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ASSUNTO: Gesventure promove Empreendedores através de Vídeos na Internet 

 

 

A Gesventure, enquanto entidade especializada na angariação de 

capital de risco, tem desenvolvido várias iniciativas relacionadas com a 

promoção de projectos de elevado potencial de crescimento. A mais 

popular dessas iniciativas consiste nos Elevator Pitch que têm 

regularmente lugar nos congresso da Gesventure (Venture Capital IT 

e Encontros Gesventure). 

 

Dando um passo no sentido da diferenciação e aproveitando a boleia 

do fenómeno YouTube e outros similares que colocam a internet no 

cerne da comunicação, decidimos iniciar a divulgação de vídeos 

com Elevator Pitch realizados por empreendedores que 

estão à procura de capital para alavancar os seus projectos. 

 

Estes vídeos, que denominámos de “Video Pitch”, são assim uma 

forma inovadora e inédita em Portugal de estimularmos os 

empreendedores a complementarem os seus Planos de Negócios com 

informação em formato vídeo capaz de transmitir dados adicionais 

como a performance do produto, a capacidade comunicativa dos 

empreendedores ou até mesmo a sua confiança no projecto. 

 

O primeiro Video Pitch foi divulgado na nossa última newsletter 

(n.º29), dando assim início a uma série de vídeos que visam não só 

estimular o aparecimento de vídeos semelhantes por parte de 

empreendedores mas também dar a conhecer à crescente 

comunidade de Business Angels e outros investidores, os projectos 

que temos em carteira e que consideramos merecerem um pouco da 

sua atenção. 

 
 

VIDEO PITCH 
 

Projecto Why Move 

 
Newsletter n.29 

 
Francisco Banha 
Presidente e CEO da 

Gesventure 
 

“Depois de inovarmos no 
mercado nacional com sessões 
de promoção de  projectos de 
investimento, damos agora um 
novo passo ao adaptarmos a 

nossa actividade às novas 
tecnologias da informação, 

tirando o melhor partido do que 
a internet tem para oferecer.” 

 
“Esperamos, com esta iniciativa, 

continuar a contribuir para a 
aproximação de emprendedores 

e investidores, com especial 
destaque para o crescente 

número de business angels que 
se afirmam pelo país.” 
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O primeiro projecto visado é o Why-Move dos empreendedores Bruno Gavino e André Ferrão que 

procuram através deste vídeo convencer investidores a apostar no seu negócio. 

 

Para mais informações sobre esta iniciativa, contacte-nos através dos meios abaixo indicados. 

 

Cumprimentos, 

 

Luís Galveias 

Marketing Manager 

e-mail: lgalveias@gesbanha.pt 

tel. 91 731 08 29 

 

» Elevator Pitch 

O Elevator Pitch consiste na apresentação pública de projectos por parte de empreendedores que 

se encontram à procura de capital. Estas sessões, tipicamente de 5 minutos, servem, assim, para 

atrair a atenção de investidores, convencendo-os a procurar obter mais informação sobre o 

projecto. 

 

» GESVENTURE, S.A. 

www.gesventure.pt  

A Gesventure possui como actividade principal apoiar os Empreendedores no processo de 

Angariação de Capital de Risco tendo concluído com êxito a realização de 12 operações que 

permitiram aos Empreendedores a obtenção de 16 milhões de euros. A Gesventure é associada 

da APCRI, fazendo parte do seu Comité de Estatísticas, e é responsável pela organização de um 

conjunto de Eventos evangelizadores do Empreendedorismo e do Capital de Risco. A Gesventure 

faz parte da Rede Europeia de Business Angels e possui diversas parcerias internacionais, sendo a 

mais recente um protocolo de colaboração com a sua congénere chinesa VCCHINA que irá 

permitir aos empreendedores portugueses beneficiarem de um veículo à entrada nos mercados do 

Sudeste Asiático. 
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