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Portugal organizou Congresso Europeu de Business Angels mais participado de sempre
A organização do 7º Congresso Europeu de Business Angels, nomeadamente a EBAN, a InovCapital e a
Gesventure, bem como os patrocinadores institucionais, IAPMEI e Câmara Municipal de Cascais,
consideram terem sido atingidos os objectivos propostos para o evento que decorreu no início desta
semana no Centro de Congressos do Estoril.
A declaração do Presidente da EBAN, Anthony Clarke, no final da
conferência, exprime bem a atenção que o Congresso conferiu à
actividade dos Business Angels: “Desde a última vez que estive no vosso
país, há seis meses atrás, o tema do investimento via Business Angels é
hoje muito mais falado e conhecido. Tiveram a vossa semana de Business
Angels, têm algumas redes de Business Angels a promover
negócios…Cada vez mais pessoas tomam conhecimento desses negócios
e interessam-se, decidem entrar na rede, começam a investir… Foi uma
evolução impressionante em tão pouco espaço de tempo!”.
Segundo Anthony Clarke, foi, assim, uma aposta ganha, tendo Portugal
sido escolhido como país anfitrião deste 7º Congresso da EBAN não só
devido ao “entusiasmo da organização” como pela “recente criação da
FNABA (Federação Portuguesa de Associações de Business Angels) [...] e
estrutura de algumas redes de business angels” e porque será o próximo
país a presidir ao Conselho da União Europeia”.

Anthony Clarke

photo: LG

Enquadramento Legal e Jurídico para Business Angels
Os mais de 300 participantes nacionais e internacionais (oriundos da
Europa mas também da América do Norte e do Sul) debateram a
necessidade de um enquadramento jurídico e fiscal favorável à actividade
dos Business Angels em Portugal, seguindo as boas práticas dos EUA,
Reino Unido e França onde entre 20% e 25% dos investimentos realizados
em projectos em fases iniciais e com elevado risco podem ser deduzidos à
matéria colectável em sede de IRS.
Foi também possível constatar que cada vez se revelam mais importantes
os projectos alavancados em regime de co-investimento entre fundos
públicos e Business Angels, algo que vem já sendo fomentado em
Portugal pelo programa FINICIA do IAPMEI que prevê a intervenção de SCRs (ex:InovCapital) e de
Business Angels neste tipo de operações.
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Claude Rameau, presidente da France Angels deixou a todos os presentes a sugestão de realizar o Dia
Europeu de Business Angels, com o objectivo de sensibilizar a população para este importante agente
económico. Este desafio surgiu após o sucesso da Semana de Business Angels realizada em França em
final de 2006 e replicado em Portugal no passado mês de Março pela FNABA – Federação Nacional de
Associações de Business Angels, numa escala mais modesta, em Faro, Estoril, Covilhã, Porto e Funchal.
Destaque ainda para as palavras de António Castro Guerra, Secretário de
Estado Adjunto da Indústria e da Inovação que, como keynote speaker afirmou
querer “trabalhar em conjunto com as redes de Business Angels,
nomeadamente na difusão de informação e conhecimento sobre este tema [...] e
fazer com que o tema do desenvolvimento dos Business Angels em Portugal
tome parte da agenda da presidência portuguesa da UE.” António Castro Guerra
reafirmou ainda estar “a trabalhar com a CMVM no sentido de criar um sistema
legal orientado para a actividade de Business Angels no nosso país”.
António Castro Guerra

Após o encerramento do Congresso, foi entretanto já afirmado por parte do
Secretário de Estado do Tesouro, Carlos Costa Pina, que as alterações ao
enquadramento fiscal e legal do capital de risco, em particular a criação da figura do Business Angel e da
atribuição de benefícios ficais serão aprovadas durante o mês de Maio.
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Luís Filipe Costa, CEO da InovCapital, ex-PME Capital, aproveitou este
congresso para apresentar o novo nome e a nova imagem da empresa, bem
como frisar as políticas de investimento da sociedade de capital de risco que
assume agora o portfólio integrado da PME Capital e PME Investimentos, com
participações em 101 empresas (90 milhões de euros). Luís Filipe Costa
prometeu assim apostar em “financiamento para start-ups de base
tecnológica, projectos de expansão para mercados globalizados e o apoio via
Programa FINICIA a start-ups universitários e a micro-operações de capital de
risco”.

