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MISSÃO 

 
 
A FNABA foi constituída, em 16 Fevereiro de 2007, com o 
principal intuito de atribuir representação institucional  
às Associações de Business Angels de todo o país,  
preservando sempre a independência e o âmbito de 
actuação de cada um dos seus Associados.  
 
As associações fundadoras da FNABA foram as seguintes:  
 
•  Associação de Investidores em Capital de Risco 
(Covilhã)  
•  Business Angels Club –  Associação de Investidores em 
Startups (Lisboa)  
•  Invicta Angels –  Associação de Business Angels do 
Porto (Porto)  
•  Clube de Cascais –  Associação de Investidores de 
Cascais (Cascais)  
•  Algarve Business Angels –  Associação de Business 
Angels do Algarve (Faro)  
 
Tendo presente aquele importante objectivo -  maxime 
contribuir para a prossecução dos reais interesses e 
aspirações das Associações de Business Angels que, a 
nível nacional, regional e local,  pretendam produzir,  de 
forma actuante, importantes reflexos no f inanciamento 
de projectos empreendedores -  a FNABA tem vindo a 
promover e coordenar um conjunto de acções e 
activ idades aptas a fomentar, quer o desenvolvimento 
individual  de cada uma das suas associadas, quer,  
simultaneamente, o seu inter -relacionamento conjunto 
gerador de importantes concretizações.  
 
A este nível,  assumirá importância o apoio à prossecução 
de projectos conjuntos entre as diversas associações, o 
encaminhamento de planos de negócios consoante as 
potencialidades de desenvolvimento existentes ao nível  
das várias Associações Nacionais, Regionais e Locais, e 
bem assim a organização de actividades e inici ativas 
comuns de forma a divulgar e a fomentar amplamente o 
f inanciamento, via investidores informais, no mercado de 
capital de r isco em Portugal.  

  



 
 

 
 

ÓRGÃOS SOCIAIS  
 
Mesa da Assembleia Geral  
 
Presidente  
 
IAPMEI –  Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e ao Investimento, representado pelo  seu 
Presidente Sr. Professor, Miguel Jorge de Campos Cruz  
 
Vice-Presidente 
 
Alenbiz –  Clube de Business Angels do Alentejo ,  
representada pelo seu Presidente, Sr Engº Vitor Barbosa  
 
Secretária  
 
Sr.ª Dra. Carla Dias Coelho 
 
Direcção 
 
Presidente  
 
Business Angels Club –  Associação de Invest idores em 
Start-Ups,  representada pelo seu Presidente Sr. Dr.  
Francisco Manuel Banha 
 
Vogais  
 
-  Clube de Cascais –  Associação de Invest idores de 
Cascais,  representada pelo seu Pre sidente Sr. Eng.º Paulo 
Jorge Freire Andrez  
 
-  Invicta Angels –  Associação de Business Angels do 
Porto,  representada pelo seu Presidente Sr. Dr. Ricardo 
Jorge da Fonseca Luz  
 
-  Vima Angels –  Clube de Business Angels de Guimarães,  
representada pelo seu Presidente Sr  Engº Carlos Remísio   
 
-  Associação de Business Angels de  Santarém, 
representada pelo seu Presidente Sr. Dr.  Pedro Nunes 
 
Conselho Fiscal  



 
 

 
Presidente  
 
Invicta Angels –  Associação de Business Angels do Porto,  
representada pelo Sr. Dr. Miguel Rangel Henriques  
 
Vogais  
 
-  Business Angels Club –  Associação de Invest idores em 
Start-Ups, representada pelo Sr. Dr.  António Albino 
Freire  
 
-  Clube de Cascais –  Associação de Invest idores de 
Cascais, representada pelo Sr. Dr. Manuel Andrade  
 
 

ASSOCIADOS 
(30 de Abril de 2014) 

 

• Associação de Investidores em Capital de Risco 
(Covilhã)  
•  Business Angels Club –  Assoc. Investidores em Startups 
(Lisboa)  
•  Invicta Angels –  Assoc. Business Angels do Porto 
(Porto)  
•  Clube de Cascais –  Assoc. Invest idores de  Cascais 
(Cascais)  
•  Algarve Business Angels –  Assoc. Business Angels do 
Algarve (Faro)  
•  Vima Angels –  Clube de Business Angels de Guimarães  
•  Alenbiz –  Clube de Business Angels do Alentejo  
•  Associação de Business Angels de Santarém  
•  Business Angels Club de Lisboa –  Angels Have No Sex  
•  Associação ABAC –  Aveiro Business Angels Club 
•  Guadiana Business Angels –  Associação Transfronteiriça de 
Invest idores em Start -ups 
 
ASSOCIADOS DE BENEMÉRITO 

 

Centro Business Angels - Organização responsável: CEC 

– Conselho Empresarial  do Centro / CCIC – Câmara de 

Comércio e Indústria do Centro (Coimbra)  

 

OPEN Business Angels – Associação de Business Angels 

da Marinha Grande (Marinha Grande)   

 

Comissão Permanente Business Angels da AIRV –  

Associação Empresarial  da Região de Viseu 



 
 

 

  



 
 

 
 

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO 

 

Senhores Associados,  

 

Em cumprimento da lei e dos estatutos da Federação, a Direcção vem 

submeter à vossa apreciação os factos mais relevantes da actividade da 

mesma, bem como a evolução da situação económica e f inanceira,  

durante o exercício de 2013. 

