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Fingeste traz líder mundial em M&A para apoiar empresas portuguesas 

• Nunca antes estiveram reunidos num mesmo local tantos mecanismos de 

expansão, fontes de financiamento e capital para empresas portuguesas; 

• Custo de participação mais de 70% abaixo do custo de eventos similares; 

• Especialistas e investidores disponíveis cobrem todos os sectores e estados de 

maturidade das empresas;  

Fevereiro, 2019 

Portugal recebe pela primeira vez um congresso da M&A Worldwide, uma das dez maiores 

redes globais de fusões e aquisições (M&A) e líder no segmento de Mid-Market (Médias Empresas). 

Este será o 30º congresso mundial da M&A Worldwide e a sua realização significa que confluirão em 

Lisboa e num só dia um vasto conjunto de investidores internacionais, investment bankers, 

multinacionais, private equities, hedgefunds e fundos de dívida, representando 44 países. 

Esta será uma oportunidade única para as empresas portuguesas tomarem contacto e 

apresentarem projectos aos mais importantes investidores, financiadores e decisores, ocasião perfeita 

para conhecer ou aceder a fontes de financiamento alternativas à banca tradicional, reunir com 

especialistas e investidores de topo e obter investimento privilegiado. 

“Nunca num mesmo local estiveram reunidos tantos mecanismos de expansão nem tantas 

fontes de financiamento com tanto capital disponível para arriscar nas empresas de Portugal”, diz 

Carlos Carvalho, Managing Partner da Fingeste.  

Pensado para abranger todos os sectores e diferentes estados de maturidade das empresas, o 

tecido português terá à disposição especialistas adequados às suas necessidades, já que a rede M&A 

Worldwide “conta com grupos de especialistas sectoriais que cobrem todas as industrias e 

sectores” – Automóvel; IT; Advanced Automation and Manufacturing; Agrifood and Beverages; 

Energy, Environment and Clean-tech; Biotech, Pharma, Life Sciences; Real estate and Hospitality. 
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Tendo em atenção as especificidades e a situação de parte do tecido empresarial português, a 

organização assumiu como prioritário criar condições para uma ampla participação no evento, razão 

pela qual o investimento necessário representa menos de 70% do preço em eventos similares. 

 “Posicionámos o acesso neste patamar [€370+IVA] apesar de noutros países eventos 

similares custarem entre €1200 e €3000 para ajustar o investimento ao mercado português e para 

que o valor não seja um entrave à participação”, explica Carlos Carvalho.  

Assim, e a troco de um investimento reduzido, empresários e gestores terão a “oportunidade 

de realizar presencialmente uma reunião muito enfocada e preparada com os decisores que os 

podem realmente ajudar através de aquisições ou de parcerias noutros mercados”. 

Para reservar o seu lugar no congresso M&A Worldwide inscreva-se aqui como business 

guest ou convidado. Página oficial do congresso em https://www.rainmakerlisbon-fingeste.com/. 

Para mais informações, contactar:  

Eunice Marques – 919641402 / 215 929 455 ou corporatefinance@fingeste.com 

 

Sobre a Fingeste  

Consultora que representa em Portugal a M&A Worldwide, rede global de especialistas em fusões, aquisições e 

levantamento de capital. A missão da Fingeste passa por fornecer todo o apoio às empresas portuguesas, sobretudo no que 

toca a processos de capitalização, levantamento de dívida e expansão além-fronteiras.  

A Fingeste conta actualmente com um conjunto diversificado de investidores nacionais e internacionais (Industrial 

Partners, Private Equities, Family Offices, Hedgefunds, Debt Funds) nos principais mercados financeiros, espalhados por 

44 países, oferecendo uma rede ajustada a diferentes perfis, sectores e maturidades do tecido empresarial português e 

condições únicas e privilegiadas para assegurar o sucesso de processos de expansão e financiamento das empresas. 

Mais informação: https://www.fingeste.com/ 

Sobre a M&A Worldwide 

Com mais de 419 transações registadas e concluídas em 2018, num valor global superior a 4.633 mil milhões de 

dólares, a M&A Worldwide posiciona-se hoje como uma das 10 maiores redes de fusões e aquisições do mundo. Nascida 

em 2004 na Europa, a M&A Worldwide está presente em seis continentes, contando com mais de 40 membros espalhados 

por 44 países. Em 2018, a M&A registou um crescimento de 36% no volume de transacções e de 23% no total de transações.  

Mais informação: https://m-a-worldwide.com/about-us/ 
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