
DISCURSO DE ABERTURA DO II CONGRESSO NACIONAL DE BUSINESS ANGELS 

E 

 DE ENCERRAMENTO DA 6ª SEMANA NACIONAL DE BUSINESS ANGELS  

 

PORTO, 23 de Novembro de 2012 

 

 

Exmo. Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, Engº Carlos 

Oliveira 

Exmo. Senhor Presidente da UPTEC, Professor Novais Barbosa 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão Diretiva do COMPETE, Dr. Franquelim Alves 

Exmo. Senhor Administrador da PME Investimentos, Dr João Correia de Matos 

Exmo. Senhor Presidente da AEP, Engº José António Barros  

Estimados representantes das Associações e Clubes de Business Angels 

Caros Investidores e Empreendedores 

Senhoras e Senhores, 

 

 

Começo por saudar o Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo que, em boa hora, 

aceitou estar presente nesta sessão de encerramento inserida numa iniciativa que a FNABA, 

desde 2007, tem vindo a dedicar ao movimento de Business Angels nacional. 

 

Também uma palavra muito particular de agradecimento ao Senhores Presidentes da Comissão 

Diretiva do IAPMEI, Dr Luís Filipe Costa, COMPETE, Dr Frankelim Alves, Senhor Administrador 

da PME Investimentos, Dr João Correia de Matos e Senhor Presidente da Caixa Capital, Dr 

Alfredo Antas Teles, entidades com quem a FNABA teve o privilégio de colaborar ao nível da 

apresentação de um conjunto de recomendações que foram consideradas no modelo de co-

investimento lançado pelo FINOVA, em 2009, e que vieram a merecer consagração no contrato 

de financiamento reembolsável e por este celebrado com as 54 Entidades Veículo de Business 

Angels. 

 

Não posso deixar ainda de agradecer aos meus colegas de Direção – Paulo Andrez e Ricardo Luz: 

– pela maneira, como juntos, edificámos a Federação e todo o movimento associativo de clubes 

que hoje é bem patente no nosso país,  

- e pela forma como continuamos empenhados ao seu serviço para que esta possa cumprir o 

seu destino em prol da Comunidade Portuguesa de Business Angels e do Ecossistema 

Empreendedor Nacional. 

 

Inicia-se esta tarde o II Congresso Nacional de Business Angels e termina, também hoje, a 6ª 

Semana Nacional de Business Angels que, ao longo de uma semana intensa de trabalho, 

congregou, em 7 espaços diferentes, de Norte a Sul do País, a comunidade de business angels 

portuguesa, operadores institucionais, representantes de organismos governamentais, agências 

e estruturas de dinamização, empresários e também centenas de jovens movidos por uma 

vontade incontrolável de por à prova o seu talento empreendedor. 

 



Ao longo de todas estas sessões, importantes premissas se confirmaram. 

  

Uma delas – talvez a mais relevante – é que o número de Business Angels, em todo o mundo, 

continua a registar um crescimento exponencial. 

 

Só para se ter uma ideia, segundo dados recolhidos pela EBAN, estima-se existirem, na UE, 513 

Business Angels por milhão de habitantes, correspondendo a um total de 256.000 Business 

Angels. E estamos a falar do segmento de “mercado visível”, ou seja, de Business Angels que são 

membros de redes que fornecem dados sobre as suas atividades, pois o chamado “mercado 

invisível” atinge uma dimensão muito maior, estimada em sete vezes superior ao mercado 

visível. 

 

Portugal não tem sido estranho a este fenómeno de crescimento. Sobretudo ao longo dos 

últimos seis anos, o movimento de Business Angels tem vindo a ganhar dimensão em Portugal, 

embora o conhecimento que é levado a público sobre a atividade por estes desenvolvida, como 

um todo, ainda se revele muito insipiente. É por isso que, a meu ver, iniciativas como a Semana 

Nacional de Business Angels e este Congresso Nacional de Business Angels são fundamentais 

para ajudar a compreender as atividades de investimento realizadas por estes investidores 

informais e o seu impacto no crescimento de empresas nascentes. 

 

Cumpre, no entanto, realçar que este aumento de expressividade do número de Business Angels 

em Portugal, tem merecido captar alguma atenção por parte das políticas públicas. 

