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Investidores europeus vêm a Portugal conhecer finalistas do Lisbon Challenge
Os principais investidores em tecnologia europeus (Google, Expedia, Siri e Spotify, entre muitos outros) vão
juntar-se em Portugal para o #LIS - Lisbon Investment Summit, organizado pela Beta-i, a 5 de Dezembro, no
Espaço Brasil – Lx Factory, em Lisboa. Este evento de empreendedorismo, inovação e tecnologia visa ligar as
startups finalistas do acelerador Lisbon Challenge a investidores, business angels e venture capitalists de topo
em Portugal e na Europa. Esta será a grande final do Lisbon Challenge, com a apresentação das 22 startups
que estão a participar na 2014 Fall Edition. O Lisbon Challenge é o programa de aceleração de startups mais
internacional em Portugal e um dos mais globais na Europa. Em apenas três edições, já recebeu mais de 1100
candidaturas de startups de 57 países, tendo aparecido em publicações internacionais de renome tais como na
Tech Crunch, Venture Village, Tech.eu e muitas outras. As startups que foram seleccionadas para integrar este
acelerador de renome atingiram marcos significativos, através do programa, tais como: Startups duplicaram o
seu número de clientes; Startups aumentaram em 270 por cento o número de clientes pagos; 50 por cento
criaram empregos; 40 por cento obtiveram investimento (cerca de 23.5 milhões de euros). Na última edição do
#LIS – Lisbon Investment Summit, em Julho, estiveram presentes os investidores do Skype, Facebook, twitter,
SoundCloud e Shazam (entre muitos outros), assim como jornalistas de conceituados meios internacionais,
incluindo o Tech Crunch. No dia 5 de Dezembro, os empreendedores do Lisbon Challenge farão as suas
apresentações perante alguns dos principais investidores globais em tecnologia: Beta Angels, Join Capital,
Capival, Trees Cia, Faber Ventures, Business Angels Ireland, Smart Equity, bem como Portugal Ventures, EDP
Ventures, Caixa Capital e KIC InnoEnergy. As 10 startups finalistas seleccionadas neste dia terão oportunidade
de apresentar o seu projecto a investidores num roadshow internacional em Londres, São Francisco e Nova
Iorque. Destas, as cinco melhores startups irão receber uma série de serviços gratuitos incluindo 30 anos de
espaço para escritório gratuito oferecido pela Câmara Municipal de Lisboa. Pedro Rocha Vieira, Presidente da
Beta-i, sublinhou: “Estamos a trazer para Portugal os melhores investidores da Europa para os juntar às startups
mais promissoras em Lisboa, e a mostrar que é possível, neste país, lançar uma startup e aceder a investimento
global. Este é o evento imperdível para qualquer empreendedor que esteja à procura de investimento ou queira
inspirar-se nos melhores da Europa, para investidores nacionais que procurem co-investidores internacionais e
empresas que procurem parcerias tecnológicas e comerciais com startups inovadoras É também uma hipótese
de fazer contactos com algumas das pessoas mais influentes na área. Em vésperas de Lisboa ser a região
inovadora da Europa,, ações como esta são determinantes para a consolidação da afirmação de Lisboa como
um hub de empreendedorismo, capaz de atrair investimento e de criar empresas de potencial global.” O
programa conta, ainda, com vários empreendedores que irão falar sobre a sua própria experiência, como Félix
Petersen, da tape.tv; Miguel Santo Amaro, da Uniplaces; Mauro Boneco, da My Child: Pedro Veloso, da
LimeTree. Outros oradores incluem Josep-Miquel Torregrosa, Business Creation Manager da KIC InnoEnergy
Barcelona; Nuno Fernandes Thomaz, Vice-presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos;
Graça Fonseca, Vereadora da Economia, Inovação, Educação e Reforma Administrativa na Câmara Municipal
de Lisboa; e João Cotrim Figueiredo, Presidente do Turismo de Portugal. O Lisbon Challenge, organizado pela
Beta-i, conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da
República, Cavaco Silva,o apoio institucional do Governo de Portugal e da Comissão Europeia e é patrocinado
pela Caixa Geral de Depósitos e Caixa Capital, Turismo de Portugal, KIC InnoEnergy, IEFP, EDP e Microsoft,
entre outros. O #LIS – Lisbon Investment Summit conta ainda com o apoio da European Youth Foundation
(EYF), EasyPay, Aon, NAVES e Amadeus.

