
Sword Health reconhecida como a melhor scaleup de 2020 

  

· Scaleup Portugal – The Gala reconheceu esta manhã as melhores scaleups em             
cinco categorias 

· BGI – Building Global Innovators apresentou as conclusões do relatório anual            
sobre o ecossistema português de empreendedorismo 

· EUA continuam a liderar investimento em Portugal, mas com um peso cada vez              
menor, e os empreendedores portugueses são maioritariamente homens com         
mestrado 

  

Lisboa, 26 de novembro de 2020: Já são conhecidas as melhores scaleups portuguesas             
de 2020, sendo que a grande vencedora do ano é a Sword Health, que acumula os prémios                 
de Melhor Scaleup e de Melhor Scaleup de Medical and Health IT. Os vencedores foram               
anunciados no evento Scaleup Portugal – The Gala, promovido esta manhã pela BGI –              
Building Global Innovators, em parceria com o EIT Digital, que também aproveitou o             
momento para divulgar as conclusões do seu relatório anual sobre a evolução do             
ecossistema de empreendedorismo português. 

Das 25, selecionadas de acordo com indicadores fornecidos pela Informa D&B, como o             
capital levantado, as receitas totais, a relação capital/ receita e os empregos criados, foram              
premiadas as melhores das melhores. A vencedora na categoria de Tecnologias de            
Informação e Comunicação (TIC) foi Dashdash, que anunciou recentemente um rebranding           
e é agora a Rows. O prémio de CleanTech and Industry 4.0 foi entregue a Go With Flow, e                   
a vencedora na categoria de Consumer and Web foi a UTRUST. Pela primeira vez, houve               
ainda uma “Menção Honrosa”, tendo como júri com jornalistas e investidores Portugueses,            
atribuída à DefinedCrowd, e o prémio “People´s Choice Award”, que foi conquistado pela             
Ophiomics, resultado de uma votação pública que decorreu no website da iniciativa            
contando com mais de 500 votos. 

A BGI – Building Global Innovators apresentou também as principais conclusões do seu             
relatório Scaleup Portugal, uma análise ao investimento e perfil das melhores scaleups no             
país, que mostram que o ecossistema de empreendedorismo e inovação em Portugal está             
num processo de amadurecimento constante.  

O top 25 scaleups levantou, cumulativamente, mais de 117,8 milhões de euros e gerou mais               
de 113,4 milhões de euros em receitas, entre 2015 e 2020, valores abaixo dos observados               
em 2019, em 39,3% e 60,1%, respetivamente. 

As rondas Series A foram as principais responsáveis pelo capital levantado, com 28,72%,             
seguidas, muito proximamente pelo financiamento em fase Seed, com 27,76%. Embora           
ainda exista uma dependência significativa de investimento estrangeiro, principalmente         



vindo dos EUA (32,42%), nota-se uma crescente participação de investidores nacionais,           
especialmente em fases mais iniciais. 

Apesar das startups de Consumer & Web serem as mais representadas no top 25 (44%), é                
a categoria de TIC que lidera em relação à atração de capital, com mais de 100 milhões de                  
euros levantados, gerando receitas (50%) e empregos (47,6%). Os negócios B2B, que            
correspondem a 64% da tabela, são quem mais capital levantou (67,79%), pois há uma              
maior atração para os investidores pela escalabilidade destas soluções, contudo, geram           
menos receitas (apenas 20,12%) que B2C. 

No que diz respeito aos fundadores das startups, há a referir que a sua grande maioria é do                  
sexo masculino (87,5%), no entanto, nota-se um ligeiro aumento na representação feminina            
em 2020 – de 9,68% para 12,5%. Além disso, os fundadores são altamente qualificados,              
sendo que, do top 25, uma parte significativa (quase 75%) possui pelo menos um mestrado,               
sendo a Universidade do Porto a instituição de ensino que encabeça as instituições de              
ensino de origem destes líderes (32,56%). Todavia, a maioria não tem experiência na             
criação e gestão de startups. 

Por fim, Lisboa continua a ser a principal casa das equipas, com 44% das scaleups, seguida                
do Porto (20%), o que vai em linha com os resultados do relatório Portugal Startup Outlook                
2020, que afirma que 67% das startups nascidas entre 2015 e 2020 se estabeleceram na               
capital. 

As principais conclusões do relatório foram apresentadas na Gala, que contou com o apoio              
da Agência Nacional de Inovação (ANI), da Altice Portugal, da Informa D&B, do IAPMEI -               
Agência para a Competitividade e Inovação, da Microsoft for Startups, do The Square e do               
SAPO. 

Aceda ao Scaleup Portugal na íntegra aqui. 

Imagens disponíveis aqui. 

  

Sobre a BGI - Building Global Innovators 

A BGI - Building Global Innovators é uma aceleradora de startups de base tecnológica              
oriunda do programa MIT Portugal que, ao longo dos seus 10 anos de existência, apoiou               
147 startups tendo angariado mais de 260 milhões de euros, tornando-se, assim, uma             
entidade de referência em Portugal,na Europa, e no mundo, no sector de            
Empreendedorismo e Inovação tecnológica. 

  

 

 

 

https://www.scaleupportugal.tech/
https://drive.google.com/drive/folders/16Zb9KSSxMFM1B_MKSo810UWhSyPRhG4I?usp=sharing
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