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Os fundos de investimento em I&D foram criados com objetivo de
apoiar empresas que se dedicam à Investigação &
Desenvolvimento (I&D).

Investem em empresas cuja competência para a realização de
atividades de I&D, em determinados domínios e áreas de
atuação, foi reconhecida pela Agência Nacional de Inovação - ou
seja, empresas com Reconhecimento de Idoneidade válido.

COMO ESCOLHER UM FUNDO DE
INVESTIMENTO

Estratégia de investimento: identificar os setores alvo, ou
requisitos específicos do Fundo, para validar se são coerentes
com a estratégia e posicionamento da empresa investidora.
Há fundos especializados em investimento em empresas por
setor, por exemplo, TIC, Saúde ou Indústria; outros, exigem o
cumprimento de critérios de sustentabilidade ESG -
Environmental, Social and Governance.
Equipa: avaliar a experiência dos gestores responsáveis.
Processos internos: identificar como são avaliadas as
oportunidades de investimento, quais os critérios considerados e
a sua ponderação para o resultado.
Comissões cobradas: identificar os valores associados.

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM I&D vs
SIFIDE
O SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação
e Desenvolvimento Empresarial é um benefício fiscal que
visa aumentar a competitividade das empresas apoiando o
seu esforço em Investigação e Desenvolvimento através da
dedução à coleta do IRC das despesas de investigação,
realizadas com vista à aquisição de novos conhecimentos
científicos ou técnicos, e das despesas de desenvolvimento,
que visam explorar resultados de trabalhos de investigação,
a fim de descobrir ou melhorar matérias-primas, produtos,
serviços ou processos de fabrico.

Uma vez que o SIFIDE tem por objetivo apoiar empresas que
investem em I&D, também pode ser utilizado por
organizações que, não realizando internamente atividades de
Investigação e Desenvolvimento, investem em Fundos de
Investimento em I&D. Ou seja, o valor investido nos fundos
pode ser incluído na candidatura ao SIFIDE. Desta forma,
estas empresas podem usufruir da dedução à coleta do IRC
e, ainda, contribuírem para a meta de 3% do PIB no que diz
respeito ao Investimento em I&D nacional.
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VANTAGENS SIFIDE

A empresa não precisa realizar atividades de I&D para apresentar
candidatura.

OUTRAS VANTAGENS

Diversificação do risco: realização de investimento em diferentes
setores numa só aplicação.
Acompanhamento profissional: gestão efetuada por especialista
em investimentos.
Economia de escala: redução dos custos de transação.

Transparência: prestação periódica de informação à CMVM.

Impacto na inovação: contributo para o desenvolvimento e
crescimento de empresas inovadoras em Portugal.

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS

● Subscrição mínima: 100 mil €
● Maturidade:

○ Prazo: 7 a 8 anos
○ Período de investimento: 3 a 6 anos

Outras condições:
● Caso as unidades de participação (UP) nos fundos de

investimento sejam alienadas antes de decorrido o prazo de
cinco anos, ao IRC do período da alienação é adicionado o
montante que tenha sido deduzido à coleta, na proporção
correspondente ao período em falta, acrescido dos
correspondentes juros compensatórios.

● O valor do investimento não é garantido.
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PRAZO DE SUBSCRIÇÃO

Para usufruir do benefício fiscal neste exercício fiscal, o
prazo limite de aquisição das UP é 30 de dezembro deste
ano. A candidatura ao SIFIDE deverá ser apresentada até ao
final do mês de maio do ano seguinte ao do exercício.

APOIO YUNIT
- Identificação de Fundos de Investimento em I&D

adequados aos critérios de investimento da empresa
- Apresentação da empresa aos responsáveis pelos Fundos
- Elaboração e submissão da candidatura SIFIDE
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