
Com a presença de Anthony Clarke, Presidente da Rede Europeia de Business Angels e            

de Jack Lang, um dos Business Angels mais famosos a nível europeu 

 

CASCAIS NA ROTA DOS BUSINESS ANGELS 
 

A presença em Portugal do Presidente da Rede Europeia de Business Angels (EBAN), 

Anthony Clarke, é a principal fonte de inspiração para um jantar que reúne, esta noite (dia 27 

de Novembro), no Hotel Palácio no Estoril, algumas dezenas de Business Angels de Cascais. 

O jantar contará ainda com a presença de Jack Lang um dos Business Angels, de maior 

sucesso a nível europeu. 

 

De visita ao nosso país e  apadrinhando a criação da Federação Nacional de Associações de 

Business Angels (FNABA), Anthony Clarke aproveitará o jantar desta noite para assistir à 

apresentação de seis projectos de negócio, candidatos ao apoio financeiro dos Business 

Angels. Os projectos são na área do turismo, saúde, tecnologias de informação e 

biotecnologia. 

 

Os projectos surgem no âmbito do papel dinamizador do empreendedorismo empresarial que 

tem sido levado a cabo pela DNA Cascais e traduzem o esforço desenvolvido para criar novas 

oportunidades de negócio no concelho.  

 

Determinantes no impulso a este tipo de projectos são as figuras dos Business Angels, 

investidores individuais com vontade, recursos e experiência para aplicar em novos negócios. 

Face à sua importância, a Comissão de Mercados de Valores Imobiliários (CMVM), prepara-

se para lhes atribuir as mesmas condições fiscais das sociedades e fundos de capital de risco. 

 

O papel de Cascais neste processo também foi reconhecido, com a atribuição da organização 

do próximo congresso anual da EBAN, que se realizará no concelho, em Abril de 2007, 

conforme já foi confirmado por Anthony Clarke. 

 



De acordo com o presidente da EBAN, “é fantástico sentir que desde a adesão do Business 

Angels Club à EBAN, o movimento de Business Angels em Portugal conheceu um processo 

de crescimento, justificando plenamente a organização no nosso congresso anual, aqui, em 

Cascais, em Abril do próximo ano. Estou certo de que este movimento será um excelente 

incentivo e exemplo para todos os congressistas”. 

 

Para o Presidente do Clube de Business Angels de Cascais, Paulo Andrez, “O que mais me 

impressiona, é o facto de muitos empreendedores, referirem que procuram especificamente 

um Business Angel e não apenas capital, o que demonstra que a mensagem está a passar. A 

presença do Presidente Europeu dos Business Angels, Anthony Clarke, neste jantar, tem um 

significado muito especial para nós e representa um estimulo ao desenvolvimento dos 

Business Angels em Cascais e em Portugal.”. 

 

 

Lisboa, 27 de Novembro de 2006 

 
Para mais informação, por favor, contacte: 

EMIREC Comunicação – Barbra Avelar Duarte 

Tel: 21 301 11 390; E-mail: barbra.duarte@emirec.pt 

 

EBAN 

A EBAN , é a Rede Europeia de Business Angels, que foi promovida pela Associação Europeia de 

Agências de Desenvolvimento (EURADA), com o apoio da Comissão Europeia em 1999. É uma 

organização sem fins lucrativos com o objectivo de promover a troca de experiências entre as redes de 

Business Angels e encorajar as boas prácticas, promovendo o reconhecimento das redes de Business 

Angels e contribuir para a criação e desenvolvimento de um ambiente positivo de programas locais de 

desenvolvimento das actividades de Business Angels. Mais informações em www.eban.org. 

 
 
Business Angels - são investidores individuais, normalmente empresários ou directores de empresas, 

que investem, a título particular, o seu capital, conhecimentos e experiência em projectos liderados por 

empreendedores que se encontram em início de actividade. O objectivo deste investimento é a sua 

valorização a médio prazo, na expectativa de que posteriormente se possa alienar o capital investido a 

outros interessados. 



 

Clube de Cascais- Associação de Investidores de Cascais – É o clube de Business Angels de 

Cascais, que reúne algumas dezenas de empresários e gestores disponíveis para investir em negócios 

de terceiros, aportando o chamado “smart-money” (capital e conhecimentos).  O Clube de Cascais foi o 

primeiro clube nacional de Business Angels a celebrar uma parceria com o IAPMEI e PME Capital no 

âmbito da plataforma Finicia de Cascais (iniciativa de fomento do empreendedorismo). Tem ainda uma 

parceria especial com a Agência DNA Cascais, liderada pelo Dr.Carlos Carreiras (Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Cascais) no sentido de apoiar projectos a esta submetidos. 

 


