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As fintechs consolidaram as suas 
vendas e Portugal está a tornar-
-se num país de eleição para 
expansão internacional de muitas 
destas empresas de inovação no 
setor financeiro. A conclusão é do 
Portugal Fintech Report 2020, 
o relatório sobre o ecossistema 
fintech em Portugal apresentado 
recentemente pela Associação 
Portugal Fintech.

O Portugal Fintech Report de 2020 revela 
que a maior parte das fintechs em Portugal si-
tuam-se nos verticais de Pagamentos e transfe-
rências, Insurtech e Criptomoeda e que 43% 
estão na fase de “seed”. Para além da análise 
do ecossistema, a Portugal Fintech apresenta 
nesta quarta edição, e como já é hábito, as 
30 fintechs portuguesas que se destacaram 
no presente ano. No total, as TOP 30 FIN-
TECHS angariaram mais de 275 milhões de 
euros em investimento, sendo Financiamen-
to Alternativo, Pagamentos e transferências e 
Blockchain e Criptomoeda os verticais com 
maior financiamento. Em média, 30% do 
financiamento provém de investidores inter-
nacionais. 

Este ano, a Portugal Fintech também des-
taca sete fintechs emergentes e oito interna-
cionais a operar em Portugal. “O ecossiste-
ma está a crescer e a prova disso são não só 
as empresas que estão a destacar-se pelos seus 
resultados e no número de colaborações com 
players maduros, mas também pela qualidade 
de novas fintechs a nascer em Portugal e pelas 
internacionais que já olham para o nosso país 
como hub fintech onde querem estar”, explica 
João Freire de Andrade, fundador da Portugal 
Fintech. 

O relatório mostra que há uma maior aber-
tura de players mais maduros para a inova-
ção, associando-se estes a fintechs, por forma 
a acelerarem os seus processos de digitaliza-
ção. Exemplos disso são os casos de sucesso 
apresentados no relatório, que mostram os 
resultados da cooperação entre fintechs e ins-
tituições financeiras, como é o caso da Visa 
com a Settoo ou do Millennium BCP com 
a Visor.ai.

Para além de dar dados relevantes sobre ta-
lento, capital e investimento, e regulamenta-
ção no setor, o relatório lançado esta manhã 
inclui ainda entrevistas sobre o ecossistema da 
inovação financeira em Portugal com perso-
nalidades relevantes como Manuela Veloso, 
head of AI Research da JP Morgan Chase, Ben 
Marrel, fundador do fundo de investimento 
Breega, Chris Skinner, diretor não executivo 
da 11:FS, ou André de Aragão Azevedo, secre-
tário de estado para a Transição Digital.

O “report” é apoiado por vários parceiros, 
entre eles a VISA, a Morais Leitão e a Accen-
ture, que explicam a importância da relação 

com as fintechs para o desenvolvimento da 
inovação na indústria financeira.

A visão dos especialistas

“Novos players, como as Fintechs, têm tra-
zido um novo fôlego ao mercado português 
com novas ideias e tecnologias que, aliadas aos 
pagamentos tradicionais, estão a beneficiar os 
consumidores que procuram uma experiência 
integrada. Hoje, mais do que nunca, devido 
à atual situação pandémica, a indústria está a 
abraçar o mundo digital e, portanto, acredita-
mos que a colaboração é a chave para levar o 
setor mais além. Numa altura em que as prin-
cipais empresas do setor estão a reconhecer 
os novos métodos de pagamento como parte 
crucial na sua oferta, é importante que tenha-
mos a capacidade de continuar a adaptar-nos 
a este constante ambiente em transformação 
e ao desenvolvimento do setor. Por acreditar 
que esse é o caminho certo, a Visa tem trazi-
do diversas Fintechs para o seu ecossistema, 
para que possam aumentar o seu potencial 

neste mercado tão competitivo. Estamos 
empenhados em acelerar a migração para os 
pagamentos digitais e aumentar as opções de 
pagamento que consumidores, empresas e go-
vernos têm ao seu dispor”, explica Jana Lvova, 
“head of fintech delivery” da VISA. 

 “A Morais Leitão é parceira da Portugal 
Fintech desde o princípio. Através da Team 
Genesis, temos estado particularmente ativos 
em Fintech, pelo que ajudar na elaboração do 
Fintech Report nos pareceu natural. A nossa 
colaboração com a Portugal Fintech tem como 
base uma visão comum e um firme compro-
misso no sentido de desenvolver e fortalecer o 
ecossistema fintech português. É com grande 
entusiasmo que continuamos a trabalhar com a 
Portugal Fintech para, uma vez mais, dar vida a 
este Fintech Report que, certamente, continua-
rá a ser considerado como o recurso essencial 
para divulgar o que de melhor se faz no nosso 
ecossistema de Fintech”, afirma Luís Roquette 
Geraldes, “managing associate” da Morais Lei-
tão, declara:

 “O lançamento do report com a Portugal 
Fintech é para a Accenture o culminar do tra-
balho que é feito ao longo do ano, de dinami-
zação do ecossistema de inovação para banca 
e seguros. Este ano, coexiste também com a 
nossa aposta no THE BAY, que vem desafiar 
e acelerar a transformação do setor através de 
soluções integradas, e reforça a importância 
em pensar numa lógica de serviços inteligen-
tes que respondem a um cliente cada vez mais 
exigente”, considera Luís Pedro Duarte, vice-
-presidente e “lead de financial services” da 
Accenture.

PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS, INSURTECH E CRIPTOMOEDA COM MAIOR ATIVIDADE

Fintechs consolidam vendas em Portugal
As TOP 30 FINTECHS 
angariaram mais 
de 275 milhões de euros 
em investimento

A maior parte das fintechs em Portugal situam-se nos verticais de Pagamentos e transferências, 
Insurtech e Criptomoeda.
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• Tribunais revogam coimas elevadas da AT • Tribunais revogam coimas elevadas da AT 
 por atraso no pagamento do IVA por atraso no pagamento do IVA
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contesta proposta de leicontesta proposta de lei
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