Comunicado de Imprensa Busy Angels
Engenheiro Luís Mira Amaral assume a Presidência da Busy Angels
O antigo Ministro da Indústria e da Energia, Luís Mira Amaral, aceitou o convite para
assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Busy Angels, e assim
apoiar de uma forma ainda mais próxima o sector do empreendedorismo e do
investimento em capital de risco em Portugal.
“É com grande prazer que aceito o convite endereçado pela actual administração para
assumir o cargo de Presidente da Busy Angels. Nos últimos anos a Busy Angels tem-se
revelado um actor preponderante na dinamização e estímulo do empreendedorismo em
Portugal com vários investimentos em empresas com potencial para mudar paradigmas
a nível nacional e internacional”, afirma Luís Mira Amaral.
De referir ainda, que a ligação de Luis Mira Amaral com a Busy Angels não é recente,
uma vez que foi um dos sócios fundadores da sociedade e também presidente do Comité
Consultivo de Investimento desde a sua fundação.
"É uma excelente notícia para a Busy Angels que o Eng. Luís Mira Amaral tenha aceitado
liderar a empresa. Com o seu vasto currículo no mundo empresarial nacional e
internacional, vai contribuir decisivamente para esta fase de crescimento da Busy
Angels", refere a actual Administração.
Luís Mira Amaral que foi Ministro do Trabalho e Segurança Social e Ministro da Indústria
e Energia, detém também uma vasta carreira profissional como Presidente e/ou
Administrador de diferentes instituições financeiras (Grupo BPI, CGD, Grupo BFE, Banco
de Fomento de Angola e Moçambique, Banco BIC, entre outros), e de Administrador de
várias empresas das áreas industrial, energética e de sistemas de informação (EDP,
UNICER, CIMPOR, VISTA ALEGRE-ATLANTIS, EDINFOR, NOVABASE, entre outras).
Manteve também actividade docente no IST, na UCP e na NOVA SBE e, foi ainda,
Presidente do Fórum para a Competitividade e membro do “Competitiveness Advisory
Group” do Presidente da Comissão Europeia.
Com a sua ampla e multifacetada experiência, Luís Mira Amaral irá, certamente,
contribuir para a consolidação da Busy Angels enquanto player de referência no
ecossistema português do empreendedorismo e para a sua afirmação a nível
internacional.

