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Disclaimer

These materials are confidential and intended solely for the information of the person to whom they have been delivered. Recipients may 
not reproduce these materials for or transmit them to third parties. These materials are not intended for distribution to or use by any 
person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. No 
representation or warranty, expressed or implied, is made as to the accuracy or completeness of the information contained herein.

These Presentation Materials are incomplete without reference to the oral briefing and should be viewed solely in conjunction with the 
oral briefing which accompanies them. These materials do not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to subscribe for or 
purchase any interest in any company and may not be relied upon by you. This document is not intended to, nor will it, form the basis of 
any agreement in respect of any contract. Each recipient of these Presentation Materials will be required to acknowledge in any 
subsequent agreement that it has not relied on, or been induced to enter into, such agreement by any representation or warranty, save as 
expressly set out in such agreement.

The description contained herein and any other materials provided to you are intended only for information purposes. The information is 
not intended to provide, and should not be relied upon for, accounting, legal or tax advice or investment recommendations. The 
descriptions contained herein are a summary of certain proposed terms and are not intended to be complete. Furthermore, the issue of 
these Presentation Materials shall not be taken as any form of commitment on the part of any of the parties mentioned herein to proceed 
with any of the matters described herein.

These materials contain information on an idea for a business venture that is not yet incorporated and may never be. The purpose of 
these materials is, as such, merely to present an idea in order to ascertain its viability. These materials and all information contained 
therein is confidential. By reading this presentation, you acknowledge and agree to keep it confidential and to refrain from disclosing or 
discussing its contents with any third-parties.

The information is these Presentation Materials may change at any time.

25 September 2020
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Fundo Venture Capital Inception I
O que é investir no Inception I?

1. Substituir pagamento de IRC (SIFIDE) por Investimento em Saúde

2. Financiar a investigação e desenvolvimento (I&D) de medicamentos e dispositivos médicos  para tratar 
doenças sem cura

3. Investir através do único fundo de venture capital, em Portugal, especializado e com experiência em 
investigação & desenvolvimento

4. Trabalhar com equipa internacional especializada com mais de 100M€ investidos e geridos em I&D,  
em saúde, com rentabilização >2x dos ativos nos últimos 5 anos

5. Aceder a oportunidades de investimento qualificadas em parceria com Universidade Nova, Instituto 
Gulbenkian de Ciência e Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (com mais de 35 
oportunidades já qualificadas)

6. Controlar a elegibilidade dos investimentos, para efeitos de SIFIDE, através do comité de investidores e 
com o envolvimento de auditora especializada

7. Rentabilizar o investimento (TIR 10%-15%) em operações com investimento temporal médio de 4-5 
anos

25.09.2020
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1. Substituir pagamento de IRC (SIFIDE) por 
Investimento em Saúde

O SIFIDE, Coleta de IRC e subscrição do Fundo e 
Investir em Saúde

Fundo de Venture Capital 
Inception I
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Substituir Pagamento de IRC por Investimento em Saúde
O SIFIDE, Coleta de IRC e a Subscrição do Fundo

25.09.2020

Dedução à coleta do IRC de uma percentagem do
investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D).
Critérios exigentes para a elegibilidade de despesas de
I&D:

• Atividades de Investigação - aquisição de novos 
conhecimentos científicos ou técnicos

• Atividades de Desenvolvimento - exploração de 
conhecimentos científicos/técnicos com vista à 
descoberta ou melhoria substancial de matérias-
primas, produtos, serviços ou processos de fabrico.

Empresas investidas devem proceder ao
reconhecimento da idoneidade pela ANI, mas a
certificação ANI não é suficiente, apenas
investimentos em atividades de R&D são elegíveis

Crédito fiscal de 32.5% do investimento total (taxa base)
acrescido de 50% do aumento deste investimento em
relação à média dos 2 anos anteriores, até ao limite de
1,5 milhões de euros (taxa incremental)

O SIFIDE
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Substituir Pagamento de IRC por Investimento em Saúde
Investir em saúde

25.09.2020

Duração prevista do Fundo

A importância e oportunidade de investir em Saúde
O aumento e envelhecimento da população global tem levado a que o setor da saúde mostre um aumento de transações de M&A de ambos os lados do Atlântico, 
inclusive durante ciclos económicos menos prósperos. Isto tem-se refletido em retornos para fundos de capital de risco e liquidez para as empresas dos seus 
portfolios. Os preços de aquisição neste setor são, em média, 30% superiores ao valor real esperado na Europa, e 35% nos EUA. Este facto tem permitido uma 
performance acima da média para fundos de capital de risco em Saúde. A nível mundial fundos de capital de risco em saúde têm múltiplos de retorno de dois 
dígitos, com uma média histórica de 5. Esta performance é extremamente competitiva e alia retornos com investimento de impacto.

