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Protocolo celebrado hoje 

Governo traz Business Angels  

para apoiar o Turismo 

 

O Estado Português, através do Turismo de Portugal, e a FNABA-Federação 

Nacional de Associações de Business Angels (investidores individuais) 

estabeleceram hoje em Lisboa uma parceria para dinamizar investimentos, 

sobretudo de jovens empresários em micro e pequenas empresas do setor do 

Turismo, através de fontes de financiamento alternativas e adequadas às suas 

necessidades. 

 

Mediante a troca de informação e conhecimento especializado, de apoio 

técnico na análise de operações e de esforços comuns de divulgação, 

pretende-se apoiar o desenvolvimento de projetos turísticos diferenciados e em 

fase de arranque, como atividades de animação turística, serviços de apoio ao 

sector de empresas de base tecnológica, e outras iniciativas de interesse para 

o turismo. 

 

No âmbito de um contacto estreito entre as duas entidades, o protocolo 

estabelece também a possibilidade de criação de mecanismos de 

financiamento específicos de apoio ao empreendedorismo no setor turístico. 

Estes mecanismos permitirão que o financiamento público acompanhe e 

complemente o investimento privado, simultaneamente adequando-o às 

necessidades de capital e de apoio à gestão dos projetos do setor e reduzindo 

a exposição do Estado em cada um deles. 

 

Além dos mecanismos de financiamento já disponibilizados pelo Turismo de 

Portugal - nomeadamente a Linha de Qualificação da Oferta estabelecida com 

o setor financeiro, com uma dotação mínima de 120 milhões de euros -, os 
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business angels dispõem de um fundo de coinvestimento no valor de 42 

milhões de euros, 27 milhões dos quais oriundos de fundos comunitários. 

 

O apoio ao investimento no setor do turismo é uma das competências do 

Turismo de Portugal, que disponibiliza mecanismos de financiamento 

diversificados e adequados aos vários estádios de desenvolvimento das 

empresas para melhorar a sua competitividade e a do Turismo nacional por via 

da inovação e da diferenciação. 

 

Os business angels são investidores individuais que, diretamente ou através de 

sociedades veículo, investem no capital de empresas em fase de arranque de 

atividade, com potencial de crescimento e de valorização, providenciando, além 

do apoio monetário, conhecimentos técnicos e de gestão, bem como a 

facilitação de contactos. 

 

De acordo com o Secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes: 

“Tenho defendido uma menor participação do Estado na economia e 

insistido na ideia de que o empreendedorismo deve ser, até pela sua 

própria natureza, dominado pelo risco, inovação e arrojo que só os 

privados podem assegurar. Trazer os business angels para o turismo, 

estabelecer com eles uma parceria, é um passo nesse sentido – que já 

deveria ter sido dado há muito tempo – e que permitirá criar melhores 

condições para o financiamento privado na área do turismo. 

  

A participação dos business angels neste campo traz vantagens 

evidentes: o empreendedorismo turístico, e o seu financiamento, passa a 

seguir critérios de mercado e não critérios políticos, e a melhor maneira 

de assegurar que estes financiamentos respondem às necessidades das 

empresas e não às necessidades do Estado é ter como referência os 

critérios e procedimentos de investidores como os business angels, que 

investem o seu próprio dinheiro em projetos inovadores. 
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O turismo, um dos sectores da economia que mais tem crescido, e com 

maiores possibilidades de crescimento, é um dos sectores mais 

apetecíveis para o empreendedorismo”.  

 

Para Francisco Banha, Presidente da Direcção da FNABA, “a importância da 

actividade de business angels como fonte primária de financiamento dos 

projectos em fase de arranque, normalmente designados por “seed capital” e 

“start-up”, é uma realidade na economia nacional conforme  demonstra o facto 

de nos últimos dois anos terem sido efectuados 109 investimentos, em 78 

novas empresas, no montante global de 14,2 milhões de euros.  

A conjugação do ciclo económico em que Portugal se encontra, onde cada vez 

mais empreendedores têm sonhos e ideias de novos negócios, associado à 

fragmentação dos mercados, à volta de interesses específicos, que cria 

segmentos alvos potenciais de grandes volumes, nos quais a indústria mundial 

de turismo pode angariar não só “fatias” do presente (mais de 900 milhões de 

turistas anuais) mas também o seu crescimento futuro, antecipa oportunidades 

de investimento por parte dos business angels portugueses principalmente em 

projectos que promovam a inovação nos serviços turísticos e o 

desenvolvimento de novas experiências e produtos turísticos. 

O acordo de parceria permitirá assim à Comunidade Portuguesa de business 

angels beneficiar do suporte Institucional do Instituto de Turismo de Portugal, 

entre outras mais-valias, na criação de novos projectos, e por sua vez os 

empreendedores portugueses passarão a ter acesso à rede de investidores 

mundiais a que a FNABA tem acesso, em virtude do seu envolvimento directo 

na Direcção da Associação Europeia de Business Angels (EBAN) e na 

Associação Mundial de Business Angels (WBAA). “ 

 

 

Lisboa, 18 de julho de 2013 
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Esta e outras notas à Comunicação Social estão disponíveis para consulta no Portal 

do Turismo de Portugal – www.turismodeportugal.pt – em “Imprensa”.  

 acompanhe-nos em twitter.com/turismoportugal 

 

 

Para mais informações contacte: 

 

FNABA - Federação Nacional de Associações de Business Angels 

www.fnaba.org ; info@fnaba.org 

Tel: (+351) 21 441 64 60; Fax: (+351) 21 441 73 87  

------------------------------------- 

BUSINESS ANGELS 

Business Angels são investidores individuais, normalmente empresários ou directores 

de empresas, que investem o seu capital, conhecimentos e experiência em projectos 

liderados por empreendedores que se encontram em início de actividade. O objectivo 

dos investimentos é a sua valorização a médio prazo, na expectativa da alienação 

posterior a outros interessados. 

 

A FNABA - Federação Nacional de Associações de Business Angels (www.fnaba.org), 

é actualmente constituída por: 

 

- Alenbiz - Associação de Business Angels do Alentejo 

- Algarve Business Angels - Associação de Business Angels do Algarve 

- Business Angels Club - Associação Portuguesa de Investidores em Start-Ups   

- Centro Business Angels - CEC/CCIC 

- Clube de Business Angels da Covilhã 

- Clube de Business Angels de Santarém 

- Clube de Cascais - Associação de Investidores de Cascais 

- Clube de Business Angels de Viseu 

- Invicta Angels - Associação de Business Angels do Porto 

- OPEN Business Angels 

- Vima Angels - Associação de Business Angels de Guimarães 

 
 

http://www.turismodeportugal.pt/
http://twitter.com/turismoportugal

