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A EY apoia a sua start-up desde o início, em todas as 
questões que provavelmente terá de enfrentar, qualquer 
que seja a fase em que o seu negócio se encontre. 
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Como apoiamos o empreendedorismo

A EY premeia e apoia os bons exemplos de empreendedorismo.

Mais do que terem grandes ideias, os empreendedores têm a capacidade de as tornar realidade. Com  
abordagens inovadoras e capacidade de trabalho contribuem para criar uma mudança positiva, trazendo 
novos conceitos e produtos para o mercado, promovendo a criação de emprego e de riqueza.

O nosso compromisso com empresas empreendedoras, tanto nas economias emergentes como nas 
desenvolvidas, ajuda a garantir que já estamos a trabalhar hoje com os líderes de amanhã. E foi neste 
sentido que a EY Portugal lançou, em 2019, o programa EY Start-up Initiative.

EY Entrepreneurial
Winning Women™

EY Start-up initiative



EY Entrepreneur of the Year

A EY premeia, há mais de 30 anos, os bons exemplos de 
empreendedorismo, através do seu programa global EY 
Entrepreneur Of the Year

• Este Prémio já reconheceu importantes líderes internacionais 
como Jeff Bezos da Amazon, Howard Schultz da Starbucks, 
Michael Dell da Dell Computer Corporation, e Guy Laliberté, 
fundador do cirque du Soleil. 

• Em Portugal já foram reconhecidos, entre outros, Belmiro de 
Azevedo, da Sonae, Bento Correia e Miguel Leitmann da 
Vision-Box e António Rios de Amorim, da Corticeira Amorim.



EY Entrepreneurial Winning Women

Na EY acreditamos que as mulheres têm um papel vital a 
desempenhar no crescimento e na transformação dos mercados 
mundiais. Por isso, mais recentemente, e no âmbito do nosso 
contributo para defender a paridade de género no mundo de 
negócios, a EY lançou o EY Entrepreneurial Winning Women. 

Este programa, que já abrange mulheres empreendedoras de 65 
países, ajuda-as a desenvolver a sua rede de contactos 
internacionais, incluindo aconselhamento, acesso a ferramentas 
e aceleradores de negócio. O objetivo final é fortalecer as suas 
capacidades para se tornarem líderes de mercado.

Entre as participantes portuguesas tivemos já Juliana Oliveira, 
da Olimec, Carmen Vicente, da PPM Coachers e, este ano, 
Amélia Santos, da Innuos.
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Apoio nas diferentes fases do negócio

Apoiamos a sua start-up desde o início, nas suas diferentes fases de crescimento*:

Seed

Estrutura legal, 
enquadramento regulatório, 

proteção de propriedade 
intelectual.

Start-up

Planos de negócio, reporting, 
abordagem a investidores, 
decisões de financiamento.

Crescimento

Eficiência operacional, 
crescimento das vendas, 
acesso a capital de risco. 

Expansão

Entrada em novos mercados, 
diversificação do 

financiamento, preparação 
de saídas parciais ou IPOs.

1 2 3 4

* As matérias de natureza legal  são 
asseguradas pela RRP Advogados (membro 
da EY Global Law Network)



Apoio nas diferentes fases do negócio

Fase seed: Construindo uma base sólida

Nos primeiros momentos da implementação do seu negócio, apoiamos na identificação da 
estrutura legal mais adequada, na obtenção das autorizações necessárias e na proteção de 
direitos de propriedade intelectual.

Ajudamos a responder a questões como:

► Qual a estrutura legal mais adequada para a implementação do meu negócio?

► Qual a melhor localização?

► Como implemento um sistema de contabilidade?

► O que preciso de considerar em relação a  impostos e enquadramento perante a 
segurança social? 

► Como crio um plano de negócio?

► Qual o enquadramento legal/regulatório aplicável à minha atividade?

► Como implemento a estrutura legal escolhida (preparação da documentação necessária 
e processo de registo)?

► Qual a melhor marca para o meu produto?

► Como protejo marcas e direitos de propriedade intelectual?

► Como implemento uma estrutura organizacional fiscalmente otimizada?



Apoio nas diferentes fases do negócio

Fase start-up: Ganhando momentum

O seu plano de negócio está a ganhar ritmo. Apoiamos em questões de reporting, na 
abordagem a investidores e muitos outros temas. Nesta fase é vital tomar as decisões 
certas em áreas como o financiamento, planeamento e due diligence.

Ajudamos a responder a questões como:

► Como enquadro os investidores iniciais (família e amigos) e estabeleço acordos de 
acionistas?

► Há algum “business angel” que me possa ajudar?

► Como devo abordar potenciais investidores?

► Quais as diferentes possibilidades de financiamento do meu negócio?

► Como preparo contratos, tais como termos e condições gerais, contratos de compra e 
venda e contratos com fornecedores?

► Como preparo contratos para a equipa de gestão e contratos de trabalho e como defino 
o enquadramento em matéria de segurança social?

