
COMUNICADO DE IMPRENSA  
 

GESVENTURE ANGARIA 586 mil euros para empresa de Videojogos 
 
Lisboa, 18 de Novembro de 2005. 
 
A Gesventure realizou a sua 8ª operação de apoio à angariação de capital este ano 
ao conduzir o projecto Move INTERACTIVE, dos irmãos Roberto e Rogério Varela, à 
carteira de investimentos da PME INVESTIMENTOS e da NEW CAPITAL, que 
investiu através do Fundo Madeira Capital. Esta operação foi formalizada no 
passado dia 14 de Novembro e irá permitir aos jovens empreendedores da Ilha da 
Madeira desenvolver o seu projecto de produção de videojogos, em particular o jogo 
“Flow Prospects of Mayhem”, para computadores pessoais e consolas, destinados 
à venda no mercado internacional.  
 
A MOVE INTERACTIVE foi constituída em 2001 e dois anos mais tarde ganhou o 
“Prémio Madeira Inovação Empresarial”. Em 2003 participou num evento 
denominado “Game Connection” realizado em Lyon, com o jogo “Flow Prospects of 
Mayhem”, tendo obtido reacções muito positivas das editoras de Videogames, 
relativamente à história e sistema do jogo e à direcção artística. 
 
Actualmente, a MOVE INTERACTIVE pretende desenvolver uma nova 
demonstração do jogo “Flow Prospects of Mayhem”, sob uma nova plataforma – a 
Reality Engine -, que inclui o desenvolvimento de novas especificidades. Para o 
desenvolvimento deste projecto, necessita de recrutar especialistas internacionais, 
liderados e coordenados pelo Promotor Rogério Varela. 
 
João Vicente Ribeiro, Presidente da PME Investimentos refere que “este é o 
primeiro investimento da PME Investimentos na Região Autónoma da Madeira, pelo 
que tem um significado especial. A MOVE INTERACTIVE, pela natureza do seu 
negócio, dos produtos desenvolvidos e da sua equipa de gestão, possui um grande 
potencial para se tornar num caso de sucesso empresarial. ”. 
 
Para o Empreendedor Roberto Varela "A Gesventure foi, desde o primeiro 
contacto, a luz ao fundo do túnel em relação ao projecto da Move Interactive. A 
nossa motivação, o historial e qualidade do projecto foram recebidos com 
entusiasmo pela Equipe e "expertise" da Gesventure. Desde logo acreditaram na 
sua viabilidade e moveram todos os esforços no sentido da angariação de capital 
necessários para o seu desenvolvimento. Não sendo os videojogos uma area de 
negócio fácil, e inexplorada em Portugal, o empenho da Gesventure na elaboração 
do Plano de Negócios sustentado, e na selecção do investidor com competências 
complementares, foram essenciais na obtenção do investimento de 586.000 euros. 
As condições ideais para desenvolver o projecto tornam-se realidade, sendo 
determinantes para que o Sonho dos Promotores do projecto Move Interactive possa 
ir por diante, na díficil mas fascinante Indústria dos Jogos Interactivos." 
 
Por sua vez Francisco Banha, CEO da Gesventure, refere que a concretização 

desta 8ª Operação de Angariação de Capital é a confirmação de que Portugal 

encontra-se a assistir ao dealbar de uma forte e inovadora cultura empreendedora, 

que começa a atrair o interesse das SCR portuguesas tendo em vista dotarem-se do 

capital necessário ao seu trampolim, quer nacional, quer internacional. 



Ora este facto é tanto ou mais importante como se sabe que a existência de um 
sector SEED CAPITAL viável e activo é uma componente essencial para o 
desenvolvimento e crescimento futuro da indústria de capital de risco e para a 
economia portuguesa, conclui com particular ênfase o responsável da Gesventure. 
 
SOBRE A GESVENTURE  
 
A Gesventure, Lda (www.gesventure.pt)  possui como actividade principal apoiar os 
Empreendedores no processo de Angariação de Capital de Risco tendo, em 2005, 
concluído com êxito a realização de 8 Operações que permitiram aos 
Empreendedores a obtenção de 13,8 milhões de euros.  
 
A Gesventure é associada da APCRI, fazendo parte do seu Comité de Estatísticas, 
sendo 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 ( www.eban.org) 
sendo a responsável pela gestão do 1º Clube de Business Angels português ( 
www.businessangelsclub.com ) tendo no passado dia 25 de Agosto assinado 
um protocolo de colaboração com a sua congénere chinesa VCCHINA ( 
www.vcchina.com ) que permitirá aos empreendedores portugueses beneficiarem de 
um veículo à entrada nos mercados do Sudoeste Asiático.  
 
Para mais informações/esclarecimentos: 
 
Francisco Banha (Director Geral da Gesventure) 
fbanha@gesbanha.pt 
www.gesventure.pt 
tel.: 93 2512737 
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