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14/02/2007 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

 

Assunto: Business Angels Club atinge 50 membros 

 

O Business Angels Club – Associação Portuguesa de Investidores em Start-Ups, celebra 

a reunião de 50 membros com a adesão ao Clube de 22 novos elementos. 

 

Reunindo já algumas figuras notáveis do meio empresarial português e que ao longo dos 

últimos 8 anos se foram juntando a Francisco Banha, líder deste clube, assume a partir desta 

semana uma nova dinâmica por força da adesão de destacados gestores e empresários 

nacionais com particular destaque para : 

 

Dr. Francisco Teixeira  Soares 

Eng. António Cardoso Pinto 

Professor Luís Cachudo Nunes 

Eng. Martiniano Gonçalves 

Eng. Rui Mota 

Dr  Nelson Bernardo 

Dr. Sérgio Pena Dias  

Dr Paulo Cavaleiro 

Eng. Bastos e Silva 

Engº Reinaldo Muralha 

 

Esta conquista, por parte do mais antigo Clube de Business Angels português, ocorre na 

semana em que a Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA – 

www.fnaba.org ), a qual será presidida por Francisco Banha em representação do Business 

Angels Club , procede à sua constituição formal através de escritura pública a celebrar no 

próximo dia 16 de Fevereiro. 

 

Segundo Francisco Banha “a intervenção dos business angels como alavanca financeira e de 

aconselhamento empresarial junto dos Jovens Empreendedores, que apresentem projectos 

inovadores e de elevado potencial, e para os quais as Sociedades de Capital de Risco não 

possuem uma oferta estruturada de financiamento adequada à prossecução dos seus projectos 

de investimento, tem-se evidenciado como um dos principais contributos do Business Angels 
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Club, na criação e desenvolvimento de um Ecossistema, positivo, de Capital de Risco no nosso 

País” . 

Relembra igualmente o líder, deste movimento nacional de Business Angels, que se encontra 

em discussão final o novo enquadramento jurídico e fiscal proposto pela CMVM ao Governo o 

que faz acreditar que também os nossos jovens empreendedores poderão vir a contar nos 

próximos tempos com uma comunidade de investidores mais adaptada às suas necessidades 

de fundos uma vez que se trata de investidores que aportarão aos citados projectos montantes 

entre 25.000 e 100.000 euros ou seja valores indicados a projectos em fase de arranque . 

 

O Business Angels Club é membro da European Business Angels Network (EBAN), 

relacionamento que dá este ano frutos na organização do 7º Congresso da EBAN que 

decorrerá nos próximos dias 16 e 17 de Abril no Centro de Congressos do Estoril, graças não 

só à organização da PME Capital e da Gesventure, mas também aos seus patrocinadores 

Institucionais, o IAPMEI e a Câmara Municipal de Cascais. 

 

O Clube tem ainda prevista a participação, através da FNABA, na realização da 1ª Semana 

Nacional de Business Angels, prevista para a última semana de Março, e que, à semelhança 

do exemplo francês, organizará conferências e sessões de apresentação de projectos em 

vários pontos do país. 

 

A adesão, de novos Membros, ao Business Angels Club torna-se possível a todas as pessoas 

singulares ou colectivas que reúnam um conjunto de características que as identifiquem como 

Business Angels e pretendam investir especialmente em projectos empresariais sedeados em 

território nacional, devendo para o efeito formular a respectiva proposta e vincular-se ao Código 

Deontológico vigente o qual se encontra em adequação com as boas práticas da EBAN- 

Associação Europeia de Business Angels. 

 

___________________________________________________________________________ 

Para mais informações, contactar: 

Francisco Banha, 932512737 – 214416460  

info@businessangelsclub.com 

 

 

 

Business Angels - são investidores individuais, normalmente empresários ou directores de empresas, que investem, a 

título particular, o seu capital, conhecimentos e experiência em projectos liderados por empreendedores que se 

encontram em início de actividade. O objectivo deste investimento é a sua valorização a médio prazo, na expectativa 

de que posteriormente se possa alienar o capital investido a outros interessados. 

 

Business Angels Club    www.businessangels.pt  



Business Angels Club – Associação Portuguesa de Investidores em Start-Ups 
Rua 7 de Junho de 1759, Nº 1 - Lagoal - 2760-110 Caxias   Tel: (+351) 21 441 64 60     Fax: (+351) 21 441 73 87 

info@businessangelsclub.com          www.businessangels.pt 

3 

O BA Club reune vários investidores informais interessados em aceder a oportunidades de investimento de elevado 

potencial de crescimento e valorização. Assim, proporciona regularmente encontros entre Business Angels e 

empreeendedores que procuram finaciamento para os seus projectos de investimento. 

 

FNABA    www.fnaba.org  

São objectivos da Federação Nacional de Associações de Business Angels: 

a) Contribuir para o desenvolvimento de Redes de Business Angels em todo o território nacional; 

b) Incentivar a criação e dinamização de Associações de Business Angels e suas estruturas; 

c) Promover o desenvolvimento das relações entre Business Angels, para manter uma aproximação e colaboração 

efectiva entre si; 

d) Exercer influência na opinião pública por meio de actos, campanhas e representações perante as autoridades, com 

o objectivo de aperfeiçoar a condição jurídica e fiscal dos seus membros; 

e) Apoiar todas as acções e programas que, no âmbito de instituições públicas ou privadas, contribuam para 

desenvolvimento de um ambiente positivo à actuação das Redes de Business Angels; 

f) Representar e gerir, nos seus aspectos gerais e comuns, os interesses confiados às organizações associadas 

perante todas as instâncias; 

g) Liderar projectos organizados, em conjunto, por várias redes; 

h) Realizar estudos e boletins informativos sobre a actividade dos Business Angels em Portugal; 

i) Organizar eventos que contribuam para o sucesso da actividade. 

 

Entre os Clubes de Business Angels fundadores da FNABA contam-se: 

- Algarve Business Angels - Associação de Business Angels do Algarve 

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

- Clube de Business Angels da Covilhã 

- Clube de Cascais - Associação de Investidores de Cascais 

- Invicta Angels - Associação de Business Angels do Porto 

 


