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A equipa da SRS 
que representou 
a Bizay e alguns 
dos acionistas foi 
constituída por 
cinco advogados 
de venture capital. 
Já os novos 
investidores foram 
representados por 
quatro sociedades 
de advogados.

A 360imprimir/Bizay fe-
chou uma nova ronda de 
investimento, uma Série 
C, no valor de 32 milhões 
de euros. O financiamen-

to ficou marcado pela entrada de novos 
investidores no capital da empresa, os 
portugueses da Indico Capital Partners 
e o Banco Europeu de Investimento com 
o apoio da Iberis Capital, que lidera-
ram a ronda. 

Uma transação a cargo da equipa da 
SRS Advogados - liderada pelo sócio Pau-
lo Bandeira e que contou ainda com o 
envolvimento do sócio Gustavo Oliveira 
e dos advogados Marco Garrinhas, So-
lange Fernandes e Giorgio Galli. Paulo 
Bandeira, que lidera a área de Startups 
do escritório fundado por Pedro Rebe-
lo de Sousa, sublinhou a complexidade 
negocial e jurídica associada à transa-

SRS Advogados 
com 360imprimir/
Bizay em ronda  
de investimento  
de 32 milhões

A equipa da SRS Advogados foi liderada pelo sócio 
Paulo Bandeira e contou ainda com o sócio Gustavo 
Oliveira e dos advogados Marco Garrinhas, Solange 
Fernandes e Giorgio Galli.
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Fotos HUGO AMARAL E D.R.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 46

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 21,85 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 91316799 28-02-2021

ção que combina vários instrumentos 
de investimento, bem como o valor da 
mesma que a traduzem como “a maior 
transação de venture capital realiza-
da em Portugal no ano de 2020”. Paulo 
Bandeira explicou à Advocatus que esta 
transação durou “cerca de seis meses 
a concluir, o que é normal e razoável 
considerando o número de investido-
res envolvidos, o valor do investimen-
to e a complexidade dos instrumentos 
jurídicos implementados”. 

Para a 360imprimir/Bizay, esta ron-
da de financiamento vai servir para a 
empresa acelerar o crescimento e a ex-
pansão internacional do negócio, “bem 
como o apoio fundamental que a SRS 
prestou na conclusão da mesma”, diz 
a mesma fonte. A equipa da SRS que 
representou a Bizay e alguns dos acio-
nistas institucionais foi constituída 
por cinco advogados especializados 

“Este reforço 
de investimento 
vai acelerar o 
crescimento de 
um marketplace 
de produtos 
customizados para 
PME e consolidar a 
posição da empresa 
nos 21 mercados em 
que opera”
Paulo Bandeira 
Sócio da SRS

em venture capital. Já os novos inves-
tidores foram representados por dife-
rentes equipas tendo a transação tido 
o envolvimento de quatro sociedades 
de advogados que não comunicaram 
oficialmente essa mesma operação. 
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A 360imprimir/Bizay quer ainda 
continuar a desenvolver da gama de 
produtos para PME, com o objetivo de 
atingir 100 mil produtos.

determinante para que os negócios 
possam recuperar mais rapidamen-
te. Estamos totalmente confiantes no 
alcance das metas que nos permitam 
entrar num novo nível de ambição glo-
bal”, explicou na altura Sérgio Vieira, 
CEO da 360imprimir/Bizay. 

Fundada em 2013, em Lisboa, a 
360imprimir/Bizay é uma plataforma 
de produtos e serviços de marketing 
para PME e profissionais, e tem como 
ambição tornar-se na “Amazon” para 
as PME satisfazerem as suas necessida-
des de produtos personalizados, como 
merchandising, packaging e consumí-
veis, business essentials, decorações e 
uniformes. 

“Os principais desafios desta operação 
prenderam-se com a multiplicidade de 
instrumentos jurídicos envolvidos na 
ronda de investimento e a necessidade 
de criar o enquadramento contratual 
que permitisse a correta integração e 
articulação entre os mesmos”, explicou 
ainda o sócio da SRS.”De acordo com o 
anunciado pela empresa, este reforço 
de investimento vai permitir acelerar 
o crescimento de um marketplace de 
produtos customizados para PME e 
consolidar a posição da empresa nos 
21 mercados em que opera”, concluiu 
Paulo Bandeira. 

Com o financiamento, a 360impri-
mir/Bizay quer ainda continuar a de-
senvolver da gama de produtos para 
PME, com o objetivo de atingir 100 mil 
produtos disponíveis na plataforma.

“A crise sanitária atual acelerou a 
mudança para a compra online de pro-
dutos customizados a preços reduzidos. 
A nossa plataforma será um facilitador 


