Três projectos apresentados no Elevator Pitch promovido pela Gesventure, em Maio, obtêm financiamento.
Valor total do financiamento angariado é de 2.750.000
Lisboa, 20 de Dezembro de 2004
A Gesventure anuncia que os projectos OutSystems, Aqual e Tic-Tac, apresentados no 4º Venture Capital IT
(Congresso Nacional de Capital de Risco), foram alvo de investimento por parte de investidores presentes no evento.
Dos 16 projectos apresentados no 4º VCIT, decorrido em Maio passado, 3 atingiram já os seus objectivos de
obtenção de financiamento, tendo angariado um total de 2.750.000. Os projectos contemplados são oriundos de
diferentes sectores e estão em fases distintas de desenvolvimento mas têm em comum o facto de se tratar de seed
capital e Start Up, tipo de financiamento pouco habitual no mercado de capital de risco português.
Todos aqueles que pretendam beneficiar deste tipo de iniciativas poderão inscrever-se já no site da Gesventure, (
www.gesventure.pt ) nomeadamente para integrarem o grupo de promotores que procurará angariar capital no 5º
Venture Capital IT que decorrerá nos dias 3 e 4 de Maio em Lisboa.
Estamos convictos de que este assunto merecerá a melhor atenção da V. parte, disponibilizando-nos desde já para
uma troca de impressões mais pormenorizada.
Francisco Manuel Banha
Director Geral da Gesventure
BREVE DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPADAS
NOME
ACTIVIDADE
FASE
CAPITAL ANGARIADO
NOME
ACTIVIDADE
FASE
CAPITAL ANGARIADO
NOME
ACTIVIDADE
FASE
CAPITAL ANGARIADO

OutSystems – Software em Rede, SA
Desenvolvimento e comercialização de uma plataforma de softare (OutSystems Hub
Edition) flexível às necessidades de cada cliente.
Expansão
2.200.000
Aqual – Ideias, Investimentos e Projectos em Aquacultura, SA
Desenvolvimento e exploração de projectos de produção aquícula e pesqueira, com
especial destaque para a área de bivalves.
Start Up
500.000
Tic-Tac, Lda.
Concepção, produção e comercialização de puzzles tridimensionais em madeira com
recurso a tecnologia laser.
Seed Capital
50.000

VENTURE CAPITAL IT
O VCIT é um Congresso sobre capital de risco e empreendedorismo que conta já com 4 edições realizadas.
Organizado pela Gesventure, o VCIT procura todos os anos reunir a opinião de intervenientes não só nacionais como
também de países onde estes mercados se encontram mais desenvolvidos.
ELEVATOR PITCH
Oportunidade dada a um empreendedor para este divulgar, num período de cinco minutos, o seu projecto perante
potenciais investidores.
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