
Dimensão do fundo

€10-100M
TIR objectivo para o investidor

30%+
Subscrição mínima

€ 50k

Innovation One Fund

Retornos estimados

Crédito fiscal de até 82.5% do investimento no Alea Innovation One

Retorno imediato 

via crédito fiscal
Deal flow sólido e 

abundante

Retornos potenciais 

elevados

Exposição a I&D 

em diferentes 

sectores

Estruturas otimizadas 

para distribuição 

rápida

Diversificação de 

investimentos

Experiência em tecnologia e 

Propriedade intelectual. Advogado 

de F&A internacional

roey@aleacp.com

Roey Shoef
Managing Partner

Profissional de F&A, Venture 

Capital e Private Equity, com 

track record sólido enquanto 

Business Angel e investidor.

rui@aleacp.com

Rui Escaleira
Managing Partner

Business Angel experiente, em 

investimentos em inovação, com 

projectos desenvolvidos em 

diferentes indústrias.

pedro@aleacp.com

Pedro Antunes
Managing Partner

Oportunidade de investimento 

única...

O Fundo ALEA Innovation One oferece às empresas portuguesas 

a oportunidade de beneficiar de um crédito fiscal elevado por via 

de investimento em I&D, no âmbito do SIFIDE.

O Fundo investe em projectos de I&D em empresas sólidas, 

através de instrumentos de capital e quase-capital, como 

alternativa ao financiamento bancário, cada vez mais escasso.

… com retornos potenciais elevados, 

ajustados pelo risco
Ao investir em projectos com Taxas Internas de Rentabilidade 

(TIR) médio 10% em empresas sólidas, o ALEA Innovation 

One poderá resultar em TIR para o investidor de 30%+. O 

nível de retorno esperado só poderia ser alcançado 

alternativamente através de investimentos com risco muito 

mais elevado, devido à natureza do benefício fiscal associado.

Cálculo do crédito fiscal

5% 7,5% 10%TIR do Fundo

TIR Investidor 33% 37% 40%

Múltiplo do Capital 7,5x 8,9x 10,6x

Montante investido* 17,5 17,5 17,5

Retorno para o investidor 132 156 185

* Investimento líquido (capital investido – crédito fiscal)

100

32,5

50,0

17,5

Investimento Taxa base Taxa incremental* Investimento
líquido

* Taxa Incremental – 50% do aumento do investimento ao abrigo do SIFIDE face à 

média dos últimos dois anos. Uma empresa que nunca tenha realizado investimentos 

ao abrigo do SIFIDE é elegível para um incentivo fiscal de 82,5% do montante 

investido no ano fiscal da realização do investimento.

Crédito fiscal

Uma equipa com histórico de sucesso forte em investimentos

Mais de 15 anos de experiência 

em FMCG e telc, com funções 

de liderança em empresas 

nacionais e internacionais

renato.r@aleacp.com

Renato Ribeiro
Investor Relations


