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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 de Administração do Banco Popular, Dr Rui Semedo, 

pela especial atenção e entusiasmo que sempre dedicou às iniciativas assumidas pela 

Gesventure na consolidação do panorama do Empreendedorismo e dos Business 

Angels em Portugal. 

 

O apoio concedido à Organização deste XIII Encontro é disso um bom exemplo tal 

como já tinha sido em 2007 quando na qualidade de Presidente do Conselho de 

Administração do Barclays Bank, em Portugal, concedeu o principal apoio financeiro à 

realização do 7º Congresso Europeu de Business Angels, que se realizou nesse ano em 

Portugal, ou para não falar mesmo do recente apoio à realização da Sessão de Lisboa 

no âmbito da V Semana Nacional de Business Angels. 

 

Saúdo, igualmente, o Senhor Secretário de Estado da Administração Local e da 

Reforma Administrativa, o Engº Paulo Júlio, a quem agradeço publicamente todo o 

apoio manifestado ao associar-se, mais uma vez, à Gesventure, de resto, como o 

tem vindo a fazer não somente no que respeita ao Encontros Gesventure como a 

todas as iniciativas que temos vindo a promover relacionadas com a alavancagem 

do Empreendedorismo nacional. 

Merece um agradecimento muito especial o Dr Luis Filipe Costa, Presidente do 

Conselho Directivo do IAPMEI, que ao voltar-nos a honrar com a sua presença e 

apoio Institucional, continua a reconhecer o trabalho que anualmente a 

Gesventure vem desenvolvendo em prol do empreendedorismo nacional e da 



profissionalização dos diversos instrumentos de apoio ao financiamento de start-

ups. 

Por último manifesto, em meu nome pessoal e em representação da Gesventure, 

agradecimentos e saudações aos que nos honram intervindo como oradores, aos 

moderadores nos diversos painéis e a todos os Investidores, Empreendedores e 

demais interessados em acompanhar mais esta edição dos Encontros Gesventure. 

 

Concluído este agradecimento que se afigura absolutamente merecido é, pois, com 

muito gosto que, recebo e dou as boas vindas a todos os presentes nesta Sessão que 

inicio recordando as sábias palavras proferidas recentemente pelo Dr Rui Semedo, 

numa excelente entrevista concedida à Revista Human Resources, quando referiu que 

a “ interacção permanente é a melhor forma de compreender e dá origem a acções 

mais eficazes pois cada pessoa é um mundo e é na conjugação de todos esses mundos 

individuais que se constroem as organizações que progridem, fazendo progredir os que 

as fazem. Ou seja Todos!!!  

 

De facto é com satisfação e orgulho que ao fazer uma retrospectiva do trabalho 

desenvolvido ao longo destes treze anos, verifico que foram feitos progressos no nosso 

País na área do empreendedorismo, capital de risco e business angels e que muitas 

das primeiras transformações ocorridas passaram pela reflexão e interacção ocorrida 

nestes Encontros. 

 

De facto desde a constituição do primeiro Clube de Business Angels, a aplicação da 

metodologia de Elevator Pitch, na apresentação de projectos aos investidores, a 

introdução de enquadramentos fiscais à actividade das SCR e dos Business Angels a 

operar em Portugal, a constituição do primeiro Fundo de Co-Investimento com 

Business Angels, o financiamento de mais de 20 projectos em fases iniciais resultantes 

de apresentações efectuadas a VCs e a Business Angels, a constituição de mais de 

uma dezena de Clubes de BA ao longo do País, dezenas de oradores nacionais e 

internacionais que contribuíram com o seu conhecimento e experiencia para a 

sedimentação das ideias de mudança no Ecossistema Nacional de Empreendedorismo, 

a defesa da criação de Sociedades Gestoras de Fundos de Capital de Risco com 

capitais sociais adequados a essa realidade, a criação de Fundos de Corporate 

Venturing, universitários e regionais, confirmam a veracidade do nosso contributo para 



a criação de um País mais empreendedor e aberto ao aproveitamento das 

Oportunidades que felizmente continuam a existir num mercado cada vez mais 

globalizado. 

 

Porém temos consciência que ainda falta muito para darmos o salto qualitativo 

necessário a uma profunda interiorização do nosso País pelas causas do 

Empreendedorismo e é por isso que decidimos continuar a realizar este nosso Evento 

anual, este ano dedicado ao Empreendedorismo de Base Local, às Relações entre os 

Business Angels e as Sociedades de Capital de Risco e as oportunidades que se 

apresentam aos empreendedores e aos investidores na área da Energia e do Ambiente. 

 

Na área do Empreendedorismo de Base Local é para nós uma grande honra podermos 

contar com a presença daquele que consideramos um verdadeiro Autarca 

Empreendedor e que por isso entende, melhor do que ninguém, que o papel dos 

municípios e das associações de municípios pode ser essencial para a aplicação do 

programa de inovação e empreendedorismo em Portugal, uma vez que se tratam de 

actores de proximidade e que devem assumir o exemplo de aplicação dos valores de 

uma cultura empreendedora, através das suas políticas de educação e de 

desenvolvimento económico de base local. 

 

De facto como defende o actual Secretário de Estado da Administração Local 

e passo a citá-lo “a rede de cooperação entre empresas, instituições, sistema 

científico e tecnológico e municípios é a variável essencial para a criação de 

um verdadeiro programa nacional de inovação e empreendedorismo”. 

 

Acredito que somente com o empenho de todos vamos conseguir dar mais um passo 

em frente na criação do tal Ecossistema potenciador da atitude empreendedora que 

tanto necessitamos e por isso convido-os mais uma vez a aproveitar o conhecimento 

dos vários oradores que convidámos para debaterem connosco temas da maior 

importância para o nosso futuro. 

 

Agradeço a vossa presença e desejo os maiores sucessos a todos. 

 
Francisco Banha, Presidente da GESVENTURE 
 
fbanha@gesbanha.com  ;  www.gesventure.pt 
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