
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL



Proposta única

O QUE NOS DIFERENCIA DA  

CONCORRÊNCIA?

Tendo como base as valências das equipas de Management

e Board, desenvolvemos em consórcio modelos de

Investimento em ativos empresariais, que se enquadrem

num ecossistema de criação de valor, integrados em

sinergias de atuação e gestão global - M&A, Project

Finance, Análises de Viabilidade.



SOBRE A FEEL VENTURE

Criada em 2016, inicialmente com a missão de aportar à carteira de

investidores uma seleção de investimentos imobiliários, com bons

níveis de rentabilidade e níveis de risco adequados ao seu perfil,

mas, rapidamente, devido ás valências da sua equipa, com formação

e experiência de mais de 20 anos ligada à área Corporate e Banca

Privada, desenvolveu modelos de investimento em ativos

empresariais, que se enquadrem dentro de um ecossistema de

criação de valor, integrados em sinergias de atuação e gestão global.

Atualmente tem sob gestão ativos imobiliários e mobiliários na

ordem dos 40M€.
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SOBRE A ABA

Fundada no ano 2000, é uma boutique office focada no cliente.

Nasceu de um esforço conjunto de vários advogados, que após anos

em pratica isolada, se constituíram em sociedade e hoje, fruto de 25

anos do exercício de advocacia, utilizaram a sua experiência para o

crescimento e reconhecimento nacional e internacional.

A ABA é mais do que uma prestadora de serviços, é uma verdadeira

parceira dos Clientes, cuida deles e dos seus negócios.

Apostou fortemente no crescimento internacional e, hoje, está

solidamente implementada em mais de 14 países e 26 cidades.



Missão
Seleção de investimentos imobiliários e empresariais, que possuam elevado

potencial, que permitam atingir bons níveis de rentabilidade e de preferência

dentro de baixos níveis de risco, correspondendo às necessidades e expectativas

dos nossos Clientes.

Visão

Uma empresa de referência em gestão de investimentos, através da excelência de

serviço e capacidade ímpar em acompanhar as tendências do setor.



Valores

CONFIANÇA RESPEITO EXCELÊNCIA

Valorizamos a confiança dos
nossos investidores, clientes,
fornecedores, parceiros e
restantes stakeholders.

Pelos stakeholders, mas
também pelo mercado em
que atuamos e pelas
expectativas dos nossos
Clientes.

Na execução dos projetos
e prestação de serviços.



Valores

INOVAÇÃO DINAMISMO

Permitindo-nos contribuir com mais
valor nos negócios dos nossos
investidores e nas experiências
vivenciadas pelos nossos clientes.

O qual imprimimos em cada projeto e 
desafio que aceitamos e com que 
trabalhamos. 



SER U M A

REFERÊNCIA

SERV IÇO DE

EXCELÊNCIA

P R O M O V E R

S INERGIAS

C O N Q U I S TA R A

FIDELIZAÇÃO

Junto dos  

Investidores,  

Clientes,  

Fornecedores e  

restantes  

Stakeholders

Respondendo às  

expectativas dos  

clientes com um  

acompanhamento  

personalizado  

específico.

De sucesso e de

mãos dadas com  

os players do  

mercado para  

assim promover o  

negócio para  

ambas as partes.

Através de uma  

resposta eficaz  

e individualizada  

potenciando o  

word of mouth.

OBJECTIVOS?



Fusões e Aquisições
A venda de uma empresa, seja total ou parcial, é uma

das decisões mais relevantes que os sócios podem

enfrentar.

Entre os motivos que levam à decisão de vender total

ou parcialmente uma empresa podem estar: a

sucessão, mudança de setor, relacionamento entre

sócios, aproveitar uma oportunidade de mercado,

gerar recursos para outros investimentos, mudança

estratégica, entre outros.



Durante um processo de venda da empresa, é

fundamental manter o sigilo com funcionários,

fornecedores e clientes. Também é importante avaliar

adequadamente a empresa, sendo que existem técnicas

adequadas para encontrar o seu justo valor e também

para obter um prémio sobre esse valor.

Este trabalho de acompanhamento ao longo de todas as

etapas do processo, terá que ser efetuado de forma

profissional e competitiva, com o objetivo de

maximização de valor da empresa.



M AS ...

A Feel Venture em conjunto com a ABA, detêm internamente

todas as valências que permitem prestar um serviço distintivo para

o segmento das nossas PME’s.



A estruturação de processo de M&A, 

passa pelas seguintes etapas:

•Deteção e Avaliação de Oportunidades de Compra e Venda;

•Apresentação de modelo formal de serviço de M&A e

respetivos acordos (NDA, Mandatos, etc) e formatação de

parâmetros base de atuação em consonância com cliente

(venda/compra);

•Preparação de dossier de apresentação/procura de

oportunidade de investimento (recolha de documentação,

avaliação e estruturação da informação);



•Apresentação de dossier “opaco “ da empresa/alvo a potenciais

compradores/vendedores (empresas do mesmo ramo de atividade ou

Fundos de Capital de Risco - Nacionais e Estrangeiros) para obtenção de

intenções formais de compra/venda, numa logica de

maximização/otimização dos valores de transação;

•Após validação de proposta de intenções e assinatura de NDA com

compradores/vendedores iniciar processo de DD



NÃO DEIXE A BOLA CAIR

P L A N E A M E N TO I M P L E M E N TA Ç Ã O MON I TOR I ZAÇ ÃO



A NOSSA EQUIPA

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

- Licenciatura em Gestão de Empresas ISAG - Instituto

Superior de Administração e Gestão, Porto (Portugal) -

www.pbs.up.pt - atual European Business School

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- 24 anos Comercial e Privada

- Gerente na Banca desde os 27 anos 



-Licenciatura em Economia pela Universidade Fernando Pessoa

- Pós-Graduação em Análise Financeira, Analista de Carteiras, pela

Porto Business School

- Certificado de Conclusão de Santander Executive Program pela

Católica Lisbon School of Business andEconomics

- CEFA – Certified European Financial Analyst

- 20 anos de Banca Corporate (Banco Santander Totta)

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL



EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da

Universidade Católica Portuguesa

- Pós-Graduação em ciências Jurídico Económicas pela

Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa do

Porto

- Advogado do Grupo Amorim

- Senior e Founder Partner da ABA

- Orador convidado em diversas

conferências no âmbito do direito

comercial e insolvências



É crucial a escolha dos parceiros que o vão ajudar neste projeto.

CONSELHOS DOS FUNDADORES

PAU L O LEÃO

CEO da Feel Venture

Ajudamos na tomada de  

decisão, com seriedade e  

transparência

MIGUEL A Z E V E D O B R A N D A O

CEO da ABA

N U N O TRIGO

Co-Founder da Feel Venture

Negócios de valor nunca são feitos  

por uma única pessoa, mas sim por  

uma equipa

É crucial a escolha dos parceiros

que o vão ajudar neste projeto.





M O R A D A

Rua Guedes de Azevedo, n.º 131, Piso 1, Sala 17,  

4000-272 Porto

N Ú M E R O  DE T ELEF O N E

(+351) 933 259 419

E N D E R E Ç O  DE E -MA IL

info@feelventure.com

mailto:info@feelventure.com


M O R A D A

Rua 25, n.º 230, 4500-280 Espinho

N Ú M E R O  DE T ELEF O N E

(+351) 227 321 897

E N D E R E Ç O  DE E -MA IL

sede@abassociados.com

mailto:sede@abassociados.com