Em Portugal tem-se verificado um crescimento de 10% por ano em termos de produtividade científica na área das ciências da vida na última década. Portugal é o 
10º país em termos de produtividade científica na União Europeia e o 5º país com maior aumento de produtividade científica durante a ultima década. Portugal tem 
um número elevado de bolsas ERC e H2020 e mais de 50% destas são na área das Ciências da Vida. A taxa de sucesso H2020 em Portugal é de 13.4% (acima da 
média Europeia). Estas bolsas são altamente competitivas e refletem o potencial translacional da ciência em Portugal.

2031
Fecho do fundo

(poderá ser extendido
até 2 anos)

Maio 2022
Data limite da 

subscrição final

2021
Dedução do IRC 

devido a investimento
em 2020 

Até 2025
Periodo de Investimento

2025
Fim do periodo
de investimento

(poderá ser mais cedo)

Até 2031
Periodo de desinvestimento

e retornos

Dezembro 2020
Fim da primeira fase de 

subscrição (30M€)

2021 - 2022
Opção de reinvestir

(beneficiando de dedução)

2020
Decisão de investimento

no Inception I 
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2. Financiar a investigação e desenvolvimento 
(I&D) de medicamentos e dispositivos médicos  

para tratar doenças sem cura

A importância do Venture Capital em Saúde e o 
Modelo do Inception I

Fundo de Venture Capital 
Inception I
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Financiar I&D de medicamentos e dispositivos médicos 
A Importância do Venture Capital em Saúde

25.09.2020

Fase III
Estudo com um número 
alargado de doentes 
para confirmar eficácia 
e segurança; analisar 
potenciais efeitos 
secundários

Revisão e aprovação 
no mercado
Novo medicamento é 
aprovado; estudos de 
pós-comercialização e 
monitorização para 
acompanhar efeitos a 
longo prazo

Descoberta
Estudos laboratoriais 
(universidades e centros 
de I&D)

Fase 0
Primeiro estudo num 
doente para perceber 
como metaboliza no 
corpo humano

Prova de conceito 
em animais
Estudos em modelos

Fase I
Estudo num número 
reduzido de doentes 
para avaliar segurança 
e dosagem

Fase II
Estudo com mais 
doentes para perceber 
eficácia e avaliar em 
maior detalhe a 
segurança

Venture Capital em Saúde tem sido um pilar da inovação em cuidados de saúde. 
A maioria da moléculas, ou dispositivos, inovadores introduzidos no mercado durante
as últimas décadas foram desenvolvidas por pequenas empresas apoiadas por capital 
de risco (dois terços do total de drogas aprovadas).
O impacto das PMEs e startups em sistemas de saúde tem sido reconhecido por 
incumbentes através de aquisições estratégicas enquanto principal ferramenta de 
inovação.

I&D – Ciência Básica I&D – Ensaios Clínicos Mercado

I&D Venture Capital
Fundos de Venture Capital funcionam como a alavanca entre universidades/centros de I&D e a indústria farmacêutica.
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Financiar I&D de medicamentos e dispositivos médicos 
Modelo do Inception I

25.09.2020

Modelo Comprovado para Investir em Ciências da 
Vida

O modelo associado ao investimento em Ciências da Vida está
extremamente bem definido. O fundo de Venture Capital atua
como patrocinador da inovação e um broker entre as
universidades/centros de I&D e as empresas farmacêuticas. A
inovação desenvolvida (seja medicamento, equipamento médico
ou outra tecnologia), é adquirida pela indústria farmacêutica com
base em dados dos ensaios clínicos. Esta transação gera fluxos de
caixa que permitem retornos significativos para os investidores. O
setor das ciências da vida tem vindo a amadurecer e, atualmente,
acumula experiência e dados suficientes para gerir o risco do
processo regulatório associado ao desenvolvimento de
inovações. As decisões de investimento podem seguir um
racional cientifico de forma a minimizar os riscos e a maximizar os
retornos.

