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Venture Capital IT
O Venture Capital IT é o evento referência em Portugal na área do Capital de Risco. Um grupo de especialistas 
nacionais e internacionais em Empreendedorismo, Novas Tecnologias e Capital de Risco reúne-se durante os dois dias 
do evento para discutir ideias sobre projectos, conceitos, tendências, entre muitas outras abordagens.

O congresso contempla igualmente a oportunidade de alguns empreendedores apresentarem ao público presente o 
seu projecto, na expectativa de ser alvo do interesse de potenciais investidores.

Para além dos projectos apresentados sob a forma de elevator pitch para toda a audiência, decorrerão em paralelo, 
sessões privadas com uma SCR, onde projectos e empreendedores previamente seleccionados pela Gesventure, 
tentarão angariar capital.

O VCIT termina os trabalhos com a já habitual entrega de prémios a todos os que se distinguiram nos seguintes 
planos: Inovação, Internacionalização e Empreendedorismo.
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Conferências (1)
O VCIT centra-se, sobretudo, nas conferências que se realizam durante os dois dias 
de congresso, e que se encontram divididas em 4 sessões temáticas distintas.

Ao longo das 4 edições já realizadas, temos vindo a dar ênfase crescente à 
internacionalização, trazendo a Portugal oradores conceituados dos mais diversos 
campos de actuação e países. O facto de trazermos ao nosso país oradores do Reino 
Unido, França, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, 
África do Sul, entre outros, permite acentuar o carácter internacional não só do 
evento como também do Capital de Risco em si.

Para o 5º VCIT a aposta na internacionalização vai continuar, assim como a 
especificidade dos temas debatidos.

O espaço para discussão de ideias é essencial neste tipo de eventos, havendo 
sempre no final das sessões um período de debate onde público e oradores são 
incentivados a confrontar ideias.

David Key – Brand New Ventures, UK

Paulo Ramos – CEO ParaRede

Shai Vyakarnam – Universidade de Cambridge, UK

José Roquette – Grupo Pestana Pousadas

Jean Raby – Director da Goldman Sachs

Arnaldo Rodrigues – Country Manager Motorola Portugal

Paul Shreve – New Business Develpoment Cisco, USA

Paulo Ramos – Director Geral da Compaq Portugal

Luís Mira Amaral – Administrador BPI Capital

Jack Lang – Universidade de Cambridge, UK

Rogério Carapuça – CEO Novabase

Mark Delamere – Universidade de Nottingham, UK

Stéphane Roussier – Presidente do Grupo France Finance Technology

Christopher Klein – Ernst & Young

Jorge Barata Preto – GCI Moçambique

Andre Jaunay – Rede Francesa de Business Angels

Chris Curtis – CG International, Canada

João Matias – Oracle Portugal

Miguel Afonso – A Promotora, Cabo Verde

Diogo Horta e Costa – Telesp Celular

Jorge Santos – Siagri, Moçambique

Stephen Grech - Tshwane University of Technology, África do Sul

António Nogueira de Leite – Professor Universitário

Francisco Fonseca da Silva – Banco Português de Gestão

Alexander Von Friesen – Pricewaterhousecoopers

Martin Carr – Business Link

Nicolas Eymard – Maaf Gestion, França

Jorge Braga de Macedo – Inst. Inv. Científica Tropical

Samy Kopit – BNDES, Brasil
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ECONOMIA E MERCADOS
• China, o novo El Dorado? ; Competição vs Cooperação ; Oportunidades e Ameaças ; Como penetrar no mercado chinês? 
• Dimensão e novos Horizontes no Sector das Tecnologias de Informação
• Estratégias de actuação nos Mercados de Capitais
• O Capital de Risco como Alavanca da Economia Nacional
• As Indústrias do Espaço: Uma Oportunidade para as Empresas Portuguesas
• CASE STUDY 

EMPREENDEDORISMO
• Tudo o que deve saber antes de criar a sua empresa. 
• As “Best Practices” na criação de empresas.
• O apoio dos organismos nacionais e internacionais na dinamização do espírito empreendedor e do capital de risco
• A Importância do Capital de Risco nas Operações de Early Stage
• CASE STUDY : 

TURNAROUND MANAGEMENT: MBO/MBI’s e REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS
• Uma visão sobre o mercado internacional 
• Uma oportunidade por explorar em Portugal?
• Qual o papel do Capital de Risco neste tipo de operações?
• O Enquadramento Jurídico e Fiscal das Operações de Turnaround Management
• O Papel dos Organismos do Estado na dinamização das Operações de TM.
• CASE STUDY

VC OUTLOOK 2005
• O mercado europeu vs americano
• O Capital de Risco nos mercados emergentes do Brasil e da China
• O Capital de Risco no mercado Português
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Ian Page é professor convidado do Departamento de Computação no Imperial 
College da Universidade de Londres e Empreendedor Residente na Universidade
de Reading. Desde 2003 que exerce o cargo de Director do Desenvolvimento de 
Negócios da Seven Spires Investments, um fundo tecnológico focado em Early 
Stage, onde gere investimentos até £1 milhão/ano/empresa e participa como 
administrador nas empresas participadas.

