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Novos negócios precisam de mais
financiamento e nova mentalidade
Economia digital Jovens empreendedores apostam

pedem mais incentivos à criação de novas empresas.
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A Internet forçou as empresas a

repensar os modelos de negócio.
Criar uma empresa é hoje mais
rápido, mas não necessariamente
mais fácil. A "falta de financia-
mento'^ a "mentalidade ainda
acanhada" são muitas vezes
apontadas como os principais en-
traves à criação de empresas. Um
tema que foi debatido por cinco
'starrups' portuguesas na confe-
rência realizada pela "The Econo-
mist", esta semana, em Cascais.

Estes empreendedores portu-
gueses, que confessam não fica-
rem à espera que o financiamen-
to lhes caia no colo, defendem
que Portugal precisa de mudar
de mentalidade e incentivar a
criação de mais empresas. "O fi-
nanciamento que encontrámos
em Portugal, pode dizer -se, é

decente", comentou David Bra-
ga Malta, um dos fundadores da
Cell2b, empresa de biotecnolo-
gia que nasceu de uma parceria
entre o Instituto Superior Técni-
co e o Instituto Português de On-
cologia, de Lisboa, e hoje desen-
volve novas terapias celulares
para o tratamento de doenças
como a leucemia

Frederico Oliveira, responsá-
vel de produto da Dashboard.io
que passou por um dos bloques de

tecnologia mais reconhecidos in-
ternacionalmente, o 'Te-
chcrunch', defende que "Portu-
gal não precisa de um Silicon
Valley, tem é que criar condições
para que haja vontade para criar
empresas. Muitasvão falhar, mas
temos de criar mais empresas".
Actualmente, a Dashboard.io
ajuda os fundadores das 'star-
tups' a desenvolver ferramentas e

a encontrar investidores.
Afonso Santos acredita que a

crise tem um lado positivo para o

país. "As pessoas tornaram-se
mais humildes e aprenderam a
gerir o seu dinheiro e não o cré-

dito", sublinha o fundador da
TUIZZI.com. Porém, reforça o
problema dos empreendedores
em encontrar financiamento.
0 peso das universidades
Para Inês Silva, co-fundadora da
Pirates, uma organização que es-
timula empreendedores, "a mu-
dança tem de passar pelas univer-
sidades que não estão a fazer o seu
trabalho para promover os em-
preendedores e não é só em Por-
tugal. Nós ajudamos as pessoas a
concretizar ideias em empresas".

O 'equity crowdfunding', um
inovador modelo de financia-
mento de 'startups' que permite
angariar capital para empresas
nas primeiras etapas de activida-
de, é defendido pela Seedrs. O seu
fundador, Carlos Silva, defende

que "cada empresa é responsável

pelo seu sucesso. No entanto,
acredito que a população deveria
estar mais informada sobre as

vantagens de capital disponível,
pois um dos grandes problemas é

a falta de financiamento".
A Seedrs anunciou, esta se-

mana, que angariou mais de três
milhões de euros junto de mais
de 900 investidores. Entre os
maiores accionistas institucio-
nais destaca-se a Faber Ventu-
res, que se tornou no maior ac-
cionista institucional europeu
desta plataforma 'online'.

"O capital adicional que con-
seguimos angariar permite-nos
crescer mais rapidamente e dá-
-nos uma margem significativa
para nos focarmos a 100% no
desenvolvimento e na expansão
do negócio em toda a Europa",
sublinha Carlos Silva. ¦
CROWDFUNDING

3 milhões
A Faber Ventures tornou-se
num accionista de referência
da Seedrs, a maior plataforma
europeia de 'equity
crowdfunding' e que angariou
um total de mais de três milhões
de euros em financiamento junto
de cerca de 900 investidores.



Seedrs

È uma plataforma, regulada e

autorizada a operar nos merca-
dos financeiros, que descobre

e investe em 'startups' através
de 'equity crowdf undlng'.

Foi fundada por Carlos Silva

(primeiro na foto), presidente e

COO, e Jeff Lynn, CEO, e conta
com 19 colaboradores, estando
10 pessoas sediadas em Lisboa

e nove em Londres. Actualmen-
te conta com mais de 31 mil uti-
lizadores que investiram cerca

de 7,3 milhões de euros em
1 mais de 60 'startups'.

TUIZZI.COM

Afonso Santos é o CEO e funda-
dor da TUIZZI.COM, a primeira
plataforma 'Web' que simplifica

e facilita o acesso à compra,
venda e gestão de publicidade
exterior. Assenta no lema "Pu-
blicidade para todosl Agora até
as pequenas empresas podem
ter grandes cartazes." Além da

compra e venda 'online' de
meios de publicidade exterior,

a TUIZZI.com disponibiliza gra-
tuitamente um software de ges-
tão especializado em suportes

de publicidade exterior.

Dashboard.io

t uma ferramenta de colabora-

ção utilizada por fundos de in-
vestimento e programas de

aceleração de 'startups'. O ob-

jectivo é fomentar a comunica-
ção entre 'startups', fundado-

res, mentores e gestão do fun-
do/programa. Neste momento é
utilizado por alguns dos maio-
res programas de aceleração

de 'startups' do mundo, como a
SOO Startups (Califórnia),

Seedcamp (Londres), Techstars
(Texas) ou Startup Lisboa (Lis-

boa, Portugal).

Cell2b

É uma empresa de biotecnolo-
gia especializada no desenvol-

vimento de novas terapias celu-
lares para o tratamento de

doenças do foro imunológlco e
inflamatório. Pedro Andrade,

Francisco Santos, Daniela Cou-
to e Dãvid Braga Malta (na foto)
são os empreendedores. O pri-

meiro produto desenvolvido

pela Cell2B é o ImmuneSafe,
uma terapia imunomoduladora

que já tratou 6/6 doentes com a
forma aguda da Doença do En-

xerto contra o Hospedeiro.

Startup Pirates

É uma organização sem fins lucra-
¦ tivos que pretende apoiar quem
está* a dar os primeiros passos no

'

mundo do empreéndedorismo.
Hoje estão presentes em dez paí-

ses, em três continentes. A empre-
sa criou um programa de acelera-

ção de empreendedoresfim potên-
cia com a duração de uma semana
No final, os participantes apresen-
tam as suas ideias a investidores.
O Startup Pirates foi criado por

cinco amigos, Inês Silva (na foto),
Rafael Pires, Daniela Monteiro,

João Oliveira e and Ariana Brás.

O painel
dedicado

à economia
digital

na Lisbon
Summit juntou

cinco casos
portugueses
de sucesso.


