Gesventure procura Empreendedores do sector “Telecomunicações” para
participação no Elevator Pitch* da 2ª Edição dos Negócios Pela Manhã.
Negócios Pela Manhã:08 :30, 28 de Fevereiro de 2005, Hotel Real Palácio, Lisboa

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2005
A Gesventure procura empreendedores na área das Telecomunicações para participar na edição dos
“Negócios Pela Manhã” de Fevereiro. Os candidatos deverão estar à procura de capital para permitir
desenvolver o seu projecto empresarial ou possuir uma clara intenção de realizar uma Operação de
Management Buy Out ou Management Buy In em empresas que operem no sector das
Telecomunicações.
Para o efeito devem apresentar o respectivo Plano de Negócios em www.gesventure.pt .
A participação dos empreendedores consistirá numa apresentação do projecto/ empresa a uma
Sociedade de Capital de Risco, a um empreendedor que desenvolveu o seu projecto com o recurso ao
CR e a um responsável de uma empresa líder no sector das Telecomunicações.
A iniciativa “Negócios Pela Manhã”, organizada pela APCRI, REVISTA PRÉMIO E GESVENTURE, visa
juntar, à mesma mesa ao pequeno almoço, num ambiente de diálogo, na última 2ª feira de cada mês,
diferentes entidades relacionadas com o mercado de capital de risco português. A primeira sessão desta
iniciativa que decorreu no passado dia 31 de Janeiro - saiba tudo o que se lá passou em
www.gesventure.pt/breakfast/ - foi dedicada ao sector das Tecnologias de Informação e reuniu entre
outros responsáveis: João Arantes e Oliveira (APCRI e ES CAPITAL), Paulo Ramos (ParaRede), Paulo
Rosado (Outsystems), Miguel Aires (ITDS – “Empreendedor”), Luís Fonseca (Prémio), Paulo Caetano
(APCRI), e Francisco Banha (Gesventure).
Estamos convictos de que este assunto merecerá a sua melhor atenção , disponibilizando-nos desde já
para uma troca de impressões mais pormenorizada.
Francisco Manuel Banha - contactos:932512737
Director Geral da Gesventure
* ELEVATOR PITCH
Oportunidade dada a um empreendedor para este divulgar o seu projecto perante potenciais investidores.
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