 São disso exemplo, o mecanismo de Co-Investimento lançado, em 2010, no âmbito do 

Programa COMPETE, e os incentivos fiscais aplicados à atividade de Business Angels,  que se 

esperam venham a ser uma realidade no OE para 2013. 

 

Estes esquemas de apoio têm produzido resultados visíveis ao nível do financiamento de novas 

start-ups.  

Desde o lançamento do aludido Fundo de Co-Investimento, lançado pelo Programa COMPETE, 

cujo arranque efetivo apenas ocorreu, em Fevereiro de 2011, foram realizados 56 

investimentos  no montante de 8,3 milhões de euros, de um total de 42 milhões dispersos por 

54 Entidades Veículo, criadas ao abrigo deste instrumento público de co-investimento, por um 

universo de cerca de 200 Business Angels. 

 

Este é, sem dúvida, um sinal inequívoco de que temos um país amigo das “grandes ideias”. 

  

Mas é possível – e absolutamente necessário - ir mais longe! 

 

Portugal dispõe, neste momento, de 350 milhões de euros para investir em start-ups e possui 

excelentes infraestruturas de implementação e aceleração de projetos empresariais. Mas, em 

contrapartida, há uma falta de informação generalizada sobre os recursos financeiros 

disponíveis e os empreendedores portugueses continuam, na sua maioria, mal preparados para 

se apresentarem no mercado aos investidores. 

 



Portugal tem hoje uma capacidade instalada que nos permite sair de uma posição menor, 

periférica, e alcançar um patamar superior em matéria de apoio ao ecossistema empreendedor 

nacional. Este patamar só é possível de alcançar combatendo a falta de informação e de 

preparação a que me referi anteriormente, com ações concretas e muita vontade política, 

institucional e associativa de todas as partes envolvidas. É nestas ações e vontade comum que 

as partes se completam.  

 

E que ações são essas? 

 

-Desde logo, é fundamental o lançamento de uma campanha de comunicação institucional de 

divulgação massiva do Ecossistema Empreendedor Nacional. A sociedade civil e, em 

particular os jovens empreendedores, têm de conhecer todas as valências que se vão 

desenvolvendo por todo o país e que estão ao seu alcance. 

 

-É preciso também prestar apoio efetivo às Associações de Business Angels, sobretudo 

através de uma forte aposta na sua profissionalização tendo em vista participar, de forma 

proactiva , a nível local, no desenvolvimento de uma cultura empreendedora, nomeadamente 

através da formação, desenvolvimento e “mentoring” de actuais e novos investidores e no reforço 

de acções que potenciem a capacitação empresarial daqueles que pretendem lançar as suas 

start-ups. 

 

-É, igualmente, fundamental não deixar morrer a ideia de criação de uma Rede de Business 

Angels da Diáspora Portuguesa, concebida durante a visita da Comitiva Presidencial realizada 

aos Estados Unidos, em Novembro do ano passado, na qual a FNABA teve o privilégio de estar 

presente. Seria, pois, de extrema importância a criação de uma plataforma internacional que 

permitisse o intercâmbio regular entre investidores e Business Angels de origem portuguesa, e o 

acesso a novos mercados, por parte das empresas por estes financiados, bem como a 

possibilidade dessas empresas interagirem com organizações locais de investidores. 

  

-Outra ação igualmente importante, seria incluir a presença dos Business Angels no Regime 

dos Projetos de Potencial Interesse Nacional (PIN), designadamente através da participação 

da FNABA nas reuniões preliminares de análise de projetos da AICEP. 

 

-Não menos importante seria a realização de campanhas de divulgação da nossa Comunidade 

de Business Angels junto dos mercados internacionais, sobretudo junto daqueles que são 

alvo de forte imigração portuguesa. Tais campanhas, apoiadas pela Diplomacia Portuguesa, 

iriam seguramente permitir o acesso a informação, mercados de investimento e canais de 

distribuição. 

 

Por último, gostaria de registar quatro notas sobre as seguintes ações que a FNABA gostaria de 

poder ver concretizadas, num curto espaço de tempo, a bem do nosso ecossistema 

empreendedor: 

 



- A prorrogação, por mais um ano, do prazo de vigência do contrato de financiamento 

reembolsável celebrado entre o FINOVA e as Entidades Veículo de Business Angels. 

