
DISCURSO DE ABERTURA DO IV CONGRESSO NACIONAL DE BUSINESS ANGELS 

E 

 DE ENCERRAMENTO DA 8ª SEMANA NACIONAL DE BUSINESS ANGELS  

 

GUIMARÃES, 21 de Novembro de 2014 

 

Exmo. Senhor Presidente da CIM AVE, Senhor Manuel Batista 

Exmo. Senhor Director da Divisão de Desenvolvimento Económico da CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES, Engº Filipe Vilas Boas 

Exmo. Senhor Vice Presidente da CCDR NORTE, Professor Carlos Neves 

Exmo. Senhor Presidente do IAPMEI, Professor Miguel Cruz 

Exmo. Senhor Vice Presidente da PME Investimentos, Engº Carlos Castro 

Estimados representantes das Associações e Clubes de Business Angels 

Caros Investidores e Empreendedores 

Senhoras e Senhores, 

 

  

Começo por saudar o Senhor Presidente da CIM AVE- Comunidade InterMunicipal do Ave que, 

em boa hora, aceitou estar presente nesta sessão de abertura do IV Congresso Nacional de B.A. 

o qual se encontra inserido na VIII SNABA que a FNABA, desde 2007, tem vindo a realizar em 

prol da dinamização do Ecossistema Empreendedor nacional. 

 

Também uma palavra muito particular de agradecimento ao Senhor Vice Presidente da CCDR 

Norte, Presidentes da Câmara Municipal de Guimarães, Conselho Diretivo do IAPMEI e ao 

Administrador Executivo da Caixa Capital, Engº Stephan Morais, entidades que, desde a 

primeira hora, decidiram associar-se à FNABA na criação das condições que permitiram a 

realização desta Iniciativa que visa dar a conhecer à Comunidade Empreendedora Nacional as 

actividades desenvolvidas pelas dezasseis Associações que a constituem. 

 

Não posso deixar ainda de agradecer a todos os nossos colegas que no desempenho das suas 

funções de Diretores, das Associações filiadas da FNABA, têm contribuído para a edificação da 

Federação e para todo o movimento associativo de Clubes que hoje é bem patente no nosso País.  

Orgulho-me pela forma como continuamos empenhados ao serviço desta Federação 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 IV Congresso Nacional de Business Angels e termina, também hoje, a 8ª 

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

congregou, em 16 espaços diferentes, de Norte a Sul do País, a comunidade de Business Angels 

portugueses, 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, porventura a mais importante, é que as nossas Associações se estão a revelar 

verdadeiras organizações de desenvolvimento económico, através da dinamização de um 

conjunto de iniciativas potenciadoras da criação de novas empresas, tendo por base o 

aproveitamento do talento dos nossos jovens os quais, na sua generalidade, possuem um 

sentimento genuíno de fazerem parte da solução que permita inverter o actual estado de 

definhamento em que o nosso País se encontra. 

 

Os investimentos realizados pela comunidade portuguesa de Business Angels têm assumido 

uma particular importância na criação de novas empresas e na concretização de projectos 

inovadores em fases iniciais do seu ciclo de vida (seed capital e early stages).   

 

De facto nos últimos três anos, e tendo por base as linhas de financiamento criadas no âmbito 

do Programa FINOVA - e geridas pela PME Investimentos - foram efectuados investimentos em 

132 start-ups, com menos de três anos de actividade, no montante global de cerca de 30 

milhões de euros que possibilitaram a criação de mais de 160 postos de trabalho qualificados. 

 

Estes números poderão parecer pouco expressivos e sem qualquer impacto na tão desejada 

recuperação económica do país. Mas não será assim se pensarmos que, na sua origem, esteve 

um pequeno grupo de pessoas movidas por um propósito comum e que, há custa de muita 

determinação e da vontade inequívoca de mobilizar esforços e vontades, conseguiram conferir ao 

Ecossistema Empreendedor nacional a dimensão merecida, munindo-o de um ambiente mais 

favorável com uma adequada estrutura de incentivos, que hoje lhe permite apoiar, de forma 

muito mais integrada, a criação de negócios capazes de criar riqueza, melhorando o que existe. 

 

A propósito da relatividade do tamanho daquilo que existe em determinado momento e lugar, 

não poderei deixar de citar o escritor português José Luis Peixoto, ao afirmar que: 

“Dez pessoas são dez vontades, dez modos de entender o mundo. 

Cem pessoas são uma explosão de complexidade.  

Mil pessoas são um enigma multidimensional, impossível de decifrar completamente. 

Mil pessoas é, mais ou menos, o número de habitantes que tem essa terra sem espaço para 

aparecer no mapa. 

