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Caros Amigos Business Angels e Empreendedores
Senhoras e Senhores,

Em primeiro lugar, gostaria de dedicar umas breves palavras de
agradecimento ao Senhor Presidente do Conselho Directivo do IAPMEI e
ao Gestor do Programa Compete, pela especial atenção e entusiasmo
que sempre dedicaram às iniciativas assumidas pela FNABA na
consolidação do panorama dos Business Angels em Portugal e,
consequentemente, no aumento do investimento efectivo em projectos
com

maior

grau

de

inovação,

assumindo,

assim,

um

papel

preponderante na concretização da missão desta Federação bem como
na criação de condições potenciadoras do Empreendedorismo no nosso
País.

Concluído este agradecimento que se afigura absolutamente merecido é,
pois, com muito gosto que, em nome da Direcção da FNABA, recebo e
dou as boas vindas a todos os presentes nesta Sessão.

Desde a sua constituição que a FNABA tem como objectivo a promoção
da actividade de Business Angels, e respectivas Associações, com vista
a fomentar no nosso País a inovação, o crescimento económico, a
criação de empresas e o emprego.

Quando se fala de Business Angels, uma grande expectativa se produz
em torno desta actividade, pois sendo ela amplamente reconhecida
como de vital importância, entre todos aqueles que promovem o

desenvolvimento económico, o facto é que a mesma permanece ainda
desconhecida – e, como tal, fora do alcance - da generalidade daqueles
que

poderão

vir

a

ser

os

seus

principais

beneficiários

–

os

Empreendedores.

Razão pela qual esta V SNABA se revela, no entendimento da FNABA,
da maior importância e utilidade.

O tema da edição deste ano “Dar a volta à crise, com os Business
Angels” tem como objectivo afirmar a importância dos Business Angels,
num momento crítico do nosso país, como elementos chave na criação e
expansão de empresas de elevado potencial de crescimento.

A V SNABA inclui ainda a realização de um workshop, no âmbito do
ACCESS ICT (www.access-ict.com), iniciativa da Comissão Europeia da
qual a FNABA é uma entidade parceira, com o objectivo de apoiar
empresas, que receberam fundos para investigação (FP6 e FP7), no
acesso a financiamento por parte de Business Angels, para a
comercialização dos resultados da investigação realizada.

Para facilitar este processo e, consequentemente, contribuirmos para a
dinamização da actividade empresarial no nosso País, a Comunidade de
Business Angels, tem neste momento ao seu dispor um Fundo de CoInvestimento, no montante de 42 milhões de euros, dos quais 28
milhões provenientes do Programa COMPETE, 1,5 milhões da Linha de
Co-Investimento Complementar criada pela Caixa Capital e 12.5
milhões de euros dos próprios Business Angels.

É preciso ter-se a noção clara de que o papel dos Business Angels é
insubstituível porque aporta confiança de facto às ideias empresariais
dos empreendedores e permite assumir riscos que a própria Sociedade e
as Entidades Financeiras, tradicionalmente não estão habituados a
assumir.

Nesse sentido é intenção da Direcção da FNABA apresentar no final da
V SNBA um estudo realizado pela Consultora Internacional Mazars
tendo em vista demonstrar que apesar de ter sido aprovado nos
Orçamentos do Estado de 2010 e 2011 e na Proposta de Orçamento do
Estado para 2012, um estímulo fiscal que permite aos B.A. portugueses
deduzir 20% do valor investido, na criação de novas empresas, até ao
montante de 15% da sua correspondente colecta em sede de IRS, o
mesmo não tem tido qualquer efeito prático uma vez que não permitem
aos BA, que teriam capacidade para tal, efectuar as citadas deduções.

Acreditamos que as conclusões a apresentar pela Mazars possam ir a
tempo de o Governo modificar a forma como têm sido encarado este
pseudo benefício, introduzindo o efectivo estímulo fiscal no documento
final do Orçamento Estado para 2012.

Termino recordando que tradicionalmente as nossas aspirações têm
sido baixas e que muitas vezes nos damos por felizes por estarmos entre
a média ou simplesmente por não estarmos no fundo.

Como a experiência de diversos Países tem demonstrado, esta é altura
de ser mais ambicioso e definir as nossas ideias muito mais alto.

Temos o talento, temos a vontade e agora precisamos de ser
empreendedores para dar o passo de mudança nos destinos da nossa
Economia.

Contamos com todos e desejamos uma excelente Sessão.

Muito obrigado.
Francisco Banha
Presidente da Direcção da FNABA
Cascais , 7 de Novembro de 2011
fbanha@gesbanha.com

