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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 2010 

 

 

Business Angels Club comemora 10º aniversário com 160 membros 

O 1º clube de Business Angels, em Portugal, preserva a 

posição da maior associação de Business Angels. 

 

O Business Angels Club (BAC) inicia o ano de 2010 com 160 membros, permanecendo o maior 

núcleo de Business Angels, em Portugal, após a adesão de novos associados nos últimos meses.  

 

O BAC teve início em 2000 com a apresentação de 4 projectos, em fase inicial de 

desenvolvimento, um dos quais a Critical Software que se viria a afirmar-se com grande sucesso. 

Desde então e de forma contínua, tem aumentado a sua base de membros, caracterizados por 

vários anos de experiência, em diferentes sectores, o que lhe permite continuar a assumir-se 

como a mais influente e com interesses a nível nacional. 

 

A adesão de Business Angels, em maior número, registada nos últimos meses, está associada à 

criação do Fundo de Co-Investimento disponibilizado pelo Programa COMPETE, ao qual se 

candidataram centenas de Business Angels de todo o país e que registou, pelo BAC, a aprovação 

de 13 Entidades Veículo (grupos de Business Angels), sendo a associação com mais candidaturas 

realizadas e aprovadas. 

 

Segundo Francisco Banha, Presidente do BAC, “importa realçar a proactividade e pioneirismo 

demonstrado pelo BAC, ao longo destes 10 anos, na criação de uma verdadeira Comunidade de 

Business Angels: 

 quer pelo facto de estar na origem da criação da FNABA (Federação Nacional de 

Associações de Business Angels) - entidade em que o BAC exerce actualmente a 

Presidência da Direcção e que se afirma, não só a nível nacional, como internacional, 

tendo apadrinhado o lançamento da primeira Associação Mundial de Business Angels  

 quer no conjunto de acções que tem desenvolvido no apoio à promoção de um 

Ecossistema potenciador da actividade empreendedora”. 

 

São exemplo da dinâmica empreendedora o financiamento de projectos, por parte de membros 

do BAC, como ORTIK, ZONADVANCED, KEY 4 KIDS e Sociedade Panificadora de São Cristóvão.  
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Para os próximos três anos espera-se um ritmo de investimento mais elevado, fruto do recém-

criado Fundo de Co-Investimento com Business Angels que motiva os Business Angels do BAC a 

intervirem mais nos projectos dos empreendedores que tenham interesse em apresentá-los aos 

membros do BAC. 

 

O BAC congratula-se ainda pela importância atribuída pelo Governo à Comunidade de Business 

Angels, ao reconhecer as reivindicações que já há vários anos vêm sendo solicitadas para a 

atribuição de Benefícios Fiscais ao investimento em novas 

empresas promovidas por empreendedores qualificados e 

sustentadas na inovação. A proposta de Orçamento de 

Estado, para o presente ano, contempla a criação de um 

mecanismo fiscal que permite aos BA deduzirem 20% dos 

investimentos por si realizados até 15% da sua 

correspondente matéria colectável, em sede de IRS.  

 

Trata-se, assim, de um incentivo acrescido para que um 

maior número de empresários e gestores de empresas 

possam encarar, com mais atenção, esta forma de criar 

valor para a nossa sociedade através de investimento, não 

só de dinheiro, mas fundamentalmente do seu 

Conhecimento Empresarial, em projectos que possam vir 

a marcar a diferença nos competitivos mercados 

mundiais. 

 

Para mais informações sobre o BAC contacte: 

 

Francisco Banha, Presidente 

Tel. 93 251 27 37 

 

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

www.businessangels.pt 

Tel: (+351) 21 441 64 60  ; Fax: (+351) 21 441 73 87  

Rua 7 de Junho de 1759, Nº 1 

Lagoal - 2760-110 Caxias 

------------------------------------- 

BUSINESS ANGELS 

Business Angels são investidores individuais, normalmente empresários, administradores 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. 

Capa da revista Valor, Janeiro de 2000 
com artigo dedicado à criação do BAC.  

https://gesventure.pt/blogs/clube_BA_v1.pdf

