
Compra e Venda

de Empresas
Uma perspetiva pragmática

seminário
29 novembro 2017

www.unave.pt



APRESENTAÇÃO GERAL

A expansão para um novo mercado, a aquisição de uma empresa concorrente,

o investimento numa nova unidade produtiva ou um problema de sucessão 

familiar, são tudo situações que as PMEs enfrentam no seu normal desenvolvi-

mento e que envolvem a compra e venda do respetivo capital. Para ter sucesso 

nestas situações é crítico ter uma noção básica sobre os principais tópicos 

relacionados com a compra / venda de empresas, como os processos típicos,

os riscos envolvidos e os métodos de avaliação. 

OBJETIVOS

Transmitir noções básicas sobre a temática da compra e venda de empresas

a participantes sem experiência ou conhecimentos técnicos na área, de uma

forma pragmática e intuitiva.

DESTINATÁRIOS

Este seminário é especialmente destinado a empresários, CEO’s e CFO’s de 

pequenas e médias empresas.

ORADORES

Hugo Marques (Deloitte), Associate Partner da divisão de Financial Advisory da Deloitte, 

responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento de boas práticas nas indústrias 

de Retail & Consumer Products e de Industrial Products. 

Licenciado em Economia e mestre em Finanças, pela Nova School of Business

& Economics, tem uma vasta experiência na originação, liderança e participação

em projetos de assessoria financeira e económica para alguns dos mais dinâmicos 
investidores financeiros a atuar em Portugal e para um relevante número de empresas 
portuguesas de grande e média dimensão. 

João Diogo Stoffel (Planalto Capital), é sócio fundador e diretor-geral da Planalto
Capital, sociedade de investimento constituída por uma equipa de gestores e investidores 

europeus e norte americanos, que visa adquirir uma PME portuguesa ou espanhola

com grande potencial humano e de negócio. O investimento está focalizado na transição 
e continuidade de empresas familiares. 

Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com um 

master in Business Administration (MBA) na IESE Business School (Barcelona) trabalhou 

como advogado na Uría Menéndez-Proença de Carvalho, de 2007 a 2014, com foco em 
project finance, imobiliário e fusões e aquisições.

José Mário Leite (Inter-Risco), Licenciado em Gestão pela Universidade Católica 
Portuguesa, com formação avançada em Fusões e Aquisições pela Porto Business 

School, iniciou a carreira em 2003, na Change Partners Private Equity, como analista 
financeiro.
Em 2007 ingressou no Grupo Martifer onde foi diretor de Corporate Finance (M&A e 
Structured Finance) e administrador para a área das energias renováveis, tendo estado 

envolvido em aquisições, desinvestimentos e operações de financiamento na Austrália, 
Brasil, Alemanha, Moçambique, Polónia, Roménia e EUA. Em 2011, integrou
a Inter-Risco como senior associate e esteve envolvido nos investimentos da Mecwide, 

ENC Energy, Stay Hotels e ExpressGlass. É administrador não executivo da ENC Energy

e da ExpressGlass. 



PROGRAMA / CONTEÚDOS

14:30 - 15:45

16:00 - 17:15

17:30 - 18:45

18:45 - 19:30

1. MOTIVAÇÕES POTENCIAIS, RISCOS E CONDIÇÕES PRÉVIAS

DESEJÁVEIS NOS PROCESSOS DE COMPRA OU VENDA DE EMPRESAS

a. Motivações potenciais e riscos na compra ou venda de empresas

(e.g., sucessão em empresas familiares, expansão do negócio por

aquisição ou abertura do capital a um parceiro estratégico);

b. Condições desejáveis para um processo de compra ou venda

com sucesso;

c. Players e respetivos perfis no âmbito da compra e venda de empresas
em Portugal.

[INTERVALO]

2. DESCRIÇÃO DE UM PROCESSO DE COMPRA / VENDA STANDARD

a. Tipologias de processos de compra / venda – processo organizado

/ competitivo V processo privado;

b. Perspetiva das etapas de um processo de compra e de um processo

de venda;

c. Documentação usual em processos de compra / venda;

d. Processo de Due Diligence;

e. Sugestões práticas.

[INTERVALO]

3. AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

a. Noções gerais de avaliação;

b. Diferença entre valor e preço e o gap de expetativas entre vendedor

e comprador;

c. Como lidar com assimetrias de conhecimento sobre a empresa

entre vendedor e comprador;

d. Caso prático.

[INTERVALO]

4. ESPAÇO DE NETWORKING COM DEGUSTAÇÃO

20% DESCONTO

para inscrições efetivas (pagas) 
até 6 de novembro de 2017

TOTAL 5HPVP.: 50,00€



media partner

Valoriza-te: 

vem, vive e volta.

Adquira um conjunto de estratégias e competências de 

uso imediato que acrescentarão eficácia e produtividade 
ao seu trabalho.

Amplie a sua rede de contactos, identifique potenciais 
parceiros, rasgue novos horizontes!

Potenciamos talentos, atualizamos conhecimentos, 

partilhamos boas práticas!

Para mais informações:

José Carlos Maximino 

josecmaximino@ua.pt

tlf.: 96 347 22 10
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