 

1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO  

 

Em 2013, a evolução da economia portuguesa continuou 

signif icativamente condicionada pelo processo de correcção dos 

desequilíbrios macroeconómicos.  

 

A correcção dos desequilíbrios está a envolver a adopção de um conjunto 

de medidas de consolidação orçamental  e uma desalavancagem ordenada 

e gradual do sector privado, que tem determinado uma forte contracção 

da procura interna.  

 

Este conjunto de medidas encontra -se enquadrada pelo Programa de 

Assistência Económica e Financeira (PAEF),  cuja implementação se tem 

desenrolado num contexto macroeconómico internacional  

particularmente desfavorável, nomeadamente com uma situação 

recessiva na área Euro, que só começou a ser ultrapassada em me ados do 

corrente ano.  

Assim sendo, a orientação da pol ít ica orçamental em 2013 manteve -se 
restrit iva.  
 
 



 
 

  
 
Recorde-se que a estratégia de consolidação em 2013 assentou 
predominantemente no aumento da receita e, em particular, dos 
impostos directos.  
 
Em termos de variação real do PIB, a economia mundial cresceu em 2013 
cerca de 2,7% (contra os 3,1% de 2012), ao passo que as economias da 
área Euro apresentaram um decréscimo de 0,4% ( -0,6% em 2012).  
 
Relativamente a Portugal,  o aumento do PIB no último trimes tre do ano 
(1,7%), não foi suficiente para contrariar a descida, que em 2013 se 
situou em 1,4% (-3,2% em 2012).  
 
Quanto ao comércio internacional de bens, em 2013 as exportações 
cresceram 4,6% enquanto as importações aumentaram 0,8%.  
 
Assim, e analisando mais em detalhe, o saldo conjunto das Balanças 
Corrente e de Capital aumentou em 2013 cerca de 3,7kM Euros face a 
igual período do ano anterior, s ituando -se em 4,29kM Euros.  
 
Esta evolução reflect iu  o aumento do saldo da balança corrente que 
passou de um défice de 3,3kM Euros para um excedente de 880M Euros.  
 
No que respeita à inf lação, Portugal concluiu o ano de 2013 com uma 
taxa de inflação média de 0,3%, depois de em Dezembro a inf lação 
homóloga ter registado um regresso a valores posit ivos, o que 
corresponde ao valor mais baixo desde 2009.  
 
No mercado cambial o Euro fechou o ano cotando -se a 1,3791 USD, o que 
face ao período homólogo de 2012 i lustra uma valorização de 4,5%.  
 
Relativamente à taxa  de desemprego esta continuou a subir em 2013, 
tendo-se situado nos 16,3% contra os 15,7% em 2012. Já na zona Euro 
esta taxa situa-se nos 12,1%.  
 
Por f im, uma referência à taxa de rentabi l idade das obrigações do 
Tesouro com maturidade residual de 10 anos, que fechou o ano com o 
valor de 6,04%.  
 

 

2.  A Actividade da Federação  

 



 
 

A emergência de negócios promovidos por uma nova geração de 

empreendedores estão a tornar -se os alicerces das economias mais 

evoluídas conforme o demonstra o facto de serem aqueles os  

responsáveis por muitos dos novos empregos que continuam a ser 

criados anualmente nas citadas economias .  

 

Neste contexto são os Business Angels  que se encontram a desempenhar  

um papel vital no desenvolvimento de sses novos negócios uma vez que 

conseguem apoiá-los a prosperar no seu início, ou seja numa fase muito  

vulnerável quando têm pouco mais que uma ideia.  

 

Para os empreendedores “early stage” ,  os Business Angels muitas vezes 

são os únicos dispostos a ouvir a sua apresentação inicial ,  aconselhar e 

colocar o seu “smart money” necessário  à transformação daquela ideia 

num novo negócio próspero.  

 

Yahoo, Google, Facebook, Home Depot –  estes são apenas alguns dos 

titãs da américa empresarial de hoje que, numa fase mais inicial do seu 

desenvolvimento, foram inicialmente apoiados por Business Angels .  

 

Também impressionantes são algumas estatísticas sobre o impacto do 

investimento Angel  –  só no primeiro semestre de 2013, os Business 

Angels americanos investiram aproximadamente $9.7 mil  milhões em 

mais de 28.000 negócios, com mais de 11 .000 novos empregos cr iados 

como resultado desses investimentos.  

 

A importância da actividade de Business Angels como fonte primária de 

f inanciamento dos projectos em fase de arranque normalmente 

designados por “seed capital”  e “start -up” é assim uma realidade que 

importa ter presente e que se encontra a ter cada vez maior relevo nas 

prioridades dos l íderes governamentais e empresariais.  



 
 

 

 

 

Consciente desta realidade a FNABA continuou, durante o Exercício de 

2013, a reforçar  o seu papel de porta-voz dos interesses gerais e comuns 

da Comunidade portuguesa de Business Angels, nomeadamente os que se 

encontram formalmente inscritos nas suas Associações afi l iadas, e 

contribuir para a af irmação da sua actividade na sociedade portuguesa 

em geral e na empresarial em particular.  

