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Lisbon Investment
Summit juntou
startups tecnológicas
com investidores
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Duante dois dias o Armazém F do Cais do Sodré recebeu empreendedores e
investidores
As comparações ao programa de televisão "Shark Tank" não são despropositadas, e é
a própria Beta-i - organizadora do evento, em conjunto com a IE Business School quem a faz para se referir ao Lisbon Investment summit, que decorreu nos dias 10 e 11
de Julho.
"Estamos a trazer para Portugal os melhores investidores da Europa - investidores que
estão por trás do Facebook, Twitter, Skype, Spotify, Couchsurfing, Coursera, Dropbox e
muitos outros", afirmou Pedro Rocha Vieira, presidente da Beta-i. "É a primeira vez que
eles vêm cá e é uma conquista para Portugal".
No primeiro dia do evento o programa foi dedicado ao IE Venture Day Lisbon, onde foi
dada às startups a oportunidade de apresentarem os seus projectos a investidores
conceituados.
O primeiro prémio foram 80 mil euros investidos pela Smart Equity, atribuídos à
portuguesa PharmAssistant. Este projecto consiste no desenvolvimento de uma caixa
de medicamentos inteligente, capaz de avisar quando é necessário tomar um
medicamento. A caixa conecta-se ainda a uma aplicação móvel, permitindo que
familiares ou médicos monitorizem se os medicamentos estão a ser tomados às horas
devidas.
Já a passagem do Startup Europe Roadshow por Lisboa integrou-se numa tournée que
está a percorrer cerca de 10 cidades europeias para dar a conhecer as histórias de
sucesso - e também de insucesso - de vários empreendedores da área das tecnologias.
*Telemoveis.com
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