COMUNICADO DE IMPRENSA
Faro, 10 de Novembro de 2011

Evento sobre Business Angels em Faro, ultrapassou as expectativas
“Dar a volta à crise, com os Business Angels”, decorreu no dia 8 de Novembro, na Faculdade
de Economia da Universidade do Algarve

Exmo(a). Sr.(a) Director(a)
Pelo 3º ano consecutivo, o Algarve esteve na rota da Semana Nacional de Business
Angels, organizada pela FNABA - Federação Nacional de Associações de Business
Angels. Este ano o evento encheu o auditório principal da Faculdade de Economia da
Universidade do Algarve com cerca de 180 participantes.

Como oradores, estiveram presentes:
Professor Efigénio Rebelo (Director da Faculdade de Economia da Ualg);
Dr. Domingos Silva (Presidente da Algarve Business Angels);
Dr. João Mil-Homens (Quadro do CRIA);
Sr. João Rosado (Presidente da ACRAL);
Eng. Macário Correia (Presidente da Câmara Municipal de Faro).
Eng. Paulo Andrez (Vice-presidente da FNABA e administrador da DNA Cascais);
Eng. Paulo Bernardo (Director nacional da ANJE);
A moderação da conferência esteve a cargo do Dr. João Pires, que é o responsável da
comissão organizadora do evento da FNABA no Algarve.

"Actualmente, devido à crise, os custos de investimento relacionados com a criação e
implementação de uma empresa, são significativamente mais baixos. Se antes, por
exemplo custava 100, agora devido à conjuntura pode custar 40, 50 ou 60. Também
existe mais disponibilidade de talento (recursos humanos) de qualidade, o que é um
outro factor de relevo na decisão de se avançar com uma nova empresa. Neste
momento para muitos investidores, os produtos bancários já não são suficientemente
interessantes, do ponto de vista da rentabilidade versus risco. O mercado de capitais,
também não se apresenta como alternativa de investimento. A dívida soberana que

sempre foi um refugio, deixou-o de ser…pelo que ser Business Angel, investindo em
start ups, acaba por ser uma hipótese interessante para cada vez mais investidores. ",
referiu Paulo Andrez.

Esta iniciativa inseriu-se na V Semana Nacional de Business Angels, que decorre entre
07 e 11 de Novembro, tendo 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.

Ao longo da semana decorreram também eventos noutros localidades - Cascais,
Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Guimarães, Lisboa, Porto e Torres Novas - conferências,
fóruns de discussão e apresentações públicas de projectos à procura de financiamento,
bem como de projectos que já obtiveram financiamento de Business Angels e que
pretendem partilhar a sua experiência como um exemplo a seguir.

A enorme adesão de empresários do Algarve, mostra que o financiamento de
projectos inovadores por parte de empresários estabelecidos em estreita colaboração
com a Universidade pode ser uma alavanca para se dar a volta á crise.

"Depois de todo o processo relacionado com a criação e implementação das novas
empresas no mercado, cabe às associações comerciais e empresariais dar todo o apoio
e acompanhamento necessários, às novas start-ups.” Referiu João Rosado da Acral.

Naturalmente que os Business Angels fazem parte de um ecossistema, onde sem o
trabalho de outras entidades e actores, o apoio a projectos de empreendedores fica
bastante comprometido.

“Algo que é muito significativo, para além do número de participantes que excedeu as
nossas expectativas, é o facto de termos tido todos juntos na assistência, empresários,
empreendedores, Business Angels, professores, representantes de organismos públicos
e investigadores.

Isto indicia que o Algarve acolhe com muita receptividade, o incremento da acção dos
Business Angels na região.” Referiu João Pires da Comissão Organizadora do Evento.

Importa a partir de agora, actuar em 3 vertentes:
- Incremento do número de Business Angels na região, nomeadamente aproveitando a
comunidade estrangeira residente no Algarve
- Ter mais projectos e empreendedores preparados para receber meios financeiros de
Business Angels e Capital de risco
- Sensibilizar as entidades locais e regionais no sentido de criarem programas de apoio
ao empreendedorismo, à semelhança do que acontece noutras regiões do país.

Para mais informações contacte:
FNABA - Federação Nacional de Associações de Business Angels
www.fnaba.org; info@fnaba.org
Tel: (+351) 21 441 64 60; Fax: (+351) 21 441 73 87

Acerca da FNABA
A FNABA - Federação Nacional de Associações de Business Angels (www.fnaba.org),
tem como missão promover o desenvolvimento da comunidade de Business Angels e
contribuir para o desenvolvimento do ecossistema da inovação em Portugal. A FNABA
foi criada em 2007 e é actualmente constituída por:

- Alenbiz - Associação de Business Angels do Alentejo
- Algarve Business Angels - Associação de Business Angels do Algarve
- Business Angels Club - Associação Portuguesa de Investidores em Start-Ups
- Centro Business Angels - CEC/CCIC
- Clube de Business Angels da Covilhã
- Clube de Business Angels de Santarém
- Clube de Cascais - Associação de Investidores de Cascais
- Invicta Angels - Associação de Business Angels do Porto
- OPEN Business Angels

- Vima Angels - Associação de Business Angels de Guimarães

------------------------------------------------------------------------------------BUSINESS ANGELS são investidores individuais, normalmente empresários ou
directores de empresas, que investem o seu capital, conhecimentos e experiência em
projectos liderados por empreendedores que se encontram em início de actividade. O
objectivo dos investimentos é a sua valorização a médio prazo, na expectativa da
alienação posterior a outros interessados.

