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Agenda 
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1.Breve apresentação da BUSY ANGELS – Equipa, portfólio e planos 

 

2.Apresentação da ZUVINOVA TTR – Um dos nossos casos de sucesso 
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A BUSY ANGELS nasceu em 2010 tendo implementando uma estrutura profissional com uma 
dedicação total ou parcial na gestão diária das actividades da empresa  
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Estrutura profissional dedicada 

João Costa 

Dedicação Part-Time 

Francisco Ferreira Pinto 

Dedicação Full Time 

Martinho Tojo 

Dedicação Full Time 

Santiago Salazar 

Dedicação Full Time 

Principais actividades 

Análise de 
oportunidades 

Acompanhamento / Gestão das Participadas Mentoring / Júris / … 
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Com o suporte do 1º programa quadro do COMPETE, a BUSY ANGELS conta já com 12 start-
ups no seu portfólio que contribuem para mais de 60 postos de trabalho no país 
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4 Investimentos apenas com 
Capitais Privados 

8 Investimentos com Capitais Privados e linha de financiamento 
COMPETE 

Google Apps 

Energias Renováveis 

Marketing Digital 

Optimização Fiscal 

+ de 60 postos de trabalho criados 

Tratamento para o 
Cancro 

Turismo Médico 

Ligação Clientes / 
Fornecedores 

Caneleiras 
Customizadas 

Incubadora e 
Investidora 

Plataforma para 
Educação 

Informação 
Financeira 

Tratamentos de Pele 

+ de 1,1 M€ de Capitais Privados investidos e esgotamento da 1ª linha de financiamento do COMPETE 
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Além do investimento realizado em start-ups, a BUSY ANGELS reforçou o seu footprint no sector 
com a entrada no capital e respectiva gestão da PNV CAPITAL, uma outra entidade veículo 
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Com a entrada na PNV, a BUSY ANGELS irá ter uma contribuição total de cerca de 100 NOVOS POSTOS DE 
TRABALHO 

Informação 
Financeira 

Navegação em 
3D 

Marketplace  
Solidário 

Rede Social 
Solidária 

Incubadora e 
Investidora 

Detecção de 
Bactérias 

+ 

Smartshopping  

Compromissos fechados  

5 investimentos fechados com apoio COMPETE e mais 3 comprometidos 

Aplicação com 
Audioguias 

Sócios 

Accionistas 
Fundadores 
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Em 2014 a BUSY ANGELS irá continuar a apostar forte no sector, consolidando investimentos 
actuais e identificando novos projectos com potencial e carácter inovador 
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Eixo I 

Consolidação das participadas actuais 

Acompanhar sempre que faça sentido novos 
rounds de investimentos nas participadas actuais 

para dar continuidade aos projectos 

Eixo II 

Investimento em novos projectos 

A escolher, dentro do vasto deal flow que temos 
actualmente em análise, os projectos mais 

inovadores, com maior potencial e que possam 
beneficiar da nossa experiência no sector 

? ? ? 

ESTRATÉGIA BUSY ANGELS e PNV 2014 

… 
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O TTR - Transactional Track Record é um serviço premium online de apoio à decisão, para 
investidores, empresários e assessores. 
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Transacções em 6 grandes áreas de negocio : 

•Fusões e Aquisições 

•Private Equity 

•Venture Capital 

 

•Mercado de Capitais 

•Project Finance 

•Aquisition Finance 

Sectores abrangidos: 

•Energia e Renováveis 

• Imobiliário 

• Indústria 

• Infra-estruturas 

•Militar – Defesa 

•Recursos Naturais 

•Serviços e Distribuição 

•Tech e Telco 
CROSS CHECKING RIGOROSO 

PRESENÇA FÍSICA NO MERCADO 
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É uma plataforma premiada a nível internacional e que tem demonstrado uma capacidade 
de evolução muito grande, afirmando-se num sector muito competitivo 
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Vencedor do prémio 
internacional CODiE Award 
2013 para a melhor 
plataforma de informação 
financeira e de mercado.  

 

Nomeada uma das Red Herring 
Top 100 Europe Tech Startup. 

 

Finalista Representante para 
Espanha e Portugal em 2011 
no concurso MEET THE 
DRAGON. 

Prémios internacionais A TTR em números 

85% 

Do conteúdo 
relacionado com 

Empresas privadas 

> 
600 

Profissionais novos 
adicionados todos 

os meses 

> 
170 

Oportunidades de 
negócio identificadas 

pelo TTR Radar 

> 
950 

Empresas novas 
adicionadas todos os 

meses 

> 
500 

Documentos 
inseridos na 
plataforma 

> 
400 

Transacções 
analisadas por mês 
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Desde cedo a TTR focou-se em aumentar a sua expansão internacional recorrendo a 
investidores locais para suportar essa entrada no mercado 
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Principais investidores 
em Portugal 

+ Investidores locais 
Escritórios TTR  
(Lisboa, Madrid,  
New York, São Paulo) 

Principais geografias 
analisadas pela TTR 
diariamente 

Restantes analisadas caso 
uma das partes esteja num 
mercado de língua PT ou ES 
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Pedro Trinité 

A equipa conta hoje com um total de 17 elementos  e é liderada pelo Pedro Trinité e pelo 
Miguel Cortez os dois sócios fundadores com uma experiência complementar no sector 

11 

+ 15 elementos nas diferentes localizações 

• Experiência anterior em consultoria no UK e em Private Equity (análise de 
investimentos e advisory financeiro) 

• Experiência em empreendedorismo tendo fundado uma empresa enquanto 
acabava o curso 

• Licenciado em engenharia informática e MBA da IE Business School de Madrid   

Miguel Cortez 

• Experiência em jornalismo e consultoria legal 

• Envolvido na atribuição de rankings a escritórios de advogados em diferentes países 

• Publicou diferentes artigos em revistas conceituadas no Brasil, Espanha, Portugal  
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A BUSY ANGELS sempre acompanhou a TTR em todas as etapas até à data, contando com 
valorizações atractivas que abrem excelentes perspectivas para o futuro 
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Acompanhamento de todas as rondas de investimento desde o inicio 

Suporte ao nível da gestão do negócio / Identificação de novos parceiros de investimento / … 

Seed Round 
Já realizado 

Round 1  
Já Realizado 

Round 2  
Em curso 

Intenção de continuar 
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18 de Fevereiro 2014 

Busy Angels:  

Website: www.busyangelsscr.com 

E-mail: geral@busyangelsscr.com 

Tel: Francisco Ferreira Pinto | +351 962 104 155 

Zuvinova TTR:  

Website: www.ttrecord.com 

E-mail: pedro.trinite@zuvinova.com 
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