Chris Curtis é CEO da CGInternational, uma organização 
com sede no Canadá que desenvolve programas de 
estímulo ao empreendedorismo baseados no total 
desenvolvimento das capacidades dos indivíduos. Para 
Chris Curtis, o empreendedorismo é uma ferramenta que 
ajuda qualquer indivíduo a tomar o controlo da sua vida.

Mira Amaral é principalmente reconhecido pelas suas ligações à banca, 
nomeadamente à Caixa Geral de Depósitos, BPI, Banco de Fomento
(Maputo), Banco Post (Roménia), bem como a outras grandes empresas 
como a CIMPOR, UNICER, ATLANTIS e REPSOL. No âmbito político, 
assumiu o cargo de Ministro do Trabalho e Segurança Social do X Governo 
Constitucional (1985-1987) e de Ministro da Indústria e Energia do XI e XII 
Governo Constitucional (1987-1995).
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Alex Pegley tem um MBA pela London Business School e é 
actualmente Director Executivo da Digital Solutions Group 
Venture Capital. Anteriormente exerceu funções de COO 
na E-Capital Investments, (um fundo de capital de risco de 
£20m), na divisão financeira da Oracle e no Grupo Olivetti.

Julie Logan é Directora da Simfonec, um Centro de 
Empresas Científicas da Cass Business School em Londres. 
A missão do Centro é transformar ideias relacionadas com 
ciência em projectos comerciais através do ensino do 
empreendedorismo e do desenvolvimento de mentoring.

Mannie Manhong Liu é especialista em Capital de Risco, assumindo os 
cargos de Directora do Centro de Investigação de C.R. “Boston China” e do 
Instituto de Investigação de C.R. e Private Equity da Universidade de Renmin. 
É ainda vice-Directora do Comité de Capital de Risco da China, consultora 
financeira do Governo Municipal de Pequim e professora/mentora de 
doutoramento da Escola de Finanças da Renmin University of China.
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Estão ainda confirmados os seguintes oradores:
Ana Sofia Batista (Abreu, Cardigos & Associados, Portugal)

António Gaspar (IAPMEI, Portugal)

António Neto da Silva (Proespaço, Portugal)

Francisco Banha (Gesventure, (Venture Catalyst), Portugal)

Horácio Piriquito (Assoc. dos Analistas Financeiros, Portugal)

Javier Echarri (EVCA, Bélgica)

João Arantes de Oliveira (APCRI, Portugal)

João Baptista (Assoc. Brasileira de Capital de Risco, Brasil)

Miguel Teixeira de Abreu (Abreu, Cardigos & Associados, Portugal)

Paulo Pinto (DIF Broker, Portugal)

Paulo Rosado (Outsystems, Portugal)

Paulo Varela (Grupo Visabeira Moçambique, Portugal)

Pedro Murta (DRIVE, SCR, Portugal)

Ricardo Câmara e Sousa (Enterprise Liaison Officer, Reino Unido)

Rocha de Matos (Lispólis, Portugal)

Ties van der Laan (Ties Corporate Finance, Luxemburgo)

API Capital (Venture Capitalist, Portugal)*

.....
* Orador a designar.



Elevator Pitch

Ao longo do congresso será dada a oportunidade a vários empreendedores de exporem os seus projectos ao 
público em apresentações de 5 minutos.

As apresentações decorrem de forma intercalada com a agenda do congresso,  e têm como objectivo não só dar a 
conhecer ao público em geral novas oportunidades de negócio emergentes, bem como transmitir um pouco do 
espírito empreendedor que existe no nosso país. 

Esta é uma iniciativa inovadora em Portugal, tendo já sido adoptada pela Gesventure no 4º VCIT (Maio, 2004) e no 6º 
Encontro Gesventure (Novembro, 2004) com sucesso, despertando o interesse e curiosidade dos presentes.

O conceito elevator pitch provém dos 5 minutos que o empreendedor tem ao encontrar um potencial 
investidor no elevador. Nesses 5 minutos terá que ‘vender’ a sua ideia e despertar o interesse do 

investidor em querer saber mais sobre o produto
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Sessões Privadas
Ao longo dos dois dias de congresso, decorrerão em paralelo sessões em ambiente privado com uma Sociedade de Capital 
de Risco (SCR) patrocinadora do evento. 

