MODELO DE
GOVERNO

VISÃO GERAL
O Clube Angolano de Investidores Anjos (Clube Angolano de Investidores
Anjos - CAIA) é uma plataforma única em que os empresários se expõem
aos investidores e obtêm investimento em acções para ajudar o seu
negócio a crescer. O CAIA é uma rede seleccionada de empresários de
sucesso e outros líderes empresariais em Angola, que fornecem capital de
investimento, aconselhamento estratégico e mentoria a empresas em fase
inicial para os ajudar a alcançar a liderança do mercado.
A missão do CAIA tem duas vertentes:
o Ajudar a crescer a base económica do país através do rápido
crescimento das próximas empresas; e
o Proporcionar aos seus membros um rendimento financeiro excepcional
no seu compromisso de tempo e capital investido.
Os investidores anjos alocam fundos pessoais e colectivos em empresas
inovadoras em fase inicial, ajudando-as a crescer através dos activos que
a rede traz: conhecimento, contactos e capital.

A criação e expansão de empresas é uma das principais chaves para o
desenvolvimento económico. A maioria dos empresários concorda que a
obtenção de financiamento é o principal obstáculo ao crescimento. E
enquanto os empréstimos bancários (veículos tradicionais para
financiamento) recebem uma grande atenção, o facto é que estes
empréstimos representam actualmente cerca de 0,2% de todos os
investimentos em empreendimentos em fase inicial.
Os empréstimos ao sector privado em Angola diminuíram para 430 mil
milhões de Kwanzas em Fevereiro, de 440 biliões de Kwanzas em Janeiro
de 2020. Destes, apenas 860 milhões de Kwanzas (1,3 milhões de USD)
vão para empresas com menos de 5 anos de existência, de acordo com
estatísticas publicadas pelo Banco Central (Banco Nacional de Angola).
Dito isto, os objectivos do Clube Angolano de Investidores Anjos são:
o Melhorar o número de investidores anjos em Angola, investindo
efectivamente em empresas inovadoras e de impacto;
o Melhorar a qualidade dos startups através de negócios eficazes e
requisitos de conformidade, a fim de se tornarem elegíveis para as
próximas rondas de investimentos;
o Garantir a sustentabilidade, preparando as partes interessadas através
de sessões de formação e desenvolvimento de capacidades;
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GOVERNO
Conselho de
Administraçã
o

O CAIA é uma organização liderada pela Equipa de Gestão, constituída
por indivíduos com experiência e formação no processo de investimento e
no mercado. A sua estrutura legal não tem fins lucrativos, exigindo um
compromisso inicial de capital por parte dos membros.
A Equipa de Gestão do CAIA é composto por três membros, dos quais um
Presidente e dois Directores. A gestão é responsável pela supervisão dos
relatórios financeiros e de gestão e é eleita por votação anual dos
membros a partir de uma lista de candidatos.
A Gestão Profissional (GP) é a entidade parceira, e responsável por:
o Organizar a contabilidade e finanças, e acompanhar o histórico de
investimento dos investidores anjos;
o Recrutar e assegurar toda a comunicação com os investidores anjos;
o Sensibilizar a comunidade sobre a organização e para melhorar o fluxo
de negócios;
o Trabalhar com a Equipa de Gestão no recrutamento de startups e a
devida due diligence, mentoria e outros serviços em carteira;
o Preparar, juntamente com a Equipa de Gestão, as startups e realizar
acções de triagem e de investimento.

Equipa de
Gestão

Organismo responsável pela
supervisão dos objectivos e
missão de alto nível

A entidade responsável por
apoiar a Equipa de Gestão nas
actividades quotidianas do clube

Parceiros estratégicos que visam
desbloquear o potencial da
plataforma
Grupo de Investidores,
considerados líderes no processo
de investimento e responsável
pelas actividades quotidianas do
Clube
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ADESÃO
Os investidores anjos do CAIA são fundadores, CEO's, e líderes
empresariais e comunitários que construíram organizações sustentáveis.
Estes orientam e treinam as startups e empresários em quem investem,
servem como membros do conselho de administração e do conselho
consultivo, fornecem contactos, e assistem o empresário na formação de
equipas, planeamento estratégico e angariação de fundos.
O CAIA pode agir como um fundo colectivo tradicional e os investimentos
podem ser em grupo. Enquanto os investidores colaboram na selecção de
potenciais oportunidades de investimento e due diligence, cada anjo toma
uma decisão individual de investimento.
O investidor anjo do CAIA deve qualificar-se como:
o Não deve ter menos de 25 anos;
o Deve ter um rendimento líquido anual mínimo de 18.000.000;
o Deve fazer investimentos mínimos de 3.000 USD por ano;
o Deve concordar em cumprir com os termos e condições em vigor no
CAIA.

QUALIFICAÇÃO DOS INVESTIDORES ANJOS
1. As pessoas qualificadas são convidadas a se tornarem anjos. A
qualidade de investidor anjo e membro do CAIA fica ao critério da
Equipa de Gestão e está sujeita a renovação anual, não renovação,
revogação ou rescisão.
2. A Equipa de Gestão é responsável por analisar todos os pedidos de
adesão e fornecer uma resposta aos candidatos.
3. Qualquer pagamento será retido para processamento até após a
aprovação da qualidade de membro.
4. A adesão como anjo pode ser rescindida ou revogada, a critério e
determinação da Equipa de Gestão, caso se determine que este
infringiu qualquer termo de adesão ao CAIA.
A adesão ao CAIA é aberta e alargada a indivíduos que partilham a visão
da organização e que estão dispostos a contribuir activamente para o
processo de investimento.
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POLÍTICAS E
DIRECTRIZES
Para assegurar as boas práticas e garantir a responsabilização de todos os integrantes do
CAIA, foram definidas e implementadas as seguintes políticas e directrizes, actualmente em
vigor:
o Apresentação Como ser Membro – Documento resumo que apresenta as principais
vantagens e requisitos dos investidores anjos.
o Modelo de Governo – Documento que resume o modelo de governo adoptado pelo
CAIA e aprovado conforme os Estatutos da Associação.
o Guia de investimento – Documento com as directrizes e boas práticas de investimento,
orientando o planeamento e implementação da liquidez fornecida pelos seus membros.
o Código de Conduta – Documento orientador sobre os princípios de ética adoptados
pelo CAIA.
o Acordo de adesão – Formulário de inscrição com os dados do investidor anjo e
principais termos e condições.
o Política de Privacidade (Dados e Propriedade Intelectual) – Documento legal que
declara como a CAIA recolhe, trata e processa os dados dos seus membros e
investidores anjos.
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