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Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 

Senhor Presidente do IAPMEI e da InovCapital, Dr. Luís Filipe Costa 

Senhores Oradores convidados, 

Caros Investidores e Empreendedores presentes, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

É com o maior gosto que saúdo e dou as boas vindas, de forma muito calorosa, a todos os 

participantes nesta 11ª Edição do VCIT.  

Uma tão alargada presença neste Auditório do Taguspark e o facto de voltar a ver tantas caras 

conhecidas que foram presença constante em anteriores edições deste Congresso, são de antemão 

sinais inquestionáveis dos efeitos positivos que o VCIT tem vindo a produzir na dinamização do 

Ecossistema Empreendedor português e motivo de força para que a Gesventure continue a apoiar 

aqueles que têm por exclusiva ambição ultrapassar o que sonharam possível. 

É bem conhecida a importância que sempre atribuí ao Empreendedorismo enquanto activo 

fundamental para a renovação do nosso tecido empresarial e para o crescimento da nossa 

economia. 

Há onze anos consecutivos que venho a insistir na realização, entre outras iniciativas, deste 

Congresso Internacional de Capital de Risco como um gesto de acolhimento de novos intervenientes 

no panorama empresarial português com condições para crescer por via do acesso à Indústria de 

Capital de Risco Nacional.  

 

 



Isto porque acredito que são gestos como este que permitem a uma nova geração de 

empreendedores estabelecer laços, criar redes de contacto e desenvolver mais facilmente os seus 

projectos e ideias de negócio, dando-lhes a oportunidade de conhecer e dialogar com Investidores, 

Associações de Business Angels, Venture Catalysts, e de aprender com exemplos de sucesso, 

nacional e internacional, que seleccionamos para apresentar ao longo destes dois dias de 

Congresso.  

 

É sabido que, hoje, mais do que nunca, os mais jovens são chamados a desempenhar um papel 

estratégico na procura de soluções inovadoras. 

 Efectivamente, aquilo que se espera desta geração são novas ideias, novos modos de pensar e de 

fazer que se traduzam num aumento de produtividade e de competitividade das nossas empresas. 

 

E, por isso, Portugal, que inicia agora um ciclo de mudança, de renovação e, diria mesmo, de 

esperança, tem ser capaz de desenvolver uma recuperação económica sustentada nestes novos 

modelos, geradores de receita e de emprego.  

 

Creio que todos os que se encontram nesta sala concordam comigo! 

 

 
 
Agradecimentos 
 

Começo por endereçar uma palavra de apreço e agradecimento à Câmara Municipal de Oeiras, na 

pessoa do seu Presidente Dr. Isaltino Morais, a quem agradeço por nos ter dado a honra de, pelo 

segundo ano consecutivo, efectuar a Abertura deste Evento, bem como pela sua amabilidade em 

voltar disponibilizar-nos este Auditório Principal do Taguspark para a realização do 11º VCIT. 

Não poderei deixar de enaltecer o papel mobilizador que a Câmara Municipal de Oeiras continua a 

desenvolver em prol do Ecossistema Empreendedor português, graças à qual o Concelho de Oeiras 

beneficia hoje de uma verdadeira plataforma que potencia a investigação, a criação de novas 

empresas, o desenvolvimento de negócios e a atracção de investimento. 



Saúdo, igualmente, o IAPMEI, e em particular o seu Presidente, Dr. Luís Filipe Costa, a quem 

agradeço, mais uma vez publicamente, todo o intenso e valioso trabalho que tem realizado a bem da 

comunidade de Business Angels nacional e do Empreendedorismo português, o qual deixará 

seguramente rasto e fará sentir os seus efeitos nos anos que agora se seguem. 

A sua presença no Congresso Europeu de Business Angels realizado em Varsóvia, no passado mês 

de Maio foi o gesto mais recente desta sua empenhada dedicação, à semelhança dos Congressos 

antecedentes nos quais fez sempre questão em estar presente. 

 

A Comunidade de Business Angels e de Empreendedores portugueses sentir-se-á naturalmente 

muito grata, como eu pessoalmente estou, e é com essa gratidão que todos esperamos que, neste 

novo ciclo de mudança que agora se abre e que consigo trará inevitavelmente novos actores, o 

mérito, a competência e a dedicação que o Dr. Luis Filipe Costa evidenciou até ao limite das suas 

possibilidades, sejam agora sinónimo da sua continuidade, a qual, de resto, faz todo o sentido neste 

movimento de força que Portugal tanto preciso para estar à altura das exigentes responsabilidades 

que tem que cumprir para recuperar da profunda crise em que mergulhou. 

Agradeço, ainda, ao Dr. Luis Filipe Costa por se ter associado, mais este ano, à Gesventure para, 

conjuntamente com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, efectuar a Abertura deste 

11º VCIT, e bem assim pelo apoio financeiro e Institucional concedido que se afigurou, a exemplo dos 

anos anteriores, fundamental para a realização desta Edição. 

Um agradecimento também muito especial ao Gestor do Programa COMPETE, Dr. Nelson de Souza 

por se ter disponibilizado a falar neste VCIT sobre a evolução que o Programa COMPETE tem 

registado, até ao momento, no financiamento das start-ups bem como pelo patrocínio com que nos 

distinguiu e que foi importante para fazer face às despesas associadas à realização do Evento. 

Saúdo a CAIXA CAPITAL, na pessoa do seu CEO Dr. Alfredo Antas Teles, a quem deixo o meu 

manifesto agradecimento pela pronta disponibilidade evidenciada em associar-se como orador desta 

iniciativa para connosco partilhar a experiência da Caixa Capital no Private Equity, e também pelo 

patrocínio atribuído à realização deste Evento.  

 

 



Uma palavra também de muito apreço para a AICEP CAPITAL GLOBAL, na pessoa do seu 

Administrador Executivo, Dr. António Jorge Costa, pelo patrocínio com que nos voltaram a distinguir e 

pela disponibilidade demonstrada na partilha da Informação referente ao Fundo de Apoio à 

Internacionalização das Empresas Portuguesas. 

Este ano tivemos um novo patrocínio atribuído pela marca portuguesa de roupa LABRADOR, a quem 

muito agradecemos aos seus Administradores aqui presentes Engº Martiniano Gonçalves e Dr 

António Azevedo. 

Saúdo também os nossos parceiros, a ABREU ADVOGADOS, APCRI e DNA CASCAIS, por mais 

uma vez terem feito questão de se associarem à Gesventure nesta iniciativa. 

A terminar, agradeço a todos quantos vieram aqui, a meu convite, acrescentar brilho a este 

Congresso, honrando-nos com a sua presença. Bem hajam! 

Ainda antes de declarar abertos os trabalhos deste 11º VCIT, solicito a vossa atenção para a breve 

sequência de slides que passo a apresentar tendo em vista proporcionar um Enquadramento Geral 

dos diversos temas que irão ser debatidos ao longo destes dois dias de intensos Trabalhos. 

Declaro, então, abertos os trabalhos deste 11º VCIT. 

A todos, muito obrigado. 

 
 
Francisco Banha 
Presidente da GESVENTURE 
 
fbanha@gesbanha.com 
 
www.gesventure.pt 
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