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EBAN 

              

A EBAN foi criada em 1999 pela Eurada (Ass. 

de agências de desenvolvimento)  com o 

apoio da Comissão Europeia 

              

              

+ 100 membros (Redes de  

        Anjos, Federações…) 

…e a crescer 

Membros em 34 países 

1 

2 

3 

Associação com sede em 

Bruxelas e sem fins lucrativos 

4               4 



Nr. de redes Anjo na Europa 

• Slide content 

286 
297 

data collected 



Montantes investidos por membros das redes 
Anjo (M€)… estimativa para o total de redes 

508M€ 

427M€ 



Montante investido: 
Tamanho do mercado visivel/total 

 
4.745 M€ 5086 M€ 

427
M€ 

509 
M€ 

2011 2012 

Mercado visivel  
9%    10% 



Nr. de Anjos* em redes Anjo 

241.444  
261.054 

2011 2012 

Mercado “formal” 
9%    10% 

21.730 26.105 

*Anjos que fizeram pelo menos 1 investimento nos últimos 3 anos 



Mercado visivel por país M€ 



Crescimento/redução do mercado visivel 
em termos de investimento (2012/2011) 

838% 
250% 
175% 
116% 



Montante médio de investimento por 
cada rede de Anjos* (k€) em 2012 

Média = 1,1M€ 

7100 

*As redes não investem , mas sim os seus membros. 



Impacto na Economia (Mensurado) 

 
Empresas financiadas 

 
(2.900) 

 

 
Empregos criados 

 
(17.700) 

 



 
Tendências no “Early Stage Investing Ecosystem “ 

 

 



1 
 

Cada vez mais existem pessoas com 

grandes recursos materiais a investirem 

em empresas “early stage”, por forma a 

diversificarem o seu portfólio 



2 
 

Muitos filantropistas, fundações…estão a 

substituir donativos por investimentos 

IMPACT (PPP) 



3 
 

Número de aceleradoras está a crescer 

bastante. 



4 
Bancos reduziram bastante o 

financiamento a start ups 



5 
 

O nr. de novos fundos de capital semente 

(VC funds), diminuiu drasticamente nos 

últimos anos 



6 
 

Nr de redes Anjo (BANs, Angel 

Syndicates) está a aumentar 



7 
 

A sindicação entre redes Anjo está a 

aumentar bastante, de forma a se 

conseguir financiar “deals” maiores 



8 
 

Grandes empresas estão agora a investir 

em empresas “early stage” 



9 
 

Nr de start ups “Born Global” está a 

aumentar 



10 
 

Cada vez mais países estão a apoiar 

investidores anjo, a criar incentivos 

fiscais e fundos de co-investimento 
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