O Modelo do Fundo Inception I

A Magnify definiu o seu modelo de investimento com base na
experiência acumulada no setor e casos de estudo internacionais.
O Inception é um fundo de capital de risco focado em tratar
doenças sem cura através de quatro áreas de I&D:
desenvolvimento de medicamentos, equipamentos médicos
(medtech), diagnósticos e saúde digital.

Ano 
-7 a -5

Descoberta

Universidade/ 
Centro de I&D 
descobre algo 

novo

• Assegurar oportunidades de investimento para 
manter elegibilidade SIFIDE

• Aceder a oportunidades de investimento em 
parceria com centros de I&D de referência

Ano 0
Inception

Startup é criada

• Investidores ativos; controlo das decisões através de 
um lugar no Concelho de Administração 

• Definição do plano de negócios
• Redução do risco tecnológico

Ano 
3 a 5
Dados 

Clínicos

Fundo investe 
para obter dados 

clínicos

• Mercado incapaz de identificar oportunidades
• Capital especializado permite obter os dados 

clínicos através de investimento até 30M€ por 
projeto

Ano 
5 a 7
Venda

Farmacêutica 
compra e 
completa 
processo 

regulatório

• Empresas são adquiridas apenas com base em 
dados clínicos (~5 a 7 anos)

• Não é necessário iniciar comercialização
• Retorno objetivo de 10%-15% TIR

Ano 
10 a 12
Mercado

Doentes
beneficiam

• Empresas apoiadas por capital de risco são 
responsáveis por dois terços das drogas inovadoras 
aprovadas

• Aliar retornos financeiros com investimento de 
impacto
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3. Investir através do único fundo de Venture 
Capital, em Portugal, especializado e com 

experiência em investigação & 
desenvolvimento

Os desafios do investimento SIFIDE via Private 
Equity e a diferenciação do INCEPTION I

Fundo de Venture Capital 
Inception I
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Fundo Venture Capital em Saúde
Os desafios do investimento SIFIDE via Private Equity e a diferenciação do INCEPTION I

25.09.2020

Os desafios do investimento SIFIDE via Private Equity
O SIFIDE foi originalmente criado para as empresas utilizarem o IRC para I&D 
próprio. 

Com a constatação de que haviam poucos projetos de I&D, resolveu-se permitir 
utilizar o veículo SCR e os seus FUNDOS como forma de procura, promoção e 
criação de investimento em projectos de I&D.

Daí o aparecimento de várias SCR a promover o SIFIDE. Contudo, todos os que 
surgiram e existem têm o formato de Private Equity (PE), e não de Venture Capital 
(VC). Nesse formato (PE), e já na fase de investimento têm surgido 2 desafios:

1. A verdadeira ELEGIBILIDADE dos investimentos realizados para efeitos de 
SIFIDE (ocorrência de aplicação de Coimas às empresas investidoras, e não às 
SCR e às empresas onde se investiu) 

2. A Rentabilização/retornos dos investimentos realizados (a dificuldade em 
definir a forma de rentabilização e de saída de investimento em projetos e não 
em empresas, levou à conversão dos investimentos em empréstimos, e de 
baixa rentabilidade).

Para garantir a integridade do verdadeiro espírito do SIFIDE via SCR, os 
investimentos têm de ser do tipo Venture Capital e é fundamental que a VC esteja 
centrada em I&D. 

Só este contexto garante compliance e não cria riscos de elegibilidade para o 
Investidor. 

Diferenciação do Fundo Inception I

O Fundo Inception I é um Fundo Venture Capital, o que defende os
investidores dos desafios que ocorrem com os investimentos via PE.

O Fundo Inception I é o único VC em Portugal para I&D.

O Fundo Inception I tem como objeto da sua atividade a I&D em
Saúde, sector em que os investimentos apresentam retornos mais
elevados do que o setor tecnológico.

Assim, o Fundo Inception I apresenta-se como a única solução 100%
compliant para substituir a coleta de IRC em Investimento (SIFIDE), e
apresenta-se como a forma mais segura de garantir uma saída para
esse investimento, e com o maior potencial de retorno.

A equipa de gestão é liderada por Managing Partners especializados
em ciências da vida e investimentos em saúde.

A capacidade de originação de oportunidades é assegurada através
de parcerias com Institutos de relevância, nomeadamente: a
Universidade Nova, o Instituto Gulbenkian de Ciência e Instituto de
Medicina Molecular João Lobo Antunes.