 

A FNABA continuou assim focada na concretização das suas três l inhas 

orientadoras que, desde a sua origem, a  têm norteado: 

 

-  Promover e coordenar um conjunto de acções e actividades  aptas a 

fomentar, quer o desenvolvimento individual de cada uma das suas 

associadas, quer, simultaneamente, o seu inter -relacionamento 

conjunto gerador de importantes concret izações;  

 

-  Dar apoio aos projectos conjuntos entre as diversas associações, 

encaminhamento de planos de negócios consoante as 

potencialidades de desenvolvimento existentes ao nível das várias 

Associações Nacionais, Regionais e Locais;  

 

-  Organizar actividades e iniciativas comuns de forma a divulgar e a 

fomentar amplamente o f inanciamento , via investidores informais, 

no mercado de Venture Capital em Portugal.  

 

 

Nas acções de carácter geral que a Federação levou a cabo, de modo 

recorrente, sal ientam-se as seguintes:  

 

1.  A angariação de novos associados : Business Angels Club de Lisboa –  

Angels Have No Sex; Business Angels da AIRV – Associação 



 
 

Empresarial  da Região de Viseu;  Associação ABAC –  Aveiro Business  

Angels  Club;  Guadiana Business Angels –  Associação Transfronteir iça de 

Investidores em Start -ups.  

 

2.  Reforço das relações institucionais  com os Organismos do Governo 

relacionados com o Ecossistema Empreendedor nomea damente, 

Secretaria de Estado da  Inovação, IAPMEI,  PME 

INVESTIMENTOS,GABINETE DO GESTOR DO COMPETE, PORTUGAL 

VENTURES, INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL E SPGM.  

 

3.  Reforço do relacionamento institucional  existente com a European 

Business Angels  Network  (EBAN) e a World Business Angels  

Association  (WBAA).  

 

4.  Adopção de uma pol ít ica de comunicação regular, quer pela via da 

publicação de press releases quer através do nos so portal 

corporativo www.fnaba.org ;  

 

5.  Acções de divulgação da actividade de Business Angels.  

 

 

2.1 Políticas Públicas de apoio ao Ecossistema Empreendedor  

 

Na sequência das recomendações dos principais organismos 

internacionais, nomeadamente do World Economic Fórum, a melhoria do 

apoio activo ao empreendedorismo nacional, incrementando a 

competitividade das empresas empreendedoras desde a sua formação, e 

dos seus promotores, voltou a merecer da parte da Direcção da FNABA 

uma particular atenção através do acompanhamento das acções que 

http://www.fnaba.org/


 
 

foram sendo implementadas no Ecossistema Empreendedor nacional  

assumindo particular relevo os seguintes âmbitos de abordagem:   

• Identif icação e cedência aos organismos nacionais de documentos que 

demonstram as boas práticas conducentes a m elhores resultados 

comprovados,  vidé por exemplo o “Manifesto for Entrepreneurship  and 

Innovation to power growth in the EU”;  

• Identif icação de boas práticas de certif icação da nossa tipologia de 

investidores,  de originação de projectos e de relacionamento com as 

entidades que gerem as infra -estruturas de suporte à inovação e ao 

empreendedorismo;    

• Identif icação de boas práticas decorrentes da afectação de verbas do 

Governo e de Programas Comunitários aos Fundos de CO -INVESTIMENTO 

promovidos junto de Business Angels,  a implementação de um quadro 

f iscal e regulamentar competitivo para a actividade de Business Angels 

bem como a adopção de medid as que potenciem a profissionalização dos 

Clubes de Business Angels enquanto estruturas de referência da 

comunidade de Business Angels.    

 

A análise da evolução que foi ocorrendo nos países mais avançados serviu 

de referência e “benchmark”  para o trabalho de divulgação e “ lobbying”  

realizado junto, não só, dos actores do Ecossistema Empreendedor 

Nacional mas também internacional.  

 

 

2.2 Fundo de Co-Investimento   

 

A criação, em 2011,do Fundo de Co-Investimento específ ico, no montante 

global de 42 milhões de euros, visando alavancar a act ividade de BA a 

operar no nosso País  revelou-se uma das melhores decisões tomadas a 

nível governamental  com força efectiva no f inanciamento de negócios 

start-ups.  



 
 

 

De facto o citado Fundo que se encontra a ser dinamizado atra vés de 51 

sociedades de BA, cada uma com cerca de 770 mil  euros para 

investimento, em empresas que se encontrem em fase de constituição ou 

arranque e não tenham mais de três exercícios económicos completos,  

permitiu apresentar em 31.12.13 números extremame nte interessantes 

como sejam os 125 investimentos, em 93 empresas, no valor global de 

17,3 milhões de euros, que possibil itaram a criação de mais de 125 

postos de trabalho qualif icados.  

 

Merece igualmente saliência o facto de 75% das empresas f inanciadas 

pelos BA serem de Serviços, 11% do Comércio e 11% da Indústria e que a 

área geográfica coberta seja de 57% no Norte e 26% no Centro o que diz 

bem da abrangência sectorial e terr itorial alcançada pelo citado Fundo.  

 

Os resultados alcançados e a transparência  dos processos util izados 

contribuiu, apesar de ainda se encontrarem disponíveis para 

investimento cerca de 25 milhões de euros da primeira l inha de 

f inanciamento para BA, decisivamente para que no passado dia 18 de 

Fevereiro o Gabinete do Gestor do Progra ma Compete e a PME  

 

Invest imentos,  com suporte governamental por parte do Senhor 

Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade,  

t ivessem lançado a segunda Linha de Financiamento para a comunidade 

portuguesa de Business Angels, que entre fundos públicos e privados 

atingirá a quantia de 15 milhões de euros o que permite perspectivar 

excelentes resultados para o empreendedorismo qualif icado n o nosso 

País.  

