3ª Edição do Caixa Empreender Award

Dr. Paulo Moita de Macedo
16 de março de 2017

1

Muito Boa Tarde. Good evening,
Exmo. Senhor Comissário Europeu, Senhor Secretário de Estado,
caros empreendedores, investidores, colegas e amigos.
Em primeiro lugar queria agradecer às mais de 50 startups que aqui
estiveram hoje a apresentar no Caixa Empreender Award. São
empresas como as vossas que fazem crescer o país, que criam
emprego e que colocam Portugal no mapa internacional da inovação.
Empreender é umas das atividades mais nobres que um cidadão
pode desenvolver na sociedade: ter uma visão, correr um risco, ser
focado, agregar vontades, diferenciar-se no meio da multidão,
acrescentar valor, criar emprego e riqueza e ao mesmo tempo moldar
o futuro é uma das necessidades vitais do nosso país.
Sempre que empreendemos, enquanto desígnio coletivo, Portugal foi
grande. Precisamos pois de valorizar, acarinhar, desenvolver e dar
visibilidade aos empreendedores portugueses.
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Hoje foi um dia muito importante, não só para os vencedores que vão
contar com o investimento adicional da Caixa Capital, mas para todos
os participantes neste evento que celebrou a vitalidade do
ecossistema português de empreendedorismo na sua vertente mais
tecnológica. Estiveram hoje ao longo do dia na Culturgest mais de
800 participantes, incluindo os nossos parceiros de aceleradores e
incubadoras nacionais – Startup Lisboa, Startup Braga, CoHitec,
Lisbon Challenge, BGI, Startup Sintra, Startup Madeira, Carnegie
Mellon Portugal, ANJE, Fábrica de Startups, Ponto Verde Inovação.
Não queria portanto deixar de voltar a agradecer o esforço e
empenho dos empreendedores, o trabalho desenvolvido pelas
incubadoras e aceleradores, que formam a base da pirâmide de um
Portugal novo, mais ambicioso, mais global - um Portugal que o grupo
Caixa Geral de Depósitos tem honra em apoiar.
In particular, I would like to thank the numerous international
partners of Caixa Capital, with whom we work closely to bring
the best Portuguese startups to the world stage, for your
commitment to our ecosystem and the trust you have in our
investment team. You are always welcome in Portugal.
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O Grupo Caixa Geral de Depósitos, pela via da Caixa Capital investiu
nos últimos anos nas mais promissoras startups Portuguesas –
quase todas as que angariaram grandes rondas internacionais em
Silicon Valley e Londres. As nossas startups angariaram mais de 380
milhões de Euros de investimento, criaram mais de 1900 postos de
trabalho e geraram receitas de mais de mil milhões de Euros em
2016. O Grupo Caixa tem sido um player chave no apoio a uma nova
vaga de sucesso Made in Portugal, protagonizada por uma geração
que abraçou o mundo e que não tem medo de competir globalmente.
Nós aqui estaremos para os ajudar a expandir. É esse o
compromisso da Caixa Geral de Depósitos e da Caixa Capital.
A CGD é o banco líder em Portugal e vai manter-se assim. A CGD
está num processo de reforço da sua solidez, de recapitalização, mas
também está num processo de reestruturação para apoiar melhor as
empresas, para apoiar melhor os particulares.
Vamos reforçar a nossa capacidade comercial. Cerca de 95% dos
recursos da CGD são detidos pelos nossos depositantes. Queremos
aumentar o apoio às micro e pequenas e médias empresas, mas
também às startups que conseguem fazer o seu caminho e serão as
futuras micro pequenas ou médias empresas. Para isso, estamos a
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desenvolver uma oferta de produtos e serviços financeiros com valor
acrescentado e queremos investir na relação que os nossos gestores
têm com os empresários, melhorando e especializando o serviço de
forma a ajudar quem trabalha nas empresas a procurar novos
mercados e a investir no aumento da produção.
For the investors, we invite you to consider deepening your
partnership with Caixa Capital, we assure you that it will be time
spent wisely. We, just as you, are looking for exceptional
companies and superior returns. We believe that, together with
you, we can achieve them and propel more Portuguese tech
companies to the global stage. Mais uma vez muito obrigado,
parabéns a todos os participantes e votos de muito sucesso nas
vossas distintas iniciativas.

Thank you.
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