A equipa de gestão será ainda assessorada por um Conselho
Consultivo de reputação internacional, a nível de investigação
Científica e da Indústria Farmacêutica.
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4. Trabalhar com equipa internacional
especializada com mais de 100M€ investidos e 
geridos em I&D,  em saúde, com rentabilização

2x dos ativos nos últimos 5 anos

Experiência, equipa e escopo de investimento

Fundo de Venture Capital 
Inception I
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Equipa Internacional Especializada

25 September 2020
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Equipa Internacional Especializada
Managing Partners (Life Sciences)

25 September 2020

O Dr. David Braga Malta é um empreendedor e investidor 
no setor das ciências da vida. Fundou a Cell2B 
BoostPharma e a LiMM, onde ocupou o cargo de president
e CEO, respetivamente.
Juntou-so à Vesalius Biocapital Fund 3 enquanto Venture 
Partner, estando domiciliado em Lisboa e Paris. Antes disso, 
o David foi Venture Consultant para a Caixa Capital, tendo 
ajudado a estabelecer a política de investimento para o 
setor da saúde em Portugal. Foi nomeado Global Shaper
pelo Fórum Económico Mundial, tendo servido enquanto 
curador do Hub de Lisboa.
O David tem um PhD em Bioengenharia pelo programa MIT 
Portugal e um Mestrado em Engenharia Biológica pelo 
Instituto Superior Técnico.

David Braga Malta
Managing Partner

David Cristina
Managing Partner

O Dr. David Cristina é um Investidor e Empreendedor 
experiente em Ciências da Vida, com um histórico 
comprovado de trabalho na indústria de capital de risco e 
private equity. 
David tem liderado uma equipe de investimentos em saúde 
na Europa para uma grande empresa multinacional. 
Possui experiência em investimentos nos mercados público e 
privado e acumulou experiência em administração de 
empresas em estágio inicial, por meio de diversos tipos de 
operações (M&A, liquidação e sindicalização de 
financiamentos série A). 
David é PhD em Genética do Envelhecimento pela 
Universidade da Califórnia, em San Francisco.
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Equipa Internacional Especializada
Experiência de investimento

25 September 2020
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5. Aceder a oportunidades de 
investimento qualificadas em parceria

com Universidade Nova,
Instituto Gulbenkian de Ciência e 

Instituto de Medicina Molecular João 
Lobo Antunes (com mais de 

35 oportunidades já qualificadas) 

Estratégia de dealflow, casos de estudo, 
oportunidades qualificadas e potencial

translacional
Fundo de Venture Capital 
Inception I
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Aceder a Oportunidades de Investimento Qualificadas
Existe dealflow de qualidade e com potencial translacional

7 July 2020

Produtividade científica em Portugal

Crescimento de 10% por ano em termos de produtividade 
científica na área das ciências da vida na última década

Portugal é o 10º país em termos de produtividade científica 
na União Europeia
Portugal é o 5º país com maior aumento de produtividade 
científica durante a última década

Número elevado de bolsas ERC e H2020

Mais de 50% de todas as bolsas ERC em Portugal são na área 
das Ciências da Vida

Taxa de sucesso H2020 de 13.4% (acima da média Europeia)

Estas bolsas são altamente competitivas e refletem o 
potencial translacional da ciência em Portugal.

Fonte https://www.publico.pt/2017/04/02/ciencia/noticia/portugal-sobe-para-11-lugar-entre-27-paises-europeus-na-producao-de-ciencia-1767313 
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Aceder a Oportunidades de Investimento Qualificadas
Mais de 35 oportunidades identificadas

7 July 2020

Saúde Digital
+ 5 oportunidades qualificadas

Sword Health, TonicApp, 
4TuneEngineering, 
PeekMed, DoDoc

Desenvolvimento de 
Medicamentos

+ 13 oportunidades qualificadas

BSIM, Asgards, Tessellate Bio, Targtex, 
Luzitin, Biotecnol, Lymphact, Treat-U, 

Exo-T, ImmuneThep, Stemmatters,
LiMM, Cellmabs

MedTech
+ 7 oportunidades qualificadas

BioSurfit, Laser Leap, PETSys, CureMat, 
P3D, 

Cortexxus, Neuroverse

Diagnósticos
+ 10 oportunidades qualificadas

Heart Genetics, NuRise, Magnomics, 
Lifetag, DART, Nano4, NeuroPsyCad, 

Coimbra Genomics, FastInnov, 
TBC  (Jose Leal Ophiomics)