 

 

 



 
 

  

2.3 Publicações, Eventos e Formação  

 

A FNABA continuou a disponibil izar aos associados acções de formação, 

bem como a oportunidade de participarem em eventos internacionais 

promovidos pela EBAN e pela sua congénere Americana a ACA . Foi  

também divulgada informação sectorial  e estudos, com o objectivo de 

contribuir para o bom desempenho da Comunidade de Business Angels e 

contribuindo para uma maior projecção da actividade junto da 

comunidade empreendedora nacional.  

 

Em 2013 foram concretizadas as seguintes iniciativas:  

 

a)  Publicações :  para além das publicações que possam resultar das 

actividades promovidas directamente pela FNABA (ex.  Newsletter e 

artigos de opinião), a Federação disponibi l izou todas as 

publicações da EBAN aos seus asso ciados.  

b)  Eventos :  para além das Conferências e Workshops organizados pela 

EBAN (disponíveis aos associados da FNABA), a Federação 

promoveu e colaborou na realização, entre outros,  dos seguintes 

eventos em Portugal:  

 

i .  VII SNBA –  Novembro; 

i i .  I I I  Congresso Nacion al de Business Angels –  Novembro;  

i i i .  14º VCIT –  promovido pela Gesventure Dezembro de 2013; 

iv.  I I  Bolsa do Empreendedorismo –  Organizada pela Comissão 

Europeia;  

v.  I I I  Edição do Prémio SIM –  Promovido pela Samsung 

Electrónica Portuguesa;  

vi.  X Edição do Concurso Poliempreende;  



 
 

vii .  I  Edição do Concurso de Ideias do BIS -  Banco de Inovação 

Social promovido pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa;  

vii i .  XII I-ENERG- Encontro Nacional de Estudantes de Economia e 

Gestão;  

ix.  V Angelini University Award;  

x.  I I I  Edição do Concurso Acredita Po rtugal.  

  

c)  Formação :  a FNABA divulgou o plano de formação da EBAN, 

promovido e organizado pela EBAN Institute, junto dos Associados.  

 

2.4 VII  SNBA- Semana Nacional de Business Angels  

 

A FNABA organizou durante a semana de 1 8 a 22 de Novembro a 7ª 

edição da Semana Nacional de Business Angels (SNBA). Esta iniciativa 

voltou a traduzir-se em várias acções de promoção da actividade dos 

Business  Angels em diversas cidades do P aís com o objectivo de aumentar 

o conhecimento destes investidores pela comun idade empreendedora 

portuguesa.  

 

Os resultados que se vieram a obter conf irmam que a  realização da SNBA 

é fundamental para que se possam continuar a alcançar bons indicadores  

na implementação do Fundo de Co -investimento promovido pelo 

Programa COMPETE em parceria com Business Angels de todo o país, em 

especial quando o mesmo entra no seu último ano e meio de 

investimento.  

 

Importa, igualmente, registar que a VII SNABA integrou a “European 

Business Angels Week” ,  promovida pela EBAN- Associação Europeia de 

Business Angels, tendo inclusivamente o arranque oficial desta 

importante iniciativa coincidindo com o lançamento do Congresso 

Nacional de Business Angels o que permitiu dar ao mesmo uma grande 



 
 

visibil idade internacional e consequentemente uma grande oportunidade 

para divulgar o que de melhor a Comunidade portuguesa de BA tem vindo 

a desenvolver.  

 

O impacto dos Business Angels na economia foi comunicado aos mais de 

500 participantes, bem como através dos meios d e comunicação que 

cobriram o Evento,  não apenas pelas medidas concretas de apoio ao 

investimento mas sobretudo pela responsabil idade atribuída aos Business 

Angels quando representam, um pouco por todo o mundo, a mais 

importante fonte de f inanciamento para start-ups e empresas em fases 

emergentes.  

 

Num programa muito rico, a 7ª SNBA passou por Coimbra, Évora, Faro,  

Guimarães, Lisboa/Cascais, Marinha Grande, Porto, Penela,  Santarém e 

Viseu nos, passados,  dias 18 a 23 de Novembro.  

 

Mereceu, igualmente, particu lar relevo a realização, no passado dia 18 de 

Novembro em Cascais, do 3º Congresso Nacional de Busine ss Angels,  

 

Organizado, pelo Business Angels Club e pelo Clube de Investidores de 

Cascais, com a participação de diversos actores do Ecossistema 

Empreendedor nacional e internacional, o qual visou reunir Business 

Angels, representantes de Redes de Business Angels e das suas entidades 

e instituições parceiras, para a discussão de boas práticas e de medidas 

necessárias à melhoria contínua da promoção e operac ionalização da 

actividade dos Business Angels.  

