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• O investimento no 1º semestre de 2004 aumentou 35% face a igual período de 2003; 

• Entrada de  5 novos operadores no mercado nacional; 

• Montante médio por participação ultrapassa os 2,7 milhões de euros; 

• Pela primeira vez, nos últimos 4 anos, o “seed capital” é responsável por 3 investimentos; 

• Os investimentos realizados fora de Lisboa e Porto foram responsáveis por mais de 50% dos 

investimentos realizados. 

 

 

A Gesventure, principal angariadora de capital de risco a operar em Portugal, está em condições de informar o 

mercado que, em face dos dados disponíveis, relativamente à actividade desenvolvida pelos operadores de Capital 

de Risco a actuar no mercado nacional, os Investimentos efectuados no 1º semestre de 2004 atingiram os 103,07 

milhões de euros, o que representa um crescimento de 52% face ao último semestre e de 35% face a igual 

período de 2003.  

As 17 Sociedades de Capital de Risco, mais 5 relativamente ao exercício de 2003, consultadas no âmbito do 8º 

Indicador Gesventure ( vide em www.gesventure.pt os Indicadores anteriores),  efectuaram 38 operações com 

um Investimento médio por participação de 2,7 milhões de euros. 

 

Por sector de actividade é de salientar o grande dinamismo em torno do sector do Turismo/Restauração,  

responsável por 22% do total de investimentos em 12 operações, embora os sectores da Indústria e dos Transportes 

continuem a ser os receptores da maioria dos investimentos, sendo responsáveis respectivamente por 38% e 30% 

do total dos investimentos realizados. Relativamente ao semestre anterior, refira-se que o sector do 

turismo/restauração mais que duplicou os investimentos, enquanto que o sector da Industria triplicou. Ainda 

analisando os sectores de actividade, destaque-se a perda relativa de importância dos Serviços Empresariais face 

aos últimos semestres. 

 

Por estádio de desenvolvimento, saliente-se sem dúvida os três investimentos efectuados no estágio “seed 

capital” a que não é de estranhar a entrada de um novo Operador com foco nesse target, que totalizaram mais de 

400.000 Euros. No entanto os Investimentos em Capital Expansão continuam a obter a maior “fatia” do 

investimento, conforme o demonstra o facto de mais de 92% dos investimentos serem afectos pelas SCR a este 

estágio. Relativamente ao investimento em “startups” realizaram-se este semestre 8 operações num total de 5,6 

milhões de euros.     

 

 

 

 

 



A análise por zona geográfica, vem confirmar a tendência que se tem assistido nos últimos semestres, ou seja, o 

ganhar de importância das restantes zonas do país, face a Lisboa e ao Porto. Fora de Portugal os investimentos 

realizados foram 2, totalizando quase 30 milhões de euros. 

 

No período em análise merece um particular destaque a actividade desenvolvida por um dos mais recentes players a 

actuar em Portugal, a LP-BROTHERS - Venture Capital, com mais de 39 Milhões euros aplicados em 8 

operações e a FTURISMO-Scr com 9 Milhões de euros igualmente em 8 novas participações. 

 

A informação apresentada faz parte dos elementos operacionais facultados pelas 17 SCR a operar em 

Portugal à Gesventure , no âmbito da elaboração do seu 8º Indicador que se encontra neste momento em 

face de conclusão, prevendo-se a sua divulgação pública durante a primeira quinzena de Setembro.  
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