Ao mesmo tempo, simples e complexo, pequeno e grande. “  

 

Expressivos, ou não, estes números permitem-nos concluir que, também no nosso País, a 

Comunidade de Business Angels assume o papel de investidor, por excelência, no 

financiamento de novos negócios que ambicionam conquistar o mercado global assumindo-se, 

ao mesmo tempo, como um elemento essencial para o fortalecimento do Ecossistema 

Empreendedor nacional ao disponibilizarem orientação e capital necessário à iniciação e 

expansão de novas empresas que diariamente estão a ser lançadas pelos empreendedores 

portugueses. 

 

Todavia, e não obstante esta incontestável importância que o movimento de Business Angels 

tem vindo a ganhar, sobretudo ao longo dos últimos sete anos, certo é que ainda continua a ser 



reduzida a visibilidade que o mesmo repercute junto da Sociedade portuguesa, o que torna 

imprescindível, a meu ver, a realização de iniciativas como a Semana Nacional de Business 

Angels e este Congresso Nacional de Business Angels enquanto momentos essenciais para 

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

e o seu impacto no crescimento de empresas nascentes. 

 

A realização da SNABA é assim fundamental para que se continuem a obter bons resultados na 

promoção, junto dos empreendedores, da actividade e disponibilidade dos Business Angels, bem 

como para atrair cada vez mais investidores capazes de aportar o Smart Money que os novos 

projectos empresariais mais procuram, em alternativa ou como complemento a outras formas 

de financiamento. 

 

Mas também se torna importante porque por essa via se consegue envolver uma maior 

diversidade de actores do nosso ecossistema empreendedor (players da indústria e da 

distribuição, universidades, agentes tecnológicos, fundos de capital de risco, corporate venture, 

infra-estruturas de suporte à inovação e ao empreendedorismo e, naturalmente, os meios de 

comunicação social) tendo em vista aproveitar ao máximo as vantagens da “fertilização” 

cruzada. 

 

A propósito da realização de iniciativas que se vão vendo, aqui e ali, um pouco por toda a parte, 

não resistirei a sublinhar aqui a importância da consistência nas ações. 

Acredito que o tema do Empreendedorismo, por ser tão desafiante, suscite às pessoas e 

entidades um enorme entusiasmo de lançar ideias e iniciativas com vista à sua dinamização. 

Todavia, e tal como referiu recentemente o cronista José Paulo do Carmo: 

“… O problema é o dia seguinte, sempre o dia seguinte. Quando é preciso alimentar o que se 

começou, quando é preciso estar à altura do que se quis passar."  

 

A FNABA também começou por ser uma iniciativa que nasceu de um movimento associativo de 

Clubes de Business Angels mas que, rapidamente, passou das palavras aos atos e ganhou uma 

dinâmica própria – titulada atualmente em 16 Associações - que hoje integra a realidade da vida 

nacional.  

 

E assim continuará a empenhar-se para que esta dinâmica se torne irreversível! 

 

Voltando ao tema que hoje aqui nos une, a experiência têm-me demonstrado que as estratégias 

ancoradas em investimentos e infra-estruturas de suporte à inovação e ao empreendedorismo 

têm falhado na promoção do espírito empreendedor, essencial à criação de empresas baseadas 

na inovação e na criatividade, uma vez que as táticas utilizadas não se têm revelado adequadas 

ao processo experiencial e de colaboração que caracteriza o empreendedorismo. Em alternativa, 

deve existir uma abordagem que permita valorizar mais os instrumentos que permitam aos 

empreendedores aprenderem fazendo e interagindo uns com os outros através de interligações, 

com os actores de base local, mesmo sabendo que estes empreendedores ambicionam alcançar 

mercados mais amplos.  

 



Todos sabemos que o processo empreendedor se caracteriza, muitas das vezes, pela existência 

de etapas solitárias, emocionais e desafiadoras, que evoluem ao longo do tempo. Porém para 

serem bem-sucedidos, os empreendedores precisam de interagirem com potenciais mentores, 

redes de aprendizagem e apoio emocional de colegas em todas as fases do citado processo 

empreendedor. 

 

Mais uma vez a existência da SNABA assume um papel importante na criação dessas 

interligações ao reunir empresários experientes com empreendedores inexperientes mas com 

soluções capazes de ajudar a resolver problemas, parte dos quais até ao momento 

desconhecidos, ao promover relações e proporcionando orientação aos líderes das startups que 

pretendam alcançar novos níveis de crescimento. 

 

Como Presidente da FNABA e Business Angel activo, bem sei quanto é importante o acesso à 

informação sobre o mercado para encorajar mais indivíduos a envolverem-se nesta tipologia de 

investimento e a promover adequados mecanismos de apoio ao seu desenvolvimento. 

