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A DNA Cascais tem por objetivo 
contribuir, por todos os meios 
adequados, para a promoção, 
incentivo e desenvolvimento do 
empreendedorismo em geral, 
com especial incidência para a 
promoção do 
empreendedorismo jovem e 
social do Concelho de Cascais. 
 
Tem por principais eixos de 
atuação o captar, fixar e 
desenvolver competências e 
conhecimentos, através da 
promoção e estímulo da 
criatividade e inovação, num 
ambiente promotor de 
empreendedorismo. 
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A DNA CASCAIS EM 
NÚMEROS: 
 
• Mais de 2.500 contatos em 9 anos. 
 
• 244 empresas apoiadas. 
 
• Investimento inicial total: 26,4 Milhões 
de euros. 
 
• Emprego criado inicialmente:  663 
postos de trabalho. 
 
• Emprego total criado até à data: 1.250 
postos de trabalho. 
 
• Vol. de Negócios global das empresas 
apoiadas localizadas em Cascais: 24 
Milhões de euros. 
 
• Vol. de Negócios global das empresas 
apoiadas (incluindo fora de Cascais, no 
âmbito do Clube de BA Cascais): 44 
Milhões de euros (em 2013). 

 

http://www.pedacosdeaventura.com/Home.aspx
http://www.modo-distinto.pt/index.php
http://divepod.wordpress.com/
http://www.wayofarts.com/pt/
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do seu campo 
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participação dos 
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internacionais 
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Aumentar  a 
visibilidade 

 

A DNA Cascais, enquanto agência dinamizadora do 
empreendedorismo no Concelho de Cascais, entendeu ser 
pertinente a elaboração de um Plano Estratégico, como contributo 
fundamental para o seu desenvolvimento futuro, com os seguintes 
objetivos: 
 

 

CONTEXTO 
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A faixa etária com maior incidência de 
empreendedores é a dos 25 aos 34 
anos, com 10,6% da população total.  

Índice de faixa etária de Empreendedores em 
Portugal 
Fonte: “GEM Portugal 2012 – Estudo sobre o 
Empreendedorismo” 
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Organizações que atuam no mesmo território e domínios que a 
DNA CASCAIS. 
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

PARCEIROS 
Escolas 

Empreendedoras 
CINC 

Emp. 
Social 

Ninho 
de Empresas 

Financiamento 
Workshops/ 
Seminários 

Câmara Municipal de 
Cascais 

X X X X X  

Instituto de 
Empreendedorismo 

Social 
X X 

Associação Empresarial 
Concelho Cascais 

X 

Escolas Do Município X X X 

Universidades X X X 

ESHTE X X X X 

IEFP X X X 

BANCA X X 

IAPMEI X X X 

PORTUGAL VENTURES X X 

SOCIEDADES CAPITAL 
DE RISCO 

X 
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

PARCEIROS 
Escolas 

Empreendedoras 
CINC 

Emp. 
Social 

Ninho 
de Empresas 

Financiamento 
Workshops/ 
Seminários 

FNABA X X  

CLUB BUSINESS ANGELS 
DE CASCAIS 

X X 

EBAN X X 

EBN - BIC X X 

FOUNDER INSTITUTE X X X 

ESA X X 

CINET – Redes de 
empreendedorismo nas 

Indústrias Criativas 
X X 

MICROSOFT X X 

MULTIPLICANDUM X 

GESENTREPRENEUR X X X 

JUNIOR ACHIEVEMENT X 
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Promover o empreendedorismo 
oferecendo formação e consultoria 
dando resposta a empreendedores, 
organizações, alunos, empresas e 
universidades, agindo como motor 
de inovação para o Concelho.  

Promover uma cultura dinâmica de inovação, de 
competitividade e o empreendedorismo. 
Ser uma entidade de referência a nível da 
dinamização do empreendedorismo e da inovação 
empresarial em Portugal com reconhecida 
experiência e competência. 

