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FNABA co-organiza 1ª Cimeira Mundial de Business Angels
FNABA traz a Portugal representantes de 5 continentes com o apoio do IAPMEI ,
INOVCAPITAL , Dna Cascais, Câmara Municipal de Cascais e Gesventure
A FNABA (Federação Nacional de Associações de Business Angels), em parceria com a EBAN (European
Business Angels Network) e a ACA (American Capital Association), organiza o primeiro encontro mundial
de líderes de redes de Business Angels – Business Angels Leaders Forum - no âmbito da Semana Europeia
do Financiamento da Inovação e Empreendedorismo, de 8 a 12 de Outubro coordenada pelo IAPMEI. Esta
1ª Cimeira Mundial, conta com o apoio expresso da INOVCAPITAL bem como da Câmara Municipal de
Cascais que durante esta semana será a Capital Europeia do Empreendedorismo.

Neste encontro, que decorrerá dia 10 de Outubro no Hotel Palácio do Estoril, estarão presentes mais de
30 representantes de redes de business angels de todo o mundo, representando mais de 60 países. O
objectivo para este Fórum será a criação de uma plataforma mundial de comunicação entre os business
angels, que permita aos países aderentes partilhar informação sobre a actividade de business angels na sua
região, divulgar boas práticas, apoiar a criação de novas associações, potenciar investimentos transnacionais
e organizar o primeiro Congresso Mundial de Business Angels.

Para José Furtado, Vice-Presidente do IAPMEI, entidade que impulsionou desde início a realização deste
evento, trata-se de “uma iniciativa de grande valor para a Semana INOFIN e para os objectivos do IAPMEI
que pretende centrar em Portugal as principais linhas de força de uma actuação concertada no domínio do
financiamento das PME”.

Nesta sessão onde se irão estabelecer e reforçar novos contactos entre associações de todo o mundo,
será também apresentado por algumas das organizações uma análise à actividade actual dos business angels
em várias zonas do mundo.

Francisco Banha, Presidente da FNABA, antevê nesta iniciativa o “posicionamento de Portugal no centro de
decisão internacional do estímulo à actividade dos Business Angels por todo o Mundo, ao co-liderar o
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primeiro fórum intercontinental que alguma vez foi realizado. Gostaria de realçar o papel fundamental que
Cascais, através da Câmara Municipal e da DNA Cascais, têm tido na dinamização dos Business Angels
europeus e agora mundiais”

De realçar a presença pela primeira vez de representantes de Angola e Cabo Verde, onde começa agora a
surgir também o movimento de Business Angels.

“É com gosto e satisfação que Cascais, acolhe no mesmo ano, os 2 eventos mais importantes do
movimento dos Business Angels. Este evento vem relevar ainda mais a importância de Cascais, Capital
Europeia do Empreendedorismo “, referiu Carlos Carreiras, Presidente da DNA Cascais e Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Cascais.

“A INOVCAPITAL aceitou desde a primeira hora, envolver-se neste encontro histórico, por considerar
que os Business Angels, são um parceiro fundamental no desenvolvimento da actividade de capital de Risco,
nomeadamente em Portugal “, referiu Luis Costa, Presidente da Inovcapital.

No final do dia 10 de Outubro pelas 18h00 será feita uma conferência de imprensa, no Hotel Palácio, para
a qual se encontram convidados os orgãos de comunicação social.

Para informações adicionais sobre esta temática ou sobre a Semana Europeia do Financiamento ao
Empreendedorismo e Inovação, contacte:

IAPMEI (Vice-Presidente)– José Furtado – jose.furtado@iapmei.pt
FNABA (Presidente)- Francisco Banha, fbanha@gesbanha.pt ou Tel. 932512737; 214416460 ; info@fnaba.org
DNA Cascais (Presidente) – Carlos Carreiras – carlos.carreiras@cm-cascais.pt
INOVCAPITAL (Presidente) – Luís Costa – luis.costa@inovcapital.pt

Países/ Associações já com presença/representação confirmada:

Europa

América

Ásia

África

Australásia

- EBAN (Alemanha, Áustria,

- ACA (Canadá,

- BANSEA (Filipinas,
Indonésia, Malásia,
Singapura, Tailândia)
- ABAN (Líbano,
Palestina, Síria, Jordânia,
Iraque, Arábia Saudita,
Koweit, Bahrain, Quatar,
EAU, Oman e Yemen)

- Marrocos, Argélia,
Tunísia, líbia, Egipto,
Sudão

- AAAI (Austrália,

Bélgica, Espanha, Finlândia,
França, Grécia, Holanda,
Irlanda, Itália, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Polónia,
Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rússia,
Suécia, Suíça, Turquia)

E.U.A., México)

- Brasil
- Chile

- Espanha

- Índia

- Finlândia

- Japão

Nova Zelândia)

- Angola
- Cabo Verde

- França
- Polónia
- Portugal
- Reino Unido
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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.

FNABA – 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
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