 

Julian Costley, fundador do E -Trade UK, e Business Angel foi um dos 

especialistas presentes que fez questão de destacar que:  

   



 
 

-  "If  you’re an international angel investor l ike me, you’ll  be going to one 

of EBAN’s multi -country conferences during the European Business 

Angels Week.  EBAN is the only organisat ion I know that can give me pan -

European comparative benchmarks on everything from investment 

returns and all  the way through to tax, IP & legal and cult ural issues. Plus 

I ’ l l  meet fellow investors to add to my syndicates, and of course I’ l l  meet 

the cream of Europe’s entrepreneurs”   

 

Por sua vez, Luis Fil ipe Costa –  Presidente do Conselho Directivo do 

IAPMEI, salientou que face à importância que o investimento privado e a 

geração de valor, apresentam atualmente para Portugal,  importa ter 

presente que “Já foi identif icado, por diversos investigadores e 

importantes economistas, que os problemas da Europa estão do lado da 

produção. Temos um problema de  crescimento do PIB, e é por esse lado 

que temos que trabalhar: mais e melhores negócios, mais inovação, mais 

tecnologia, mais conhecimento.”   

 

A Comunidade Nacional dos Business Angels assume o desígnio de 

promover mais e melhor investimento,  gerador de inovação, e capaz de 

contribuir  positivamente para a afirmação de Portugal  na primeira l inha 

do desenvolvimento europeu, para o qual, segundo Carlos de Castro,  

Vice-Presidente do Conselho de Admi nistração da PME Investimentos  

“A Linha de Financiamento a Business Angels revelou -se essencial  para o 

crescimento do interesse do mercado português pela atividade dos 

Business Angels e para o fomento de investidores desta natureza.  

Acreditamos que no atual contexto económico, o envolvimento dos 

Business Angels é uma mais-valia que imprime dinamismo e o ptimismo a 

empreendedores e empresários,  o que se torna claro ao observar o 

número de investimentos e empresas apo iadas com recurso a esta Linha 

de Financiamento.  

 



 
 

Sendo o investimento, o emprego, a investig ação e a Inovação, drivers 

essenciais para que o nosso País sustente o novo ciclo económico de 

crescimento, torna-se essencial captar a atenção de uma nova tipologia 

de investidores, que vão muito para além do capital.  Dentro desta 

perspectiva mereceu particular atenção a sugestão proposta por Paulo 

Andrez, Presidente da EBAN e Vice-Presidente da FNABA, segundo o qual 

“ Numa altura em que a banca tem dif iculdades em apoiar Start ups, os 

Estados têm recursos l imitados, as capitais de risco focam -se em projetos 

mais maduros, os Business Angels são quase a última esperança para 

muitos empreendedores obterem investimento para os seus projetos."  

 

Ainda deste espír ito, Francisco Banha, Presidente da FNABA e Board 

Member EBAN, defendeu que importa ter presente que  “Os Business 

Angels signif icam muito mais do que investir  alguns euros em novos 

negócios.  Não é Capital de Risco,  mas sim algo muito mais abrangente e 

intenso, uma vez que cada um de nós está realmente envolvido e de 

forma act iva no suporte aos empreended ores.  

 

As "armadilhas", no arranque dos negócios,  são frequentes e a nossa 

experiência empresarial é crít ica para as ultrapassar e consequentemente 

diminuir o número de insuce sso das start -ups portuguesas".  

 

2.5 FNABA na Direcção da EBAN- Associação Europeia de Business 

Angels  

 

Na sequência da decisão tomada na Assembleia Geral da EBAN, realizada 

em Moscovo, no dia 24 de Abril  de 2012, de eleger para seu Presidente,  

Paulo Andrez, Vice-Presidente da FNABA e Francisco Banha, Presidente da 

Direcção da FNABA, para continuar como membro da  Direcção da EBAN, 

foi possível assumir um papel extremamente activo na dinamização da 

actividade de Business Angels a nível Europeu nomeadamente na defesa 



 
 

dos interesses desta Comunidade junto dos principais responsáveis da 

Comissão Europeia e do Banco Europeu de Invest imentos.  

 

A actual direcção da EBAN, constituída por associados de França,  

Alemanha, Espanha, Finlândia, Suíça,  Reino Unido, Holanda, Itál ia,  

Bélgica, Rússia, Turquia e Sérvia, e sobre a l iderança do nosso colega  

Paulo Andrez,  tem vindo a registar ao longo destes quase dois anos de 

mandato, resultados bastante estimulantes que pela sua importância 

consideramos ser interessante dar a conhecer aos nossos Associados e 

que, por isso, passamos a expor:  

 

1 –  Our membership has been enlarged from 27 to 39 countries, making 

EBAN, a truly European-wide organization with l inks to all  continents.  

2 –  EBAN ended the year 2013, with a record -breaking of 111 members.  

3 –  EBAN was able to create and del iver several  new products a nd 

services that helped our members to grow quantitatively and 

qualitatively (e.g. Booklets, webinars, legal documents... )  

4 –  Through meetings with the governments, co -organizing workshops or 

participat ing in specif ic events, EBAN helped many European Cou ntries 

(e.g. Sweden, Denmark, Norway, Estonia, Lithuania, Austria, Moldova,  

Serbia,  Macedonia,  Greece, Turkey,  Cyprus... ),   to create the conditions 

to implement Tax Breaks or Co -investment Funds and other important 

policies for our community.  

5 –  EBAN was able to raise its members’ satisfaction rate from 50% in 

2012 to 80% in 2013, based on the annual surveys.  

6 –  EBAN reached in 2013 a new record (54) of official speaking 

engagements/meetings in the same year. In these events EBAN had the 

opportunity to present its ideas or positions, at European level. This was 

done mainly through Board Members and Secretariat.  