► Que sistemas de contabilidade e relato financeiro devo adotar?

► O que devo considerar no processo de due diligence e avaliação da empresa?

► Como me consigo certificar que possuo sistemas de TI e proteção de dados robustos?



Apoio nas diferentes fases do negócio

Fase de crescimento: Ganhando velocidade

As receitas estão a aumentar e a empresa cresce. Ajudamos a encontrar fontes de capital 
de risco e a fomentar o crescimento numa base sólida. Oferecemos-lhe apoio para tornar o 
seu sucesso sustentável no longo-prazo. 

Ajudamos a responder a questões como:

► Como posso atrair capital de risco para evoluir de uma start-up para uma empresa com 
um negócio maduro?

► Como posso obter assistência na condução de negociações, financiamento e na 
integração de investidores?

► Como posso fomentar a lealdade dos meus colaboradores e implementar programas de 
incentivo?

► Como posso, de forma eficaz e eficiente, proteger os meus direitos de propriedade 
intelectual e os dados da empresa?

► Quem me pode apoiar na implementação de uma estrutura de negócio fiscalmente 
otimizada?

► Como assegurar a transparência através de informação e números fidedignos da minha 
empresa?

► Como asseguro a monitorização de projetos em curso?

► Como garanto o cumprimento das normas IFRS?

► O que preciso de saber acerca de due diligence financeira e legal?



Apoio nas diferentes fases do negócio

Fase de expansão: Sonhando mais alto

A sua start-up está a crescer e a tornar-se numa marca forte. Começa a ter sucesso nos 
mercados. Apoiamos na obtenção de financiamento adicional e na gestão de estratégias de 
“saída” parciais ou ofertas públicas iniciais de venda (IPOs). É crucial nesta fase encontrar 
as respostas aos grandes desafios do negócio que surgirão à medida que a empresa avança 
para a próxima fase. 

Ajudamos a responder a questões como:

► Como posso preparar-me para entrar em mercados internacionais ou para IPOs?

► Como conduzo negociações com investidores estratégicos?

► Como posso obter aconselhamento na preparação em caso de uma “saída” (parcial) de 
investimento?

► Como posso ter apoio na expansão global do meu negócio e no financiamento de 
operações internacionais?

► Como posso obter apoio jurídico na preparação de um IPO?

► Como posso aumentar a rendibilidade da minha empresa?

► Como devo gerir as estratégias de saída dos investidores?

► Devo restruturar a empresa para me preparar para um IPO?

► O que deve ser considerado aquando da elaboração de prospetos?

► Como obtenho a admissão a cotação oficial na bolsa de valores?
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Aceleradores de crescimento

EY Velocity EY Growing Beyond BordersEY Finance Navigator



EY Velocity

► Plataforma digital para start-ups e scale-ups que permite um 
desenvolvimento da estratégia de crescimento e uma tomada de decisões 
mais informada, com base em informação obtida por pares, insights, 
conteúdo e ferramentas EY e através da experiência de empreendedores 
premiados, como finalistas do EY Entrepreneur Of the Year. 

► A informação obtida pela aplicação permite a alocação dos recursos e 
soluções digitais certos para as empresas, ajudando a gerar mais receitas.

EY Growth Navigator – EY 7 Drivers of Growth

Sessão de autoavaliação do perfil de crescimento da empresa, dinamizada por 
especialistas EY. São avaliados os sete indicadores de crescimento do 
negócio, comparando-os às boas práticas no mercado e ajudando a identificar 
oportunidades de melhoria. Da sessão resulta um plano de atividades 
desenhado para apoiar o crescimento da empresa.



EY Finance Navigator

► Software online desenhado especificamente para start-ups e 
scale-ups, que facilita a construção de um plano financeiro e a 
criação de projeções detalhadas de fluxos de caixa, permitindo 
antecipar eventuais faltas de tesouraria e estimar o 
financiamento necessário em cada etapa de crescimento.



EY Growing Beyond Borders

► Aplicação que representa visualmente dados económicos, de 
atratividade e de risco de múltiplas fontes e para todos os países, 
desenhada especialmente para uso interativo e colaborativo com 
os nossos clientes, apoiando as suas estratégias de crescimento 
além-fronteiras.
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A nossa equipa de especialistas

Uma equipa de profissionais experientes em diversas áreas de atuação

As matérias de natureza legal  são asseguradas pela RRP 
Advogados (membro da EY Global Law Network)

Luís Rosado
Partner

Assurance

Bruno Padinha
Partner

Advisory

Rui Henriques
Partner

Tax

Ricardo R. Pereira
Managing Partner
RRP Advogados

Joana Varela
Principal

RRP Advogados

Miguel Farinha
Partner

Transactions

Luís Florindo
Associate Partner

Business Development

Tem interesse em falar com um dos nossos especialistas? 

Apresente-nos o seu projeto e descreva o problema que 

pretende abordar através de startup@pt.ey.com

Anabela Silva
Partner

People Advisory Services




