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A Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (CGP) e a sociedade de capital de risco Smart
Equity assinaram um acordo para apoiar as start-ups nacionais de base tecnológica.
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Esta parceria nasce do programa CGP Start-Ups, através do qual a sociedade de advogados se
propõe prestar apoio jurídico em regime full service a start-ups “com um elevado potencial de
sucesso”. Segundo o comunicado, os projetos serão selecionados base em “critérios de
viabilidade económica, inovação científica, potencialidade de entrada e de expansão no
mercado, entre outros”.
Enquanto investidor institucional e especialista na análise e avaliação de start-ups, a Smart
Equity irá analisar o potencial dos projetos, dando o seu parecer na fase de seleção, apoiando
os selecionados em termos de mentoring ao longo do programa e podendo, inclusivamente, vir
a propor a sua participação financeira nas start-ups cuja área de negócio se enquadre nas suas
áreas preferenciais de investimento.
Assim, para o Managing Partner da sociedade de capital de risco, Gonçalo Araújo Fernandes,
“no final todos ganham”: a CGP “obtém um feedback importante para se sentir confortável nos
negócios que apoia e em que investe o seu tempo e trabalho”; a Smart Equity “tem acesso a
projetos inovadores de base tecnológica, podendo vir a encontrar alguns parceiros ideais para
aplicar os seus fundos”; e “as start-ups selecionadas terão toda a assessoria jurídica e
financeira necessária, podendo vir a ter acesso ao capital de que necessitam para o seu
arranque”.
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