7 –  For the f irst time in European Union history, the President of 

European Commission, Jose Barroso, addressed the European Business 

Angel and Early Stage Investor community.  He did this through EBAN on 

18th November 2013 and recognized publicly that “Business Angels have 



 
 

been playing an important role in Europe’s recovery, by f inancing start -

ups that create jobs and by bringing European innovati on to consumers 

and businesses worldwide”.  

8 –EBAN also arranged important meetings or public statements from top 

polit ical leaders at EU level (e.g. Mr Van Rompuy –  President of European 

Counci l  or Mrs. Neel ie Kroes –  Vice President of European Commission ).  

9 –  The relationship with the European Investment Fund (EIF) was  

strengthened and we expect that European Angel Fund (EAF), wil l  keep 

growing in terms of countries and Business Angels involved.  

10 –  Horizon 2020 and Cosme EU programmes,  have specif ic init iatives 

for the Angel Community and other early stage investors, which will  even 

boost more our member’s act ivity.  EBAN has proudly contributed with 

policy recommendations for this.  

12 –  Digital  Outreach:  EBAN’s newsletter subscribers i ncreased 100% in 2 

years (very close to 10.000 subscribers).  

13 –  EBAN was able for the f irst t ime in Europe, to launch the ATLAS of  

the European Early Stage players, and was able to produce the most 

important study ever done at least in Europe in terms of  the impact of  

Angel Investors,  based on real  data with more than 3000 confirmed angel  

deals. Both init iatives will  be fully presented in Dublin  –  19-20 May 2014.   

14 –  EBAN signed new strategic agreements with other International  

organizations from our sector –BANSEA  (South East Asia ) ,  ALIA (Latin 

America) and MBAN (Malaysia). This allows EBAN to have international  

partnerships in the 5 continents.  

15 –  EBAN created the largest  init iative ever done in the world on 

promoting Angel Investment –  The European Business Angels Week, with 

140 events in 34 countries. For 2014, we will  be even more ambitious in 

this init iative, with details to be announced in Dublin.  

 

2.6 Comunicação 

 

Com o objectivo de promover a sua notoriedade, gerar reconhecimento 

no mercado e posicionar a Federação como opinion leader  no mercado 

português de Venture Capital ,  a FNABA continuou a manter uma dinâmica 



 
 

coerente e pertinente na comunicação ao mercado e especialmente na 

sua articulação com os meios de comunicação especializados e 

generalistas.  

 

No âmbito do reforço da l igação à EBAN e à WBAA, a Direcção continuou 

a acompanhar e a intervir nas diversas iniciativas destas Associações  

 

Internacionais, através da presença nos respecti vos Board executivos e 

nos mais importantes Congressos que estas Entidades promoveram a 

nível internacional,  tendo na sua generalidade sido comunicadas aos 

nossos Associados de forma regular o que de mais importante foi sendo 

realizado em prol da actividade de Business Angels e dos respectivos 

Ecossistemas Empreendedores.  

 

2.7 Representação Institucional em Conferências Internacionais  

 

No decorrer do ano de 2013, a FNABA esteve representada nos principais 

acontecimentos de Business Angels a nível  internacional  merecendo 

particular relevo ( i) Congresso Euro peu de Business Angels realizado em 

Viena de Austria  (i i )  Congresso Americano de Business Angels real izado 

em S.Francisco nos EUA (i i i)  Congresso Internacional  de Business Angels 

do Sudueste Asiático real izado em Mumbai  (iv) Winter University de 

Instanbul e de Moscovo. 

 

De referir que em todos os Congressos referidos, no parágrafo anterior,  

os directores da FNABA presentes t iveram a oportunidade de efectuar 

exposições sobre o Ecossistema Empreendedor Nacional e em particular 

dar a conhecer o “modus operandi ” do Fundo de Co - Invest imento 

português facto que em muito contribuiu para a transmissão de uma 

imagem muito mais positiva de Portugal do que aquela que normalmente 

era comunicada pelos órgãos de comunicação social internacionais.  



 
 

 

Merece, no entanto, um destaque especial o interesse que os 

organizadores dos Congressos Americanos de BA e do Sudueste Asiático 

manifestaram na tentativa que a FNABA tem vindo a realizar com vista à 

criação de um Fundo de Co-Investimento para os empresários da 

Diáspora Portuguesa como forma de potenciar a entrada das start -ups 

portuguesas no mercado global.  

 

De facto após o estabelecimento dos primeiros contactos, no âmbito da 

vis ita do Senhor Presidente da República à Califórnia, em Novembro de 

2011, com alguns dos empresários p ortugueses residentes nesta 

importante Região dos EUA, que foram sendo aprofundados de forma 

regular, nomeadamente em Abril  de 2013, quando o nosso colega 

Francisco Banha participou na Conferência Americana de Business Angels 

num painel dedicado ao “Poder da Diáspora”, foi possível atingir um nível  

de interesse muito elevado, por parte dos citados empresários,  na 

constituição de um Fundo de Venture Capital originalmente na Cal ifórnia  

tendo em vista o investimento em start -ups portuguesas em regime de 

sindicação com um Fundo de Co -Investimento a promover pelo Governo 

português.  

