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Antes de avançar para as características e mais valias dos clubes de Business Angels, convém 

definir o que são Business Angels. De forma simples, posso afirmar que se trata de indivíduos 

que investem o seu “Capital Dinheiro” e o seu “Capital Conhecimento” em sectores onde 

exerceram com êxito a sua actividade quer como empreededores, quer como directores de 

primeira linha. O pormenorizado conhecimento que detêm do mercado permite-lhes intervir não 

só pela via financeira como pela transmissão de conhecimentos técnicos e pessoais que em 

muito contribuem para o sucesso das sociedades em que investem. 

 

A actuação dos Business Angels caracteriza-se por ser de carácter informal, ao contrário da 

actividade desenvolvida pelas Sociedades de Capital de Risco, o que origina, por parte destas, 

ineficiência que limita o seu potencial papel no financiamento das PME. Verifica-se que os 

Business Angels pretendem investir mas, por vezes, não são capazes de encontrar 

oportunidades de investimento que vão de encontro às suas preferências. Por outro lado, 

diversos empreendedores procuram fontes de capitais e de conhecimento mas mostram 

igualmente uma certa frustração pela sua incapacidade em identificar Business Angels. 

 

Esta desorganização do mercado pode ser atenuada com a criação e desenvolvimento de 

canais de comunicação entre as duas partes que permitam que intervenientes de ambos os 

lados se dêem a conhecer e partilhem experiências e oportunidades.  

 

Em resumo, as principais vantagens dos clubes de Business Angels são, para os 

empreendedores: 

 

- Facilitar o encontro com investidores idóneos, mas de difícil acesso; 

- Conhecer potenciais sócios com experiência e conhecimentos dentro de um 

determinado sector; 

- Contactar simultaneamente com vários investidores privados; 

 

e para os investidores: 

 

- Escolher uma de entre várias oportunidades de investimento; 

- Conhecer as oportunidades antes dos investidores institucionais; 

- Participar em empresas que se encontram ajustadas aos seus interesses e 

conhecimentos; 

 

A importância dos Business Angels é indiscutível para a economia, não só porque colmatam a 

falta de capital que existe para pequenas necessidade de investimento, como porque 



contribuem para a actividade de coaching de empreendedores com pouca experiência e 

consequentemente para o desenvolvimento de um imenso mundo de PMEs que, convém não 

esquecer, emprega cerca de 95% dos postos de trabalho do sector privado. Falta, porém, essa 

importância ser reconhecida pelas autoridades legislativas que, ao contrário de outros países 

ainda não aprovaram legislação que favoreça o reinvestimento das mais valias obtidas com a 

venda das participações por parte dos Business Angels.. 

 

Em Portugal existe já um clube de Business Angels (www.businessangelsclub.com) sendo a 

sua actividade de vital importância para todos os que, publicamente ou em privado, 

estabelecem contactos e contribuem para o desenvolvimento de inúmeras empresas em 

particular e para a sociedade em geral. 
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