procedimentos produtivos.

O gestor do fundo Critical Ven-
turesIacreditaqueaexperiênciada
Critical Software, a sua dimensão,
osseusclienteseasuaexpansãoin-
ternacional podem ser aproveita-
dos para estes novos projectos. A
Critical Software é uma empresa
comumvolumedenegóciospróxi-
mo dos 20 milhões de euros e que
está presente em cerca de uma de-
zenade países.
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Fundo corporativo da Critical já entrou
em três projectos de investimento
Critical Ventures I tem sete milhões de euros disponíveis

Qimonda | Ex-quadros da empresa criaram a Critical Manufacturing.
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FUNDO PARA
EXTERIOR LANÇADO

A Aicep Capital Global, a entidade de
capital de risco da Aicep (Agência
para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal), lançou,
recentemente, o fundo para a
internacionalização que terá uma
dotação total até 2013 de 20 milhões
de euros. 50% do fundo é
comparticipado com fundos
comunitários. Neste momento, o
fundo já tem seis milhões de euros
disponíveis para entrar em projectos
com forte componente de internacio-
nalização e exportadora. Filomena
Pastor, responsável pelo fundo,
explicou, no 11º Congresso VCIT,
organizado pela Gesventure, que em
breve poderá ser fechada a primeira
operação, estando a decorrer
negociações com mais uma empresa.
Este ano poderá haver a entrada em
três ou quatro empresas, esperando-
se em 2012 realizar mais 8-9 milhões
de euros. A Aicep procura “empresas
que sejam estáveis e equilibradas
financeiramente, e economicamente
viáveis”. Filomena Pastor garantiu,
mesmo, que “não é um fundo para
apoiar desequilíbrios financeiros,
nem para fazer reestruturações
financeiras”. A Aicep, para este
fundo, vai privilegiar a área da
indústria, serviços e bens
transaccionáveis e projectos com
mais de dois anos completos. Por
empresa, o investimento máximo
que este fundo pretende fazer é de
1,5 milhões de euros em 12 meses,
podendo a sua participação no
capital ser entre 15 e 45%. Outra
exigência de investimento do fundo é
que o montante injectado não
ultrapasse 50% de toda a operação
financeira associada. O objectivo, diz
Filomena Pastor, “é a partilha de
risco com outros instrumentos
financeiros”.

O fundo
Critical Ventures I
recebeu
2,5 milhões
de euros
de dinheiros
europeus para
capital de risco.