 

No seio da FNABA acreditamos no poder dos Ecossistemas Empreendedores para suportar a 

criação de negócios que possam fazer a diferença e que, por essa via, possam vir a desempenhar 

um papel vital no estímulo do crescimento da nossa economia. Enquanto atores desse 

Ecossistema não abdicamos da nossa responsabilidade enquanto investidores pois acreditamos 

poder ser uma mais-valia importante para os empreendedores que se encontram na fase mais 

crítica do seu ciclo de vida negocial. 

 

A realidade é que ao terem-se criado condições de alavancagem dos fundos dos Business 

Angels, através do Programa Finova, os investidores estão a subir no espectro de valor e a 

começar a preencher o fosso de financiamento normalmente observado, nos negócios startup, 

assumindo inclusivamente algum do protagonismo que os operadores de capital de risco 

vinham possuindo junto de empresas que se apresentam nas fases iniciais do seu ciclo de 

desenvolvimento. 

 

Não é assim de estranhar que o ambiente junto da Comunidade portuguesa de Business Angels 

se esteja a tornar mais “barulhento”, resultante da concretização de mais negócios e da entrada 

de mais angels no mercado, apesar de paradoxalmente começarmos a observar que a proporção 

de negócios de qualidade ainda não responde a esta oferta, tornando por isso a originação de 

novas oportunidades mais difícil para alguns dos grupos de Business Angels nomeadamente 

junto daqueles que só agora chegaram ao mercado. 

 

Em resumo, podemos afirmar que as Políticas Públicas de apoio aos diversos actores do 

Ecossistema Empreendedor nacional devem, pois, continuar a conferir à Comunidade de 

Business Angels e respetivas redes, um papel coadunante com a importância que esta já 

representa no citado Ecossistema, a exemplo da visibilidade que o movimento de Business 

Angels já conseguiu granjear no resto do mundo. 

 



Refira-se só a título elucidativo que o Governo Inglês continua a apresentar iniciativas concretas 

neste domínio, como é o caso do aumento dos benefícios fiscais no Enterprise Investment 

Scheme (EIS) e no Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS). Estes estímulos fiscais, em 

conjunto com o Fundo de Co-Investimento Angel CoFund, no montante global de £100m (que 

entrou em vigor em Abril de 2012), estão a contribuir decisivamente para a atrair novos 

investidores e, consequentemente, mais capital privado para financiar os projectos que se 

apresentam nas suas fases iniciais.  

 

Perante este factualismo, não poderei deixar de voltar a insistir na necessidade de se levar a 

cabo um conjunto de acções concretas e que, de forma telegráfica, passo a apresentar:  

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Criação de uma Rede de Business Angels da Diáspora Portuguesa, enquanto 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. 

  

- 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. 

 

- 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. 

 

- Implementação das medidas de incentivo fiscal autorizadas no Orçamento de Estado para 

2013, para a atividade desenvolvida pelos Business Angels, 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.  

 

 



Estou convencido de que, ao longo deste Congresso, reuniremos a energia necessária para dar 

resposta, entre outras, às seguintes questões: 

- Como esteve o mercado em 2014?  

- Quais são as tendências no investimento a realizar pela nossa Comunidade? 

- Que impacto tem sido proporcionado pelas Linhas de Financiamento lançadas no âmbito do 

Programa Finova? 

- Quais são os desafios e o que mais poderá ser feito para apoiar o investimento com o recurso 

ao “smart money” dos nossos Business Angels? 

- Qual o papel que as nossas Associações podem e devem desenvolver? 

 

A resposta a estas questões contribuirá certamente para se definir a linha de fundo em relação 

ao estado actual do mercado, como importante referência a ter em conta no futuro próximo.  

 

Espero assim que, no final da tarde, possamos ter dado por bem entregue o nosso tempo, pois 

tal significaria que teríamos contribuído, com a participação de todos, para um melhor 

conhecimento da nossa actividade o qual é essencial para encorajar novos investidores a 

entrarem no mercado e a apoiar negócios de alto crescimento no nosso País. 

 

Os negócios de alto crescimento são hoje abraçados por uma geração de empreendedores 

altamente qualificados, que constituem o melhor capital que temos.  

 

A missão da FNABA é fazer tudo o que puder para cooperar em prol da criação de condições que 

permitam aos nossos Business Angels investir nestes empreendedores que são preciosos.  

 

Ao fazê-lo, estaremos a investir num dos principais fatores de desenvolvimento da nossa 

economia e, consequentemente, a preparar o futuro do nosso País. 

 

E essa é a grande exigência que se impõe a todos nós: preparar o futuro do País, investindo na 

nossa comunidade de empreendedores que olham para nós com verdadeira esperança e, que 

por isso, não temos o direito de os decepcionar! 

 

Muito obrigado. 

 

Francisco Banha 

Presidente da Direcção da FNABA 

 


