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Inter-Risco abre capital da 32 Senses para dar 
continuidade à expansão do grupo de clínicas dentárias 
 

Após o lançamento, em 2011, do grupo de clínicas dentárias 32 Senses, o fundo de capital 
de risco Fundo Inter-Risco II, gerido pela Inter-Risco, SCR, S.A., abre agora o capital da sua 
participada ao Fundo Vallis Sustainable Investments I com o intuito de dar continuidade ao 
projecto de crescimento da mesma. Após aumento de capital, que carece ainda de 
apreciação e decisão favorável da Autoridade da Concorrência, os dois fundos de capital de 
risco serão detentores, em partes iguais, da maioria do capital social do Grupo 32 Senses. 
A estrutura de capitais do Grupo integra ainda médicos dentistas de reconhecido prestígio, 
que no contexto das transacções que efectuaram com a 32 Senses optaram por realocar 
capitais ao projecto passando a deter participações minoritárias e acedendo assim ao 
potencial de valor gerado pelo investimento. 
 
Com um universo de mais de 50 clínicas, uma facturação anual superior a 17 milhões de 
euros e um capital humano que integra 250 médicos dentistas, a 32 Senses é hoje 
reconhecida pela população e pelas diversas entidades intervenientes do sector da saúde 
como um player de referência. Actuando num sector caracterizado por um elevado grau de 
fragmentação no qual predominam estruturas accionistas de natureza familiar, a estratégia 
da 32 Senses reside na criação da maior rede integrada de clínicas dentárias em Portugal, 
através de diversas aquisições e aberturas de novas clínicas, suportadas por uma estrutura 
de gestão profissionalizada. A 32 Senses dispõe, assim, de uma oferta segmentada e 
diferenciada, assente em três marcas institucionais, 32 Senses Advanced Oral Care, Smile-
Up e Alba com níveis de especialização do portfólio de serviços e segmentos-alvo distintos. 
Adicionalmente, visando a formação contínua dos profissionais de saúde dentária, a 32 
Senses inclui igualmente uma unidade de negócio, a 32 Senses Academy, que tem como 
missão ser um veículo de formação pós-graduada de excelência no campo da medicina 
dentária. 
 
O aumento de capital no Grupo 32 Senses, será alocado à aceleração da sua estratégia de 
crescimento, sobretudo por via da aquisição de novas unidades, prosseguindo assim o já 
iniciado movimento de consolidação sectorial, com a ambição de cimentar a sua posição 
como um dos grupos lideres do segmento de Saúde Oral em Portugal. 
 
 
A Inter-Risco (www.inter-risco.pt) é um operador de referência no mercado de capital de 
risco em Portugal, dispondo de mais de Eur 140 Mn de fundos sob gestão. Orientada para a 
realização de investimentos de consolidação e expansão sectorial em PMEs nacionais, a 
Inter-Risco conta actualmente com investimentos em 11 sectores de actividade, e em mais 
de 100 empresas, representando um universo de mais de 4,000 colaboradores. A Inter-
Risco, através dos fundos sob gestão, detém participações accionistas nas empresas 
NewCoffee, Moneris, Serlima, MasterTest, Sotkon, Frissul, One Vet, Mecwide, ENC Energy, 
Just Stay Hotels e 32 Senses. 
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O Fundo Vallis Sustainable Investments I é um dos dois fundos geridos pela Vallis Capital 
Partners, sociedade gestora de participações sociais, constituída em Abril de 2010 por 
Eduardo Rocha, Luis Santos Carvalho e Luis Palma da Graça. O referido fundo investe em 
empresas com elevado potencial de criação de valor, sobretudo PME’s, cujos vectores da 
procura se correlacionam com as macro-tendências do desenvolvimento sustentável. 
 
O Fundo Inter-Risco II foi assessorado pela Telles de Abreu e Associados na contratualização 
e estruturação deste aumento de capital. 

 

 
 
Quaisquer contactos ou esclarecimentos relativos ao presente press release deverão ser 
endereçados para: 
 
João Amaro       Isabel Martins          
joao.amaro@inter-risco.pt    isabel.martins@inter-risco.pt 
Tel: 220126700      Tel: 220126700 
Fax: 220126718      Fax: 220126718 
 