* Parcerias com IGC e Nova em finalização
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6. Controlar a elegibilidade dos investimentos, 
para efeitos de SIFIDE, através do comité 
de investidores e com o envolvimento de 

auditora especializada

Comité de investidores e auditora especializada

Fundo de Venture Capital 
Inception I
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Controlar a elegibilidade dos investimentos 
Comité de investidores e auditora especializada

7 July 2020

* Parcerias com IGC e Nova em finalização

Auditora especializada
• Assegurar elegibilidade SIFIDE II
• Análise da aplicabilidade de benefícios sobre a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica (“CIF”) – protocolo 

APIFARMA
• Apoio às empresas do portfolio
• Assegurar reconhecimento da idoneidade junto da ANI para efeitos de SIFIDE
• Maximizar efeito de apoios e fundos (e.g. PT2020)
• Apoio aos investidores

Comité de investidores
• Assegura visibilidade para os investidores em termos de elegibilidade SIFIDE e 

alinhamento com estratégia do fundo ao longo de todo o ciclo de vida do fundo

• Envolvimento em todas as decisões de investimento
• Consulta nas recomendações de investimento
• Consulta em todas as decisões de desinvestimento 
• Assembleia geral anual e relatórios semestrais

• Composição (2 da parte do Inception + Investidores com mais de EUR 5M)

Conselho Consultivo
Grupo de Cientistas, Clínicos e Executivos da Indústria, de renome internacional, para 
apoiar a equipe de gestão, com experiência translacional em:
• Transformação de descobertas científicas em produtos inovadores
• Estratégia regulamentar e de desenvolvimento clínico para o desenvolvimento de produto
• Financiamento e estruturação de investimentos, bem como estabelecimento de parcerias 

industriais para a maximização de mais valias
• Due Diligence técnico-científica para a qualificação de oportunidades de investimento
• Avaliação da oportunidade de mercado para apoiar a recomendação de investimento e 

desinvestimento perante o Comité de Investidores
• Estruturação de rondas de investimento e em saídas através de parcerias industriais 
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7. Rentabilizar o investimento (TIR 10%-15%) 
em operações com investimento temporal 

médio de 4-5 anos 

Liquidez e retorno

Fundo de Venture Capital 
Inception I
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Rentabilizar o investimento (TIR 10%-15%) 
Liquidez e retorno

25 September 2020

Retornos e Liquidez

O aumento e envelhecimento da população global tem levado a que o setor 
da saúde apresente resultados superiores aos esperados nos mercado 
financeiros, tanto na Europa como nos EUA. O setor tem tido um aumento de 
transações de M&A de ambos os lados do Atlântico, inclusive durante ciclos 
económicos menos prósperos. Isto tem-se refletido em retornos para fundos 
de capital de risco e liquidez para as empresas dos seus portfolios.

Retornos com Múltiplo de 5x

A atividade de M&A de empresas cotadas mostra que os preços de aquisição 
neste setor são, em média, 30% superiores ao valor real esperado da empresa 
na Europa, e 35% nos EUA. Este facto tem permitido uma performance acima 
da média para fundos de capital de risco em Saúde. A nível mundial fundos de 
capital de risco em saúde têm múltiplos de retorno de dois dígitos, com uma 
média histórica de 5. Adicionalmente, tendo em conta que este valor poderá 
esconder o tranches por liquidar, e com base apenas nos pagamentos 
adiantados de transações de M&A, o múltiplo é aproximadamente 5. Esta 
performance é extremamente competitiva e alia retornos com investimento 
de impacto.
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Condições de subscrição

Fundo de Venture Capital 
Inception I

Placement fee: 2% (1% na subscrição, 1% após primeiro ano) 

Objetivo do fundo 50M€ mínimo 30M€; máximo 100M€

Primeira fase de subscrição Dezembro 2020

Subscrição final Maio 2022

Investimento mínimo 250k€

Compromisso de capital 2% pela administração do fundo

Chamadas de capital 100% no momento de subscrição (exceto

para regimes não SIFIDE)

Período de investimento 4-5 anos

Duração do fundo até 12 anos

Rentabilidade prevista 10-15% TIR

Hurdle Rentabilidade bruta superior a 6%

Carry 20% para TIR até 10%, 30% para TIRs superiores

Retenção na fonte 10 % sobre ganhos liquidos de capital

Comissão de gestão 2.5% durante período de investimento, e 2% 

após o mesmo
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David Braga Malta | Managing Partner
dbm@magnify.partners

António Vieira da Silva | Partner
avs@magnify.partners

João Barata | Partner
jmb@magnify.partners


