
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

No dia 19 de fevereiro p.p. o jornal Observador publicou um texto, sobre a empresa Chic by

Choice, classificando-a como um “negócio fantasma”, e onde se refere:

- «Aluguer de vestidos indisponível, telefone desligado, showroom que não existe e prejuízo de

1 milhão em 2016»;

- «[…] em 2016, as vendas da empresa totalizaram 278.162 euros, mas os prejuízos

ascenderam a mais de um milhão de euros. No final desse ano, a empresa estava em falência

técnica, com um capital próprio negativo de 28.155 euros»;

- «[…] Desde julho de 2017 que o Observador tem tentado perceber o que se passa com a Chic

by Choice – altura em que apurou que os colaboradores estariam a sair da empresa por motivos

relacionados com a sustentabilidade das operações e que o site começou a vender vestidos em

promoção de forma permanente. Nesse mês, contactou as cofundadoras e a Portugal Ventures,

que é uma das entidades portuguesas que financiaram o projeto. Objetivo: saber se a empresa

estaria a encerrar atividade e, por isso, a escoar o stock. A capital de risco pública respondeu

que “não lhes tinha sido comunicada qualquer informação que permitisse concluir que a Chic by

Choice iria encerrar».

Na sequência desta notícia, a que se seguiram outras de outros órgãos de comunicação social,

no dia 23 de fevereiro p.p. a Portugal Ventures emitiu um comunicado, enviado às redações e

publicado na sua página de Facebook.

Nele, a sociedade pública de capital de risco refere:

- «[…] O investimento da Portugal Ventures começou em 2014, numa ronda de investimento

seed com outros investidores, o qual foi reforçado em 2015 com a perspetiva de que a margem



operacional da Chic by Choice convergisse com a necessária sustentabilidade do negócio, o

que não se verificou»;

- «Para que o crescimento da empresa evoluísse à dimensão e velocidade desejada, era

necessário realizar uma nova ronda de investimento, para a qual a Portugal Ventures

demonstrou disponibilidade. As negociações com novos investidores, lideradas pelas

promotoras Lara Vidreiro e Filipa Neto, não foram concluídas nos timings expectáveis. Na

sequência, as promotoras optaram por reduzir a estrutura de custos e o investimento na

aquisição de clientes, mantendo a marca ativa no mercado, através da rentabilização dos seus

ativos existentes e estabelecendo contactos para a possibilidade de venda da empresa»;

- «Ao longo de todo este processo, a Portugal Ventures, que detém 18,7% do capital social da

empresa, cumpriu todos os compromissos estipulados no acordo de investimento, libertando os

recursos necessários para a operação da empresa e favorecendo as condições para que

concluísse a operação de coinvestimento»;

- «À data, todos os intervenientes neste processo continuam a trabalhar para que a marca Chic

by Choice permaneça ativa no mercado».

Ainda no mesmo comunicado, no parágrafo final, afirma-se que “a Portugal Ventures integra o

Sector Público Empresarial do Estado, desenvolvendo a sua atividade nas mesmas condições e

termos aplicáveis a qualquer empresa privada, estando sujeita às regras gerais da concorrência,

nacionais e de direito da União Europeia e que, tal como as restantes sociedades comerciais,

tem como finalidade o lucro, financiando todas as suas atividades apenas com recursos próprios

e receitas provenientes das comissões de gestão dos fundos de capital de risco que gere, não

recebendo qualquer transferência do Orçamento do Estado».

No mesmo dia 23 de fevereiro, também no Observador, era publicada a notícia “Celso Guedes

de Carvalho “surpreso” com notícia sobre saída da Portugal Ventures”, onde se pode ler:

- «O mandato de Celso Guedes de Carvalho na Portugal Ventures terminou a 31 de dezembro

de 2017 e, segundo avançou o Eco, não será renovado. Ao Observador, o líder da sociedade de

capital de risco pública diz que foi “apanhado completamente de surpresa pela notícia” porque o

processo que envolve a eleição dos novos órgãos sociais está ainda em curso. “Não foi tomada

nenhuma decisão sobre esta matéria”, afirmou»;

- «Contactada pelo Observador, a Secretaria de Estado da Indústria, que tutela a área, diz que

não comenta a notícia e que “os processos vão seguir os seus trâmites normais”».

No dia seguinte, a 24 de fevereiro p.p., o jornal Eco publica uma notícia com o título “Portugal

Ventures deixou administração da Chic by Choice em outubro de 2016”, onde dá conta de que

«a Portugal Ventures, gestora de capital de risco público e o maior investidor a nível nacional,

deixou de ter presença no Conselho de Administração da Chic by Choice, sua participada, a 31

de outubro de 2016, de acordo com documentos da empresa a que o ECO teve acesso. Com

esta decisão, a Portugal Ventures passou apenas a ser “observadora” nos processos de tomada

de decisão levados a cabo pelo Conselho de Administração da startup portuguesa».

Há cerca de dois anos, a Startup Europe Partnership, em parceria com a Microsoft Portugal,

publicaram o primeiro estudo sobre o ecossistema português de scaleups tecnológicas (startups

que já angariaram mais de um milhão de dólares em financiamento), concluindo, então, que o



setor estava em franco desenvolvimento, com as scaleups portuguesas a transformar-se em

empresas capazes de competir à escala mundial. O estudo referia ainda que, nesta área,

Portugal se aproximou, nos últimos anos, de outros países do sul da Europa, como Espanha e

sobretudo Itália.

Na altura, foram identificadas e analisadas em Portugal 40 scaleups, que em conjunto já tinham

angariado mais de 156 milhões de euros, comprovando que este setor tem uma importância

fundamental para o desenvolvimento e crescimento económicos do país.

A Portugal Ventures é uma sociedade pública de capital de risco que investe em startups

portuguesas.

Tendo em conta as várias notícias vindas a lume nos últimos dias e o comunicado da própria

sociedade, o CDS-PP considera preocupante que a Portugal Ventures não tenha conhecimento

da realidade de empresas que (co)financia.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro da

Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1- Quais os critérios decisórios definidos para os financiamentos concedidos pela

Portugal Ventures?

2- Que acompanhamento faz a Portugal Ventures das empresas que (co)financia? Em que

moldes? Com que regularidade? Com que consequências?

3- A decisão de não recondução no cargo do CEO da sociedade, de acordo com o

veiculado na comunicação social, é o reconhecimento, por parte do Governo, de que algo

está a falhar na supervisão do investimento por parte da Portugal Ventures?

4- Além desta, que medidas já tomou o Governo no sentido de precaver outras situações

como a que se verificou, e agora se descobriu, na Chic by Choice?

Palácio de São Bento, 28 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

HELDER AMARAL(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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