O empenho, dedicação e resil iência têm sido factores determinantes para 

que neste momento a Direcção da FNABA  e os Promotores do Fundo 

Navigator Navigator Technology Fund –  Veículo a util izar pelos 

empresários portugueses residentes nos Estados Unidos da América para 

investirem em start -ups com origem em Portugal –  estejam em condições 

de continuar a debater, nomeadamente com o Senhor Vice Primeiro 

Ministro, Dr. Paulo Portas,  a criação das condições que permitam a 

constituição do citado Fundo de Co -Investimento para a Diáspora.  

Acreditamos que o papel do Senhor Vice Primeiro Ministro se torna 

importantíssimo para o êxito futuro desta iniciativa uma vez que os 



 
 

resultados alcançados té ao momento, no que a este assunto diz 

respeito, só foi possível porque temos contado com o apoio inexcedível 

do Senhor Dr. Paulo Portas, na qual idade de Ministro de Estado e dos 

Negócios Estrangeiros, da Adjunta do Senhor Vice Primeiro Ministro, Dra . 

Graça Nunes Si lva e do Senhor Consul de Portugal em S.  Francisco, Dr . 

Nuno Mathias, bem patente na promoção e dinamização de um conjunto 

de eventos, na Região da Cal ifórnia, que mobilizaram  e sensibil izaram um 

número signif icativo de empresários e gestores de descendência 

portuguesa para a importância de se associarem à presente iniciativa de 

constituição de um Fundo de Co -Investimento para a nossa Diáspora.   

A disponibil idade actualmente e xistente de mais de 40 milhões de euros, 

por parte da Comunidade portuguesa de Business Angels, bem como o 

efeito de contágio  -  em face da quase centena de projectos já suportados 

pelos nossos BA - que se prevê venha a ocorrer junto dos diversos 

actores do Ecossistema Empreendedor  Nacional, faz pressupor que nos 

próximos dois anos o número de invest imentos em start -ups irá, 

f inalmente disparar no nosso País.  

Recorde-se, que a t ipologia de empresas alvo de investimento por parte 

dos Business Angels nacionai s se caracteriza pelo facto de as mesmas 

serem lançadas por jovens empreendedores qualif icados e por soluções 

disruptivas que visam satisfazer necessidades, de segmentos de clientes, 

que são comuns à escala global.  

Se bem que algumas destas start -ups, f inanciadas por Business Angels, 

possam receber um feedback positivo do mercado português, na fase do 

seu lançamento, tal não signif ica que, em termos económicos e 

f inanceiros, as mesmas sejam atractivas para captar o interesse de 

Sociedades de Capital de Risco, quer nacionais quer estrangeiras, como 

suporte ao seu desenvolvimento empresarial .  

 



 
 

 

É dentro deste contexto que consideramos essencial concretizar, segundo 

a orientação do Governo de Portugal e do Senhor Vice Primeiro Ministro 

em particular, o lançamento de um Fundo de Co-Investimento que 

alavanque os Fundos que os empresários e gestores da Diáspora 

Portuguesa invistam em start -ups que tenham a sua origem em Portugal -  

como são o caso das start -ups que foram apoiadas por Business Angels 

nacionais, no âmbito do Fundo de Co-Investimento promovido pelo 

Programa Compete- contribuindo dessa forma para que as citadas start -

ups beneficiem do seu “Smart Money” na entrada dos seus produtos e 

serviços nos, atractivos, mercados onde desenvolvem a sua actividade  

empresarial .   

 

3 -  ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

 

Em termos económico-financeiros a FNABA apresentou um resultado 

l íquido negativo de 1.341.20  Euros.  Tendo recebido apo ios por parte do 

IAPMEI, Caixa Capital  e PME Investimentos, para realização directa  dos 

seus f ins estatutários nomeadamente a promoção e divulgação da 

actividade de Business Angels no nosso País.  

 

Merecem particular destaque, na estrutura de custos apresentados,  a 

realização da VI I  SNBA e a representação institucional  nos diversos 

Fóruns internacionais com o objectivo de ter acesso às melhores práticas 

mas fundamentalmente à construção de redes de contactos 

internacionais que permitam a médio e longo prazo a exist ência de 

operações de “cross border” como forma de alavancagem dos 

investimentos que necessitam de entrar no mercado global.  

 

 



 
 

 

4 –  DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E À SEGURANÇA SOCIAL  

 

A Federação não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal,  

nem à Segurança Social,  nem a quaisquer outras entidades públicas.  

 

5 - PROPOSTA de APLICAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

A Direcção, propõe que o Resultado Líquido  negativo apurado no 

exercício, de 1.341.20 Euros (mil trezentos e quarenta e um euros e vinte 

cêntimos) seja transferido para “Resultados Transitados”  

 

6 - LINHAS ORIENTADORAS PARA O EXERCÍCIO  DE 2014 

 

Merecerá por parte da Direcção da FNABA, em estreita  art iculação com 

as respectivas Associações suas f i l iadas , uma particular atenção o 

acompanhamento das Linhas de Financiamento em vigor, no âmbito do 

Programa Compete,  de maneira a que possamos continuar a ser uma 

Entidade pró-activa na dinamização deste importante instrumento de 

criação de r iqueza para o nosso País.  

 

Nesse sentido a  art iculação com o IAPMEI, o Gabinete de Gestão do 

Programa COMPETE, PME Investimentos e Secretaria de Estado da 

Inovação, continuará a ser uma das nossas principais preocupações, 

assim como terá de continuar a fazer parte dos nossos objectivos 

sensibi l izar o Senhor Secretário dos Assuntos Fiscais para a necessidade 

de implementar um quadro f iscal favorável à nossa ac tividade a exemplo 

do que se tem estado a verif icar um pouco por toda a Europa para não 

falar de outras Regiões a nível global.  