CAPTAR FIXAR 

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS 

MISSÃO VISÃO 

VALORES 

METODOLOGIA  
DO PLANO 
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UMA DNA MAIS  
DIVERSIFICADA E  

INTERVENTIVA 

UMA DNA COM MAIS 
PROTAGONISMO NO 

ECOSSITEMA 

UMA DNA MAIS 
INTERNACIONAL 
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PLANO DE 
AÇÃO 

1. UMA DNA MAIS 
DIVERSIFICADA E INTERVENTIVA 

Criar novos polos de Incubação no Centro de Cascais/Estoril – DNA Cowork;  

Criar e dinamizar a DNA MAR – Cluster para a economia do mar;  

Impulsionar a DNA HANDCRAFT ART – Dinamizar a indústria artesanal e o turismo criativo 

potenciando o valor que a criatividade pode acrescentar aos produtos culturais tradicionais;  

Desenvolver  “DNA Boat Challange” - Um desafio que reunirá empreendedores para uma 

viagem cujo destino final terá como objetivo um conjunto de contactos e ações de observação e 

visita a instituições nas cidades de escala;  

COMUNICAÇÃO 
 iMAGEM 

Aumentar e dinamizar o Programa DNA Escolas Empreendedoras;  

METODOLOGIA  
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PLANO DE 
AÇÃO 

1. UMA DNA MAIS 
DIVERSIFICADA E INTERVENTIVA 

Desenvolver o Summer Camp em Negócios para escolas do secundário e universidades, 

incentivando a temática do Empreendedorismo; 

Reforçar as parcerias com as universidades e politécnicos. 

Implementar a DNA Hostel – Residência para convidados/empreendedores de curta ou média 

duração;    
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2. UMA DNA COM MAIS 
PROTAGONISMO NO ECOSSISTEMA 

Criação de conta na plataforma Facebook com o nome associado à DNA CASCAIS; 

Criação de conta na plataforma Linkedin; 

Criação de conta na plataforma Twitter; 

Implementar novo site mais apelativo e dinâmico com ligações para as redes sociais;  

Divulgar a DNA em outras redes internacionais e nacionais do Ecossistema Empreendedor; 

Apostar na dinamização das infraestruturas (Auditório; Sala de formação e sala de reuniões); 

Estimular sessões sobre empreendedorismo e inovação social nas Universidades seniores;  

Promover e divulgar um Open Day no Ninho de Empresas DNA – “portas abertas” para receber 

a comunidade de empreendedores;  

Celebrar e divulgar anualmente, pela comunidade de empreendedores, o aniversário da DNA 

Cascais;  
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2. UMA DNA COM MAIS 
PROTAGONISMO NO ECOSSISTEMA 

Dinamizar o Congresso de Empresas DNA;  

Iniciativa  HandsOn.TV; 

 Constituir um Conselho Consultivo; 

Aumentar e dinamizar a rede de investidores; 

Apostar na Dinamização do  Clube de Cascais - Business Angels de Cascais; 

Dinamizar workshops e apresentações de livros no âmbito do empreendedorismo; 

Apostar na relação com  a DLBC - Desenvolvimento Local de Base Comunitária; 

Criar rede de empreendedores de Cascais com centros de negócios, espaços cowork, … 

Spots/ Vídeos “cómicos” ligados ao empreendedorismo (12). 
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3. UMA DNA MAIS  
INTERNACIONAL 

Fortalecer relações em projetos onde a DNA está inserida - EBAN, FNABA, BICS, Portugal 

Ventures, Microsoft BizSpark, Cinet e ESA;   

Promover a candidatura da agência a projetos comunitários; 

Lançar uma call para atrair empresas internacionais (soft landing); 

Desenvolver a candidatura para internacionalização do ecossistema empreendedor ao programa 

“Expand in Lisbon Region”. 
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CONTEXTO E RESUMO 2016 : 

• Com o presente Plano de atividades pretende-se apresentar as ações e orçamento 

que deverão enformar a atividade da agência DNA CASCAIS para o ano de 2016, 

no que concerne à área do empreendedorismo. Desde a sua criação foram 

alcançados resultados já relevantes, tendo-se, em termos gerais suplantado as 

metas iniciais, nomeadamente quanto a adesão de potenciais empreendedores, 

apoio a projetos empresariais e à criação de empresas 

 

• Nas páginas seguintes apresenta-se de forma pormenorizada os projetos e 

as várias ações especificas a desenvolver para 2016. 

 

• Para cada projeto sintetizam-se os objetivos principais, as atividades 

necessárias, datas de execução física e recursos técnicos assim como 

humanos envolvidos na sua execução. 
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DNA ESCOLAS EMPREENDEDORAS 
 

Esta iniciativa funciona nas escolas do 
Concelho de Cascais que acederam ao projeto 
e tem por objetivo a promoção do 
empreendedorismo nas escolas, através da 
sensibilização e formação de professores e 
alunos. 
A formação visa preparar os professores para a 
transmissão de conhecimentos sobre 
empreendedorismo aos alunos dos 10º, 11º e 
12º anos, do 1º ciclo, e ainda dos primeiros 
anos da ESHTE e da ESSA. Depois das sessões, 
os professores deverão estar aptos para 
incentivar os alunos a implementar um negócio 
e esclarecer as principais dúvidas sobre o 
desenvolvimento empresarial de uma ideia 
inovadora. 
Este projeto tem ainda um Concurso de Ideias 
para as escolas e alunos do concelho, no 
sentido de dinamizar, também por esta via, o 
empreendedorismo nesta área, incentivando a 
criatividade e geração de ideias nos jovens. As 
melhores ideias e as melhores escolas são 
premiadas. 