Francisco Banha
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Para Francisco Banha, CEO da Gesventure e Presidente da FNABA, “o trabalho
excepcional na criação de clubes e na divulgação que tem sido feito, em particular a
Semana Nacional de Business Angels que envolveu para além da FNABA, o IAPMEI, a
InovCapital, o Fórum para a Competitividade e o Barclays, só pode culminar em bons
resultados para todos”. Francisco Banha acrescenta ainda estar “com esperança de no
Congresso da EBAN de 2008 apresentar progressos e resultados mais tangíveis na
comunidade portuguesa de Business Angels.”
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António d’Orey Capucho não pode deixar de elogiar na sua nota de
abertura, os esforços desenvolvidos pela “DNA Cascais, um agência extremamente
activa, inovadora e empreendedora, que está a trabalhar com várias entidades e
programas de financiamento ao nível do capital de risco”, bem como o seu orgulho
pela criação do primeiro Clube de Business Angels de Cascais inserido também no
âmbito da DNA Cascais.
Prémios EBAN 2007
A Cerimónia de Entrega de Prémios, animada pelo editor de economia da SIC Luís
Lopes, distinguiu este ano as seguintes personalidades e entidades:

António d’Orey
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GESTOR DE REDE DE BUSINESS ANGELS DO ANO

Finance South East pelo trabalho desenvolvido no âmbito do South East Capital Alliance (Reino Unido)
BUSINESS ANGEL DO ANO

Hans Bertram, nomeado pela NeBIB (Holanda)
MELHOR NOVA INICIATIVA NO MERCADO

The Creative Business Accelerator Programme pela London Business Angels (Reino Unido)
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MEMBRO QUE CONSEGUIU A MELHOR SAÍDA DE CAPITAL (EXIT)

London Business Angels com o projecto POUT (Reino Unido

Brevemente será divulgado um documento completo com as conclusões deste Congresso.
No próximo dia 9 de Maio, a temática dos Business Angels será novamente abordada no âmbito do 7º
Venture Capital IT, organizado pela Gesventure, que decorrerá no Taguspark.
Ainda durante o primeiro semestre de 2007, a FNABA prevê realizar, em parceria com a France Angels, a
1ª Academia de Business Angels, tendo em vista dotar de competências acrescidas os Business Angels
nacionais.
Informações: portugal@eban.org; tel.21 441 64 60
EBAN
A EBAN, Rede Europeia de Business Angels, foi promovida pela Associação Europeia de Agências de
Desenvolvimento (EURADA) em 1999, com o apoio da Comissão Europeia. É uma organização sem fins
lucrativos, que visa promover a troca de experiências entre as redes de Business Angels e encorajar as
boas práticas, incentivando o reconhecimento das redes de BA e contribuindo para a criação e
desenvolvimento de um ambiente positivo de programas locais de implementação das actividades de BA.
Mais informações em www.eban.org.
Business Angels
Investidores individuais, normalmente, empresários ou directores de empresas, que aplicam, 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 uma alienação posterior a outros interessados.
Para mais informações, contacte a organização através dos meios abaixo indicados:
Gesventure e FNABA : Francisco Banha ; fbanha@gesbanha.pt ; 932512737 - 214421185
PME Capital : João Pereira ; jpereira@pmecapital.pt ; 226165390
IAPMEI : Luís Santos ; luís.santos@iapmei.pt ; 213836000
Câmara Municipal de Cascais : Miguel Luz ; Miguel.luz@cm-cascais.pt ; 214825152
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