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TECNOLOGIA

Grupo tecnológico PDM
avança para a bolsa em 2019
O grupo nacional PDM está a constituir uma sociedade gestora de participações
sociais na preparação para avançar para a bolsa em 2019. Assume que não é conhecido
em Portugal, mas promete mudar essa realidade com os projectos em curso.

Luís Miguel Campos quer que a sua empresa dê um salto em 2019.
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O grupo PDM (Projecto
Desenvolvimento Ma-
nutenção), que está a

constituir uma socie-
dade gestora de participações sociais

(SGPS), tem como projecto chegar
à bolsa em 2019. Ainda não está de-
finido a bolsa em que o capital será

disperso, mas Luís Miguel Campos,

que passou de CEO a "chairman" da

sociedade este ano, acredita que no

próximo ano o grupo PDM, de tec-

nologias, estaráprontopara dar esse

passo, até porque tem projecções de

crescimento grandes, muito por via

dos projectos europeus que foram

aprovados.
O embrião da sociedade nasceu

em 1991 quando Luís Miguel Cam-

pos estudava no Instituto Superior

Técnico, em Lisboa, mas só em 2001
- quando este responsável voltou do

doutoramento nos Estados Unidos
da América - é que as operações co-

meçaram verdadeiramente.

O grupo surgiu em 2008, mas

como conceito, não como SGPS, que
será agora constituída, para agregar
"de forma mais eficaz" todas as par-
ticipadas. A PDMFC, que é a empre-
sa por onde tudo começou, manter-



-se-á, mas como sociedade dedicada

à investigação.
Com os projectos em mãos e o

plano de abrir, em 2019, filiais nou-
tros países, o grupo vê na entrada em
bolsa uma forma de capitalização
para o futuro, até a pensar em even-
tuais aquisições.

Em 2019, por outro lado, a em-

presa acredita que alguns dos projec-
tos europeus estarão em fase de de-

monstração e colocarão, por isso, o

grupo PDM no mapa. Luís Miguel
Campos espera ter em 2019 "resul-
tados muito bons nalgumas dessas

iniciativas. O responsável admite que
neste momento o grupo até é mais
conhecido junto de grandes empre-
sas lá fora, como construtores auto-
móveis ou de aviação, com quem já
tem projectos conjuntos. Mas com
outras demonstrações acabará co-
nhecido. Luís Miguel Campos acre-
dita que com o investimento feito nos

últimos anos o grupo conseguirá
crescer organicamente ataxas atéde
três dígitos (100%). "Mas há áreas

em que não queremos inventar a

roda". E aí pode até avançar com

aquisições, aliás como tem aconteci-

do na vida da empresa.
Depois de ter realizado um vo-

lume de negócios de 27 milhões de
euros em 2017, esperando este ano
ficar perto dos 30 milhões, o grupo
admite avançar para os 50 milhões
de euros no ano seguinte. "Se não

chegar a esse valor ficaria muito de-

sapontado", disse, em entrevista ao

Negócios, o agora "chairman" da

empresa, orgulhando-se dos resul-

tados que foram sempre positivos,
"desde o primeiro ano". E não jus-
tifica este desempenho pela falta de

risco, até porque, diz, "arriscamos

bastante, mas acima de tudo somos

extremamente poupados". Um dos

seus lemas de gestão é "investir não

mais do que é preciso". Luís Miguel
Campos não esconde que o grupo

tem sabido, sempre, financiar-se

junto de projectos europeus, obten-

do fundos comunitários.

Internacionalização
A maior empresa do grupo é a

Go4Mobility, que está com um vo-
lume de negócios a rondar os 20 mi-
lhões de euros, e para esta sociedade

até j á receberam várias propostas de

compra, mas que foram sendo rejei-
tadas. Mesmo agora têm uma oferta

em cima da mesa, que seguiráo mes-
mo caminho das anteriores.