CONTEXTO 
E 

RESUMO 
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CINC – CONCURSO DE IDEIAS 
 
Esta iniciativa tem por meta a captação de ideias de negócio e de facilitação do acesso 
a fontes de financiamento, criada pela Agência DNA CASCAIS - CASCAIS, UM 
CONCELHO EMPREENDEDOR, com o objetivo estratégico de dinamizar no Concelho de 
Cascais o empreendedorismo. 
É objetivo das ações a promover no âmbito do CINC – Cascais a seleção de 
ideias/projetos inovadores nos vários sectores de atividade, com foco nos 4 
estratégicos para Cascais, em torno das quais se perspetive a criação e/ou 
robustecimento de novas empresas de forte conteúdo de inovação e/ou negócios 
emergentes de pequena escala. 
Será feita a atribuição de prémios aos vencedores e uma apresentação pública das 
ideias vencedoras em sessão formal de atribuição de prémios com personalidades do 
meio empresarial e do Concelho. 
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INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 
 

A oferta de locais adequados à instalação de atividades 
económicas é atualmente um dos fatores de 
competitividade mais requisitados por 
empreendedores. Neste sentido, estamos a promover, 
em estreita colaboração com a Autarquia, a criação de 
espaços adequados à instalação de empresas e micro 
empresas. 

 
O objetivo é apoiar estas empresas durante 3 anos, de 
modo a consolidarem a sua atividade inicial e 
ultrapassarem a fase de arranque da melhor forma 
possível. 

 
Em Julho 2009 foi inaugurado o Ninho de Empresas tendo-se começado a instalar as 
empresas em Outubro 2009. 
Em 2016 pretende-se continuar a consolidar o espaço Ninho de Empresas DNA, 
aperfeiçoando os serviços e ferramentas ao dispor das empresas. 
Pretende-se ainda maximizar os recursos, ao nível da incubação virtual, aluguer de 
Auditório e Sala de Formação para entidades externas. 
 
Intervenções aconselhadas na infraestrutura para 2016: 
•Obras de beneficiação geral: pintura interior e exterior dos espaços comuns, e pintura de 
espaços ocupados por empresas. 
•Adequação ao novo plano de segurança (cf. previsto pelo Município). 
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INCUBAÇÃO ESA BIC PORTUGAL 
 
A DNA integra juntamente com o IPN (líder de consórcio) e a UPTEC a Incubadora ESA BIC 
Portugal. 
Para além da importância da DNA se integrar neste âmbito, pois permite apoiar startup´s 
de alta tecnologia na área da eletrónica e engenharia, este programa prevê a criação de 2 
empresas por ano em Cascais que utilizem tecnologia e patentes da ESA para desenvolver 
bens e serviços para o mercado, com aplicações na área smart cities, transportes, energia 
, entre outras. 
 
As empresas criadas têm acesso a apoio especializado, além da incubação, e ainda a 50 
mil euros para aplicar em propriedade intelectual, prototipagem e serviços técnicos. 
 
Além dos parceiros que se juntaram em sede de candidatura, IPL-ISEL e Brisa Inovação, 
prevê-se agora captar a UL-IST e UNLFCT como parceiros deste programa, criando 
dealflow para o mesmo. 
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MENTORING  & BA´s 
 

Neste projeto, a DNA constituiu a Bolsa de Interim Management de Cascais (BIMC), 
onde procuramos conjugar a oferta de competências e experiência de profissionais que 
desenvolveram a sua vida profissional em ambientes empresariais com a necessidade 
e procura de empresas emergentes ou com projetos de desenvolvimento que 
necessitam de apoio de gestores com experiência no arranque e desenvolvimento de 
negócios (especialmente no caso de jovens empresários). 
 
