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O QUE É O CAIA?
O Clube Angolano de Investidores Anjos (CAIA) é uma plataforma de capital de
risco dedicada a apoiar empresas na construção de soluções para os desafios
actuais. Nesta plataforma, os empreendedores expõem seus projectos aos
investidores e obtêm investimento para ajudar o seu negócio a crescer.
CAIA é uma iniciativa de transformação social, inclusiva de pessoas do bem. A
comunidade está aberta a todas as pessoas que assim como seus fundadores
acreditam no empreendedorismo. Todo aquele que deseja conhecer e aprofundar o
seu conhecimento no modelo de startups, então esta é a sua nova morada.
Podemos através dos empreendedores transformar a realidade e gerar novas
abordagens a problemas comuns e essenciais.
Concluindo, o Clube Angolano de Investidores Anjo é uma iniciativa de impacto
social, inclusivo em todos os aspectos. Venha fazer parte desta transformação
pessoal e social, pois precisamos de pessoas que queiram investir tempo,
conhecimento e algum dinheiro, com a o intuito de ajudar os empreendedores a
desenvolver ideias e projectos, gerando emprego e renda para milhares de pessoas.
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A palavra “Clube” no nome é exactamente para dar a
conotação que é de todos para todos, termos senso de
participação.
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QUAL É O OBJECTIVO?
72%

A nossa missão é dupla:
o Ajudar a crescer a base econômica do país através do rápido
crescimento das empresas futuras; e
o Proporcionar aos membros um excelente retorno financeiro sobre o
seu compromisso de tempo e capital investido.
Dito isto, queremos:
o Aumemtar o número de investidores anjos em Angola, investindo de
forma eficaz em startups inovadoras e impactantes;
o Melhorar a qualidade das startups por meio de requisitos de negócios
e compliance eficazes para se qualificar para as próximas rodadas de
investimentos;
o Garantir a sustentabilidade preparando os stakeholders por meio de
treinamentos e capacitações;

Da população angolana
tem menos de 35 anos de
idade. Com uma taxa de
crescimento de 3,6% por
ano, o nosso mercado
apresenta desafios que
podem ser explorados e
aproveitados.
Crescimento População
Acesso à Internet

3,6%
39,1%

Acesso à Electricidade
Idade Média

48,2%
15,8 anos

Fonte: INE, INACOM, Banco Mundial
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COMO ACTUAMOS

Embaixada dos Países
Baixos em Angola

Responsável por dinamizar
as parcerias com entidades
institucionais holandesas

Orange Corners

Responsável por promover e
realizar programas de
incubação

Os membros investem fundos pessoais e colectivos em empresas
inovadoras em estágio inicial, ajudando-as a crescer por meio dos
activos que a rede traz: conhecimento, contactos e capital.
Oferecemos formações e encontros periódicos, onde compartilhamos
nossas experiências e interagimos com empreendedores e convidados
para a análise de oportunidades reais de investimento do nosso capital
financeiro e intelectual.
Parcerias:
o Embaixada do Reino dos Países Baixos
o Orange Corners
o African Angel Academy

Launch Africa
African Angels Academy

Responsável por formar os
membros do Clube nos
vários domínios
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O Launch Africa é um
fundo de capital de risco
pan-africano líder que
resolve a lacuna de
financiamento
significativa em África.
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UM CÍCLO SUSTENTÁVEL
Um projecto que começa
como uma semente, passa
por um processo de
incubação. Seguidamente
obtém investimento do
CAIA e por esta via
consegue estar elegível
para financiamento mais
substancial de Fundos de
Investimento.

Programas de
Incubação

Investidores Anjo
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Fundos de
Investimento
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QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS
E REQUISITOS
Para se tornar membro, é importante que cumpra com os seguintes requisitos:
o Ter um rendimento líquido anual mínimo de Kz 18.000.000
o Estar disposto(a) a investir em soluções de longo prazo (saída após 3-5 anos)
o Dedicar tempo e paciência para ajudar a crescer as startups
o Estar disposto(a) a investir em inovação que se traduz em crescimento económico
o Ter no mínimo 25 anos de idade

Adicionalmente, outros aspectos a serem considerados são:

Contribuição com uma taxa anual (membership fee)
Investimento em consórcio com outros membros
Realizar no mínimo 1 (um) investimento por ano
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Conferências e eventos
internacionais

QUAIS SÃO OS
BENEFÍCIOS?
Enquanto membro, as principais vantagens e benefícios são:
o Aprender e trocar experiências com gestores e executivos de diferentes
empresas, investidores anjo, aceleradoras e outras pessoas com
posições relevantes no ecossistema de empreendedorismo e inovação.

Parceria com incubadoras de
renome, com a possibilidade
de conhecer empreendedores
e startups com elevado
potencial

o Participar de encontros presenciais e online, encontros EXCLUSIVOS
da comunidade, tendo acesso a trocas e conteúdos riquíssimos.
o Conhecer e conectar com empreendedores, nos estágios iniciais de
seus negócios, podendo inclusive mentorar e ajudar estes a evoluir,
gerando desta forma emprego e renda, e impactar na vida de dezenas
de outras pessoas.

Participação em formações
e webinars especializados

o Ajudar empreendedores com as suas experiências, nutrindo o
ecossistema de boas práticas e até investir e ter acesso a
oportunidades incríveis.
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TORNE-SE JÁ MEMBRO
CONTACTOS

Clube Angolano de Investidores Anjos
info@caia.ao
www.caia.ao
Luanda – Angola
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É importante observar que o investimento anjo não é uma actividade filantrópica. O Investidor Anjo tem
como objectivo aplicar recursos em negócios com alto potencial de retorno, que consequentemente terão
um grande impacto positivo para a sociedade através da geração de oportunidades de trabalho e de
renda. O termo "anjo" é utilizado pelo facto de não ser um investidor exclusivamente financeiro que fornece
apenas o capital necessário para o negócio, mas por apoiar o empreendedor, aplicando seus
conhecimentos, experiência e rede de contactos para orientá-lo e aumentar a possibilidade de sucesso.
Com isso, importa dizer que, ao se tornar investidor anjo, a pessoa estará a assumir riscos e pode não
recuperar o seu investimento.