Nestas sessões, os empreendedores e projectos previamente seleccionados pela Gesventure, terão oportunidade de 
apresentar em exclusivo a uma SCR, as linhas mestras do seu business plan e tentar cativar o investidor para uma reunião 

subsequente.  Cada apresentação tem uma duração de 15 minutos.

Esta é uma iniciativa inovadora em Portugal, tendo já sido adoptada pela Gesventure no 4º VCIT (Maio, 2004) e no 6º 
Encontro Gesventure (Novembro, 2004) com sucesso, despertando o interesse da PME Investimentos, que em ambos os 

eventos teve o privilégio de conhecer os projectos neste tipo de sessões.
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Prémios Gesventure

Desde a primeira edição do VCIT que a Gesventure vem premiando as 
empresas e personalidades que mais se destacaram em 3 planos distintos: 
Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização.

Os patrocinadores do evento associam-se a um dos prémios, revelando a 
perspectiva empresarial com que cada entidade mais se identifica.

Empreendedorismo
• Dionísio Pestana – Grupo Pestana (2001)

• Markus Kemper – Cesce (2002)

• Jorge Rebelo de Almeida – Grupo Vila Galé (2003)

• Paulo Mirpuri – Air Luxor (2004)

Inovação
• José Neves – Swear (2001)

• Pedro Pissarra – Biotecnol (2002)
• Paulo Rosado – Outsystems (2003)

• New Vision (2004)

Internacionalização
• Quadriga (2001)

• Rui Melo – Quatro (2002)

• Renova, S.A (2003)

• Derovo – António Afoito (2004)

Vencedores do 4º VCIT da esquerda para a direita: Internacionalização PME Investimentos, Empreendedorismo PT Investimentos Internacionais e Inovação BPN.
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Um exemplo a replicar em Portugal
Centrado na questão da gestão do crescimento das empresas inovadoras, o “Forum Entrepreneurs-IT” reúne 2 vezes por ano os 

experts e dirigentes das grandes empresas de TI, que debatem entre outras as questões do financiamento, da estratégia de 

mercado, da organização dos recursos e da comunicação. O objectivo destes encontros semestrais é responder às múltiplas 

interrogações que suscita uma economia em rápida evolução, e sobretudo ser um meio de se partilhar experiências. 

Organizado em Paris de seis em seis meses desde 1998, o Capital-IT tornou-se incontornavelmente a “Conferência do Capital de 

Risco na Europa”. Em cada edição mais de 700 investidores, empresários, consultores e jornalistas assistem à apresentação de 40 

projectos/empresas que foram seleccionadas na área das Novas Tecnologias por um júri de reconhecido valor. Por esta via, e até ao 

momento, as empresas que apresentaram os seus projectos já angariaram 3,7 milhões francos franceses, e 5 já foram introduzidas 

em Bolsa.

São encontros que ocorrem todos os seis meses entre os dirigentes das empresas de TMT cotadas sobre o Euronext, os 

profissionais da Bolsa, investidores, analistas, financeiros e líderes de opinião. 40 minutos são oferecidos aos presidentes das

empresas “Stock-IT 30” (30 empresas seleccionadas pelo seu potencial de desenvolvimento), para apresentarem a evolução do seu 

sector e suas perspectivas. Cada encontro tem igualmente o intuito de reunir em Paris um leque de personalidades internacionais 

que fazem a sua análise e partilham a sua visão da evolução dos mercados bolsistas e dos sectores que criam valor.  
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Recortes de imprensa das últimas edições
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Público

Banca

Associações

Empresas

Empresas Privadas

Empresas Públicas

Bancos Privados
CGD

Associação Portuguesa
de Bioindústria

IAPMEI

PME’s

Consultoras
Universidades Privadas

Universidades Públicas

Euronext Lisboa

Parques Tecnológicos

Sociedades de Capital de Risco

Universidades

Redes Business Angels

Institutos Tecnológicos

• Candidatos a Empreendedores;

• Administradores de Entidades Financeiras;

• Directores de Investimentos de Grupos Económicos;

• Académicos e Estudantes Universitários;

• Gestores de SCR;

• Empresários;

• Consultores de Empresas
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Gesventure - POSICIONAMENTO

� 1ª « Venture Catalyst » em Portugal

� + 200 Dossiers Analisados

� 800 mil € angariados

� + 100 conferências como oradores

� 8 Indicadores Semestrais de Capital de Risco

� Certificação ISO 9001:2000

Fusões 
e 

Aquisições

Angariação 
de

Capital

Incubação
de

Empresas
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parceiro

€ 265 milhões angariados
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Gesventure - MISSÃO

Missão

Capital de Risco Institucional
Fundos portugueses

VC’s Europeus; VC’s Americanos

Corporate 
Ventures

Business Angels
Business Angels Club (Portugal)

EBAN (European Business Angels Network)

“Obter os financiadores mais adequados 
para os melhores projectos”
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