A Go4Mobility é uma das socie-

dades do grupo que está internacio-

nalizada, mas todo o grupo aprovei-
ta os escritórios fora do país para os

vários negócios. Actualmente o gru-

po tem escritórios em Moçambi-
que, Espanha e Brasil - "o país mais

éé
A PDMFC
será o braço
de investigação
do grupo.
LUÍS MIGUEL CAMPOS

"Chairman" da PDM e director
de investigação e desenvolvimento

difícil do mundo" -, e parceiros na
Áustria, Alemanha e Suíça. O objec-
tivo é estender a outros países. Es-
tão já previstos escritórios na Gré-

cia, Chipre, Itália, Roménia e Po-
lónia e nos EUA na Califórnia.

Projectos em mãos
O grupo PDM assegura ter cerca de

10 projectos a decorrer ou já apro-
vados. Projectos europeus de inves-

tigação e dos quais espera ter frutos

nos próximos anos. Em áreas diver-

sas. Um dos que poderão ser mais fa-

lados é o de gestão de drones à dis-

tância, que pode ser aplicado a vá-
rios serviços; ou o que no turismo vai

permitir a realização de viagens vir-
tuais; ou ainda os projectos ligados à

quinta geração móvel. Está também
a avançar em projectos de

"blockchain" e na área da saúde. Luís

Miguel Campos não esconde a agi-
lidade da empresa nestas candida-
turas. "Somos bons na utilização dos

fundosquerdo QREN, quer do Por-

tugal 2020, aproveitamos bastante",

assume ao Negócios. E muitos dos

projectos que são desenvolvidos

dentro da empresa acabam por ori-

ginar "spin off". A Go4Mobility é

um exemplo disso mesmo. "Primei-

ro foi o desenvolvimento interno e

depois abrimos a empresa quando
tivemos a certeza de que havia inte-
resse do mercado", explica Luís Mi-
guel Campos, concluindo: "Acha-

mos que é este o caminho." ¦
Fundo de capital
de risco em criação
Num processo paralelo à PDM, al-

guns dos seus fundadores estão a

apostar numa vertente de capital
de risco e de "business angels".
Luís Miguel Campos explica ao Ne-

gócios que o fundo de capital de

risco, que estará sedeado no Lu-

xemburgo - "é muito difícil fazer
em Portugal" - terá 25 milhões de

euros para investir em empresas
com sede em Portugal. Luís Miguel
Campos defende que os vistos

"gold" deviam servir para apoiar
investimentos destes, atribuindo-
os a quem ficasse com unidades
de participação. Além desta ver-
tente de capital de risco, está a ser
constituído um veículo de "busi-
ness angels", com cerca de 12 só-

cios e que terá mais uns quantos
em 2019. Já foram identificadas as

empresas que serão alvo de inves-

timento, diz ao Negócios Luís Mi-

guel Campos, havendo 2,5 milhões
de euros disponíveis.



Muita investigação
a caminho
A empresa assume que toda a sua
actividade tem uma origem: a in-

vestigação. É também isso que dá

gozo a Luís Miguel Campos que,
por isso, este ano passou a "chair-
man" e a director da área de inves-

tigação e desenvolvimento. A in-

vestigação está na origem de mui-

tas das sociedades que compõem
o que será o grupo PDM. Neste mo-
mento são cerca de 10 os projectos
de investigação europeus que es-

tão a decorrer ou já aprovados. Em

2017 viu aprovadas cinco propos-
tas relacionadas com os projectos
Mobilizador 5G (para a quinta ge-

ração móvel nas telecomunica-

ções), Secredas (ligado ao desen-
volvimento de carros autónomos)

, AfarCloud (monitorização agríco-
la usando drones), Position II (me-
dicina não introsiva com nanotec-

nologia) e Defend (plataforma para
cumprimento do regulamento de

protecção de dados europeu).

30
NEGÓCIO
0 grupo PDM acredita
que fechará este
ano com um volume
de negócios de
cerca de 30 milhões
de euros.

10
PARTICIPADAS
0 grupo reúne
cerca de 10 empresas
à sua volta em áreas
de tecnologias,
telecomunicações,
"gaming", etc.

257
TRABALHADORES
No final de 2017,
o conjunto das

empresas do grupo
empregavam
257 pessoas.
E está a contratar.

1993
FUNDAÇÃO
Esta é a data de

fundação da PDMFC.
Em Maio fez 25 anos.
Mas só a partir de
2001 é que arrancou
com operações.


