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O 
programa Portugal Tech, lançado 
em dezembro de 2018 pela Insti-
tuição Financeira de Desenvolvi-

mento (IFD), em parceria com o Fundo Eu-
ropeu de Investimento (FEI), já selecionou 
três fundos de venture capital e private 
equity e investiu numa dezena de empre-
sas Portuguesas. 
Lançado há menos de seis meses, em ce-
rimónia presidida pelo ministro Adjunto e 
da Economia, e com o objetivo de atrair 
capital privado e institucional para investi-
mento em empresas de base tecnológica, 
startups, PME e Midcaps portuguesas, o 
programa Portugal Tech já começou a che-
gar aos seus beneficiários finais. 
Dos 100 milhões de euros inicialmente 
acordados entre a Instituição Financeira 
de Desenvolvimento (através de fundos 
nacionais) e o Fundo Europeu de Inves-
timento (através de fundos europeus do 
Banco Europeu de Investimento e Plano 
Juncker), foram comprometidos até ao 
momento cerca de 60 milhões de euros 
em três fundos privados geridos por equi-
pas Portuguesas: 
• Indico Capital Partners (venture capital)  
• Armilar Venture Partners (technology 

transfer) 
• Vallis Capital Partners (private equity) 

O financiamento concedido pelo Portugal 
Tech, enquanto cornerstone investor, as-
sociado ao selo de qualidade do rigoroso 
processo de seleção liderado pelo FEI, foi 
determinante para que estes fundos na-
cionais atingissem o seu  primeiro closing 
no primeiro semestre de 2019, mobilizan-
do ainda 140 milhões de euros adicionais 
por parte de investidores institucionais 
portugueses e estrangeiros. 
Embora cada um dos fundos tenha 4 a 5 
anos para selecionar e investir  em star-
tups e PME, o programa conta já com 10 
empresas investidas (algumas ainda não 
anunciadas), das quais se destacam a 
Vawlt Technologies, SA a SoundParticles, 
a Bitclic, a Attentive, a Barkyn e a Zenklub. 
Para o Ministro Adjunto e da Economia, 
Pedro Siza Vieira, “o crescimento econó-
mico sustentável exige mobilização de 
financiamento, sendo o Programa Portu-
gal Tech um contributo essencial para a 

evolução positiva da economia nacional”. 
Sublinha, ainda, que “o Programa reforça 
o compromisso do Governo no apoio à 
inovação, empreendedorismo e emprego 
qualificado”. 
O Presidente Executivo da IFD, Henrique 
Cruz, sublinha que “a parceria Portugal 
Tech com o FEI vem compensar a quebra 
de investimento institucional em capital 
de risco. O Portugal Tech tem contribuído 
para alavancar o investimento privado em 
Portugal e fez chegar às empresas de base 
tecnológica novo financiamento num cur-
to prazo de implementação.” 
Pier Luigi Gilibert, Diretor Executivo do 
FEI, refere que “o Portugal Tech é uma 
das mais bem sucedidas parcerias eu-
ropeias com bancos de fomento dos Es-
tados Membros – não só pela qualidade 
das equipas já selecionadas, mas também 
pela rápida implementação desde a nego-
ciação até chegar ao mercado e aos em-
preendedores Portugueses”.  
O programa Portugal Tech, que se insere 
na Estratégia de Inovação Tecnológica e 
Empresarial para Portugal, tem ainda 40 
milhões disponíveis para alocar a novas 
equipas, estimando-se que o capital mo-
bilizado na economia portuguesa venha a 
superar os 300 milhões de euros. 
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Academia Start & Go
Formação Start & Go:

• Formação personalizada e sectorial

• Aprendizagem formal e não formal

• Competências reais de trabalho

• Orientada à inovação

• É ensinado o que é praticado e o que é ensinado é 
praticado

Ambiente de aprendizagem:

• Ferramentas práticas

• Desenvolvimento em rede 

• Discussão em grupo 

• Problema-Solução-Feedback

Curso Disponíveis

• Gestão de PME;

• Liderança e Gestão de equipas em PME;

• Gestão Vendas;

• Desenvolvimento Pessoal;

• Gestão de Marcas em PME;

• Marketing Digital.

TRAGA UMA SITUAÇÃO REAL 
DA SUA EMPRESA E DEIXE-NOS 

AJUDAR A RESOLVÊ-LA!
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