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    Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010 

 

A Novabase Capital, empresa de capital de risco detida pela Novabase, informa que, no âmbito dos Programas 

COMPETE e POR Lisboa, foram aceites pelas respectivas Comissões Directivas as suas candidaturas para a 

constituição de três novos Fundos de Capital de Risco, até um total de 30,91M€, que privilegiarão o investimento 

em PMEs de base tecnológica na área das TIC. A aprovação da comparticipação financeira dos Programas 

COMPETE e POR Lisboa depende da submissão das candidaturas dos projectos ao QREN. 

 

As candidaturas a concursos do SAFPRI (Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação), 

integrado no QREN e com co-financiamento da União Europeia via FEDER, visam apoiar o empreendedorismo, a 

inovação e a internacionalização de PMEs, através do Programa COMPETE e do Programa Operacional Regional 

de Lisboa (POR Lisboa), e estabelecem a criação de três novos Fundos de Capital de Risco (FCR), assegurando 

enfoques diferenciados no que respeita às tipologias de projectos e ao seu posicionamento no ciclo de vida das 

empresas tecnológicas: 

 

 FCR Novabase Capital Early Stage: com dotação máxima de 12,71M€, destinados a investimentos nas regiões 

Norte, Centro e Alentejo, com uma participação do Programa COMPETE de 6,85M€ (59,8%), e incluindo uma 

dotação máxima para a região de Lisboa de 1,26M€, com uma participação do POR Lisboa de 0,5M€ (39,7%); 

 

 FCR Novabase Capital Corporate Venture: com dotação máxima de 8,1M€, destinados a investimentos nas 

regiões Norte, Centro e Alentejo, com uma participação do Programa COMPETE de 4M€ (49,4%); 

 

 FCR Novabase Capital Inovação e Internacionalização: com dotação máxima de 10,1M€, destinados a 

investimentos nas regiões Norte, Centro e Alentejo, com uma participação do Programa COMPETE de 5M€ (49,5%). 

 

 
 

Novabase Capital prevê criar três novos Fundos de Capital de Risco 

até 30,91M€ 
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A Novabase Capita l  dispõe de competênc ias sector ia is  espec í f icas di ferenc iadoras e de uma 

vasta experiênc ia no desenvolvimento de PMEs de base tecnológica em todo o terr i tór io 

nacional.   

 

Mar ía Gi l ,  adminis t radora -delegada da Novabase Capita l ,  re fere “Acredi tamos poder 

con t inuar  a desenvolver  um projecto único em Por tugal ,  que reúne capi tal  públ i co e pr ivado,  

competências , experiência e parcerias num ecoss is tema que cata l isa o crescimento das 

jovens empresas e o fortalecimento das s uas próprias equipas de gestão.”  O foco, ad ianta 

ainda María Gil ,  “é em projectos  empresariais  tecnológicos inovadores , com grande 

potencial  de c r iação de valor e s inérgicos com o posic ionamento est ra tégico do Grupo 

Novabase.”  

 

A Novabase Capital  é igualmente a soc iedade gestora do FCR Novabase Capita l ,  já 

integra lmente invest ido, com uma dotação de 7,14M€ e part ic ipado em 30% pela Novabase 

Capital  e  em 70% pelo IAPMEI at ravés do Programa PRIME e com co - f inanciamento da 

União Europeia via FEDER.  
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Sobre a Novabase Capital: 

A Novabase Capital, Sociedade de Capital de Risco, SA é uma empresa de capital de risco integralmente detida pela Novabase SGPS, SA, que tem 

como principal objectivo identificar e ajudar a desenvolver projectos empresariais portugueses de TICs, ainda embrionários ou em expansão, que 

apresentem um elevado potencial de valorização em sinergia com a Novabase. Criada há mais de 15 anos, permanece como a única sociedade de 

capital de risco nacional exclusivamente dedicada a projectos de base tecnológica. 

 

Sobre a Novabase: 

Fundada em 1989, a Novabase é a empresa portuguesa líder em soluções de negócio baseadas em Tecnologias de Informação. O seu volume de 

negócios em 2009 foi de 241 Milhões de Euros. 

Com cerca de 2000 colaboradores , a Novabase opera em mercados como Financial Services, Telecommunications & Media, Government & 

Healthcare, Energy & Utilities, Transportation & Logistics e Manufacturing & Services.  

Possui como principais áreas de negócio as seguintes: Consultoria, Infra-estruturas e serviços para a Digital TV. Possui ainda uma actividade de 

Corporate Venture designada por Novabase Capital. 

A Novabase encontra-se cotada na Euronext Lisbon desde Julho de 2000. 

Mais informações sobre a Novabase em www.novabase.pt. 

http://www.novabase.pt/