Esta pretensão decorre do facto de, não obstante o programa ter sido, inicialmente, preparado 

para ter o seu arranque, em Janeiro de 2010, só ter sido possível dar-lhe aplicabilidade prática 

a partir de Fevereiro de 2011. Afigura-se, por isso, legítimo atribuir às Entidades Veículo a 

possibilidade de recuperar este atraso de um ano na aprovação de operações de investimento, 

através da prorrogação do prazo do contrato vigente, de 30 de Junho de 2013 para 30 de Junho 

de 2014. 

 

- A inclusão, se possível ainda no âmbito do atual Quadro Comunitário de Apoio, das regiões de 

Lisboa, Algarve e Região Autónomas dos Açores e da Madeira nos mecanismos de Co-

Investimento Público com Business Angels. 

 

- A divulgação pública de todas as operações de investimento realizadas por Business 

Angels em regime de Co-Investimento com o Programa COMPETE, através do recurso a 

procedimentos standardizados com a identificação das entidades apoiadas, natureza da 

operação, montantes envolvidos e demais condições associadas à operação de investimento. 

 

- A implementação das medidas de incentivo fiscal autorizadas no Orçamento de Estado 

para 2013, para a atividade desenvolvida pelos Business Angels, com que nos congratulamos 

por se tratar de uma iniciativa positiva do Governo, na medida em que permite abater, em sede 

de IRS, 20% dos investimentos realizados por Business Angels em novos projetos, até ao limite 

de 10 mil euros.  

 

Dito o essencial – na forma mais resumida que consegui para não me alongar e poder passar de 

imediato a palavra ao Dr. João Correia de Matos, Administrador da PME Investimentos – deixo a 

seguinte mensagem final: 

 

Para lá da crise que persiste e dos desafios financeiros, económicos e sociais que põem à prova 

a solidez da nossa economia, existe um outro Portugal em que é preciso apostar, pois é por 

ele que passa a construção de um futuro sustentável para as empresas portuguesas e para a 

criação de emprego que, cada vez mais, é visto como um bem raro. 

 

 

Um Portugal capaz de transformar o conhecimento e uma geração, altamente qualificada 

de jovens, num novo modelo empresarial capaz de inverter o rumo das coisas. 

  

 Este novo modelo empresarial precisa de gente que seja capaz de arriscar os seus próprios 

recursos financeiros, mesmo tendo a noção que a probabilidade de ter um retorno negativo do 

seu investimento é superior a 50%. Mas um Business Angels tem índole de Empreendedor e 

sabe que tem que correr riscos e dar muito de si a cada projeto que apoia, pois tal como já dizia 

o filósofo grego, Epicuro, “os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e 

tempestades”. 

 



 Para tal, é também preciso que este risco – ou melhor, a importância deste risco - tenha o 

reconhecimento de todos nós, incluindo das políticas públicas, como atrás já referi. Só criando 

um ambiente positivo é possível atrair e encorajar mais pessoas a investir a sua riqueza e 

experiência em empresas, na fase de arranque, para garantir o crescimento da economia.  

 

Só para dar uma ideia do impacto produzido por este tipo de investimento na Europa, segundo 

dados fornecidos pela EBAN, em 2010, as redes de Business Angels europeias investiram um 

total de 660 milhões de euros. E estou apenas a referir-me aos dados registados e 

disponibilizados por estas redes, pois se falarmos do chamado segmento invisível do mercado 

(que é sete vezes maior), estima-se que, neste mesmo ano, foram investidos entre 4 a 5 biliões 

de euros. 

 

Portugal deve, pois, conferir à Comunidade de Business Angels e respetivas redes um papel 

coadunante com a importância que esta já representa no ecossistema empreendedor nacional, a 

exemplo da visibilidade que o movimento de Business Angels já conseguiu granjear no resto do 

mundo. 

 

Insisto. A afirmação da Comunidade de Business Angels na economia nacional e a sua 

integração com os vários players da indústria de capital de risco e empreendedores 

nacionais são, pois, duas condições de verificação indispensável para, em tempo de dar um 

rumo novo à nossa história, passarmos a beneficiar de um valioso recurso financeiro apto a 

cumprir um importante papel numa economia que se quer menos frágil e mais aberta à 

verdadeira cultura empresarial. 

 

Muito obrigado. 

 

 

Francisco Banha 

Presidente da Direcção da FNABA 

 