 



 
 

Importa, igualmente, continuar a influenciar os principais decisores no 

sentido de conseguir implementar  um Programa de Financiamento que 

permita, a profissionalização das Associações de Business Angels, que 

como todos sabemos tem vindo a desenvolver a sua actividade com base 

no voluntariado dos seus responsáveis .  

 

De facto torna-se essencial que as Associações de Business Angels 

possam desenvolver programas, estruturados ou pontuais, para 

optimização do processo de investimento que passem por:  

 

-  Aconselhamento dos empreendedores ao nível da elaboração do 

Business Plan e das apresentações aos investidores;  

-  Apoio aos investidores em termos de aconselhamento jurídico e f iscal e 

promoção de reuniões com outros BA;  

-  Promoção de reuniões entre Empreendedores e Investidores (BA e/ou 

SCR) na divulgação e apresentação dos  projectos.  

 -  Apoio na constituição de sindicatos de Business Angels com vista a 

aumentar: (i ) o montante do valor investido e poder de negociação dos 

Business Angels (i i )  a coordenação dos aspectos legais e de investimento 

e a (i i i)  a  optimização do Due Di l igence e da monitorização do 

investimento .  

 

Dando sequência ao desafio que foi lançado à Direcção da FNABA, 

quando foi convidada a integrar a Comitiva do Senhor Presidente da 

Republica à Califórnia, de criar uma plataforma internacional que 

proporcione o intercâmbio regular entre invest idores, Business Angels,  

de origem Portuguesa e o acesso a novos mercados às empresas por estes 

f inanciadas ao mesmo tempo que interagem com organizações locais de 

investidores,  irão continuar a aprofundar-se as acções junto de diversas 

Instituições nacionais e internacionais tendo em vista lançar -se o 



 
 

referido Fundo de Co-Investimento para os empresários da Diáspora 

Portuguesa.  

 

 

Recordemos, mais uma vez, que n a base deste Fundo se deve ter 

presente ( i)  Proporcionar às empresas f inanciadas por Business Angels 

em Portugal,  principalmente aquelas que foram financiadas pelo Fundo 

de Co-Investimento promovido pelo Pro grama Compete, o acesso a novos 

investidores nas geografias da Diáspora Portuguesa (i i)  Potenciar o 

relacionamento e a cultura de “rede” entre os empresários e investidores 

portugueses dispersos pela Diáspora Portuguesa (i i i )  Capital izar as 

actuais relações da comunidade Portuguesa de Business Angels com 

investidores de todo o mundo através da EBAN (Europa),  WBAA 

(internacional) e acordos bilaterais.  

 

Estamos perfeitamente conscientes , no seio da Direcção da FNABA, que 

este tema da Diáspora é mais um daqueles objectivos ambiciosos que 

gostaríamos de ver alcançado, como resultado do nosso esforço e 

espirito empreendedor enquanto dinamizadores desta cultura de 

Business Angels no nosso País e não só,  e por isso temos consciência que 

o mesmo só poderá ser alcançado se conseguirmos reunir os apoios que 

temos identif icado e que vão desde o Senhor Presidente da Republica,  

Vice Primeiro Ministro, Ministro  da Economia, Caixa Capital até às 

Comunidades de Empresários por esse Mundo fora.  

 

A real ização de contactos com os responsáveis governamentais, com 

responsabi l idades na concepção e operacionalização do próximo quadro 

comunitário de apoio, merecerá uma atenção part icular da Direcção da 

FNABA, de maneira a que não deixem de contemplar o lançamento de 

novos concursos de Fundos de Co -Invest imento.  

 



 
 

Com efeito a criação de Fundos de Co -investimento ao alavancar o 

dinheiro público com dinheiro privado ao mesmo tempo que capacita os 

empreendedores e investidores na arte de criar e invest ir em start -ups,  

proporcionam vantagens para o Estado uma vez que (i)  não corre o r isco 

de que as decisões de investimento sejam consideradas pol ít ic as (i i )  não 

paga comissões de mentoring, networking e conhecimentos de que os 

Business Angels são portadores (i i i)  desenvolve uma comunidade de 

investimento que pode dar início a um ciclo virtuoso (iv)  o investimento 

dos Business Angels atrai investimento de Capital de Risco e promove as 

actividades de invest igação e desenvolvimento no território nacional;  

 

Acreditamos por últ imo ser possível de concretizar,  após já terem sido 

constituídos no primeiro trimestre de 2014 os Clubes de BA de Aveiro e 

de Elvas -  entidades já af i l iadas na nossa Federação –  a inda no decorrer 

do exercício de 2014, o lançamento do Clube de Business Angels da 

Guarda e também nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, uma 

vez que já se encontram numa fase muito interessante os cont actos que 

têm sido desenvolvidos com alguns empresários dessas Regiões.  

 

7 -  AGRADECIMENTOS 

 

A exemplo do que tem acontecido, desde a sua constituição, a Direcção 
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em Portugal e que por ser de toda a justiça passamos a mencionar:  

 

Em primeiro lugar às Associações que constituem e fortalecem a 

Federação e que com ela colaboram para a dinamização da actividade dos 
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pela postura sempre disponível e pela elevada competência evidenciada.  
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