 
Neste âmbito adquire especial realce a parceria com o clube de Cascais de BA´s, que 
integra a FNABA e EBAN, e que permite acesso a pool de investidores para  novos 
projetos. 
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APOIO À CRIAÇÃO DE EMPRESAS 
 

Pretendemos com este projeto receber todos os potenciais empreendedores que nos 
procuram, focando naqueles que apresentam um projeto empresarial sustentável a ser 
implementado em Cascais, e apoiando-os a preparar o seu plano de negócios, na 
mitigação de riscos e no procurement de financiamento para o arranque da sua 
atividade. 
Os instrumentos de financiamento/investimento atualmente existentes com a “marca” 
DNA são: 
 
• Crédito com garantia mútua, p.ex. linhas de microcrédito e a PME Crescimento 2013: 
Financiamento para apoio à dinamização do tecido empresarial através de crédito com 
garantia mútua. 
• Capital de Risco: Para projetos inovadores de base C&T e para o mercado global, em 
parceria com a Portugal Ventures (a DNA é um ignition partner), com limite de 750 mil 
euros. 
• Business Angels: Os BA são investidores que aportam smart money, isto é, para 
além de aportar capacidade financeira, também contribuem com a sua experiência e 
network, para alavancar o arranque de negócios de elevado potencial de crescimento. 
A parceria com o Clube de BA de Cascais permite efetivar este tipo de solução para os 
empreendedores. 
• Financiamentos associados aos Protolocos IEFP/Banca para apoiar desempregados a 
criarem o seu próprio negócio: ASD, Microinvest e Invest+. 
• Acesso a plataformas de crowdfunding no modelo reward e equity. 
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PARCERIAS NACIONAIS 
 

Além do prestígio associado, a realização destas parcerias com entidades como 
universidades e politécnicos, bem como centros de ciência e tecnologia, permite 
posicionar a DNA num patamar de empreendedorismo qualificado mais relevante. 
 
Neste momento a DNA tem parcerias com a ESHTE, ESSA, UNL, U.Aberta, 
U.Coimbra/IPN e U.Porto/UPTEC, bem como com mais 8 Incubadoras no âmbito da 
rede nacional BIC´s e ainda com o StartupCampus/Fábrica de Startup´s. Tem ainda 
uma parceria natural com a AECC, a associação empresarial de Cascais. 
 
Informalmente a DNA tem ainda relações de proximidade com responsáveis do Lisbon 
MBA da Nova/Católica, do MBA do ISEG/U.Lisboa e da AESE, com presença nestes 
cursos para divulgação e painel de avaliação de projetos, bem como recebendo visitas 
regulares de alunos. 
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PARCERIAS EUROPEIAS 
 
A DNA integra desde Janeiro de 2012 a rede EBN, tendo obtido a certificação para ser 
considerado um BIC reconhecido pela CE. 
Para além da importância da DNA se integrar neste rede e do networking subjacente, 
abre ainda a porta à participação em projetos europeus. 
 
Neste momento a DNA participa como parceiro no projeto europeu CINet financiado 
pelo programa Leonardo da Vinci, que tem por fim a construção de uma plataforma de 
e-learning para apoiar empreendedores de indústrias criativas. 
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FOUNDER INSTITUTE 

 
O Maior acelerador de Startup´s do Mundo em Cascais. 
 
A DNA fez uma parceria com o Founder Institute do Sillicon Valley, considerado o 
maior acelerador de startup´s do Mundo, para desenvolver o programa em Cascais, 
dirigido para empreendedorismo altamente qualificado. 
 
Em duas edições mais de 60 candidaturas.  
 
20 empreendedores selecionados para o programa. 
12 empreendedores graduados e 9 empresas high-tech criadas em Setembro 2014. 
6 empresas high-tech criadas em junho 2015. 
 
Prevê-se lançar a 3ª edição no 1º semestre de 2016. 
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COMUNICAÇÃO & IMAGEM 
 

A No âmbito da atividade da DNA, e no seguimento do 
ano transacto, perspetiva-se o desenvolvimento da 
área de comunicação e imagem tendo como objetivo 
uma maior presença  e visibilidade da  Agência. 
Assim, prevê-se as seguintes atividades: 
 
• Maior presença na web, com novo site 
• Aprofundamento da presença nas redes sociais, 
como o FB e Linkedin onde outras entidades de apoio 
ao empreendedorismo já apostam fortemente. 
• Renovação do formato da newsletter DNA 
• Divulgação de projetos/empresas DNA no Jornal C. 
• Campanha gerla DNA em outdoors pelo Município 
• Continuação da alteração da nova imagem em 
suportes de sinalética interior e exterior no Ninho 
• Eventos de finais de concursos de ideias – CEE e 
CINC 
• III Congresso de empresas DNA (ver slide seguinte) 
• Campanha interna para CMC e entidades do universo 
municipal para dar a conhecer a DNA e suas 
atividades.  
• Presença e divulgação da DNA em Workshops e 
seminários  
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