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CAsCAIs RECEbE PRéMIO 
PElAs “MElhOREs PRáTICAs 
NA INTEGRAçãO DE IMIGRANTEs”
GET - GERAçãO DE EMPREENDEDOREs COM TAlENTO fOI CONsIDERADO 
“O PROJETO MAIs INTEGRADOR quE PERMITIu uM MElhOR ACOlhIMENTO 
DOs CIDADãOs IMIGRANTEs fIxADOs NO CONCElhO”.

A Câmara Municipal de Cascais (CMC) foi 
novamente distinguida pela Plataforma da 
Imigração da Gulbenkian. Dois anos de-
pois de o município ter sido reconhecido 
pelas suas boas práticas ao nível do rea-
lojamento de imigrantes isolados e da reu-
nião de famílias (2009), Cascais conquis-
tou a distinção para as “Melhores Práticas 
Autárquicas na Integração de Imigrantes 
2011” com a iniciativa GET – Geração de 
Empreendedores com Talento. A entrega 
do galardão decorreu no passado 16 de 
dezembro, na Fundação Calouste Gul-
benkian.

Iniciativa piloto na área da formação e cria-
ção do próprio emprego e partindo de um 
investimento municipal de 15 mil euros, 
o projeto GET foi lançado pela CMC, em 
parceria com a DNA Cascais, em Abril de 
2010. A ideia era proporcionar o desenvol-
vimento individual de capacidades empre-
endedoras, conferindo a cada candidato 
(desempregado e morador num bairro 
social do Concelho) ferramentas para a 
adaptação à vida ativa que promovessem 
o aumento da empregabilidade e ajudas-
sem a quebrar o ciclo de pobreza e exclu-
são social.

Salientando os pontos fortes do projeto, 
que acredita poder ser replicado noutros 
concelhos, nomeadamente nas grandes 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, 
Carlos Carreiras, presidente da CMC, 
mostra-se orgulhoso com o facto de o 
GET ter proporcionado a integração de 
pessoas imigrantes com origem num meio 
socioeconómico desfavorável. “Entre os 
33 candidatos e candidatas, 15 concluí-
ram mais de 150 horas de formação em 
empreendedorismo e só isso é uma apos-
ta ganha, porque lhes proporcionamos 
ferramentas para utilizarem na melhoria 
das suas condições de vida, quem sabe 
naquele que pode ser um primeiro passo 
para quebrar o ciclo da pobreza”. Por 
outro lado, destaca o facto de, entre os 
formandos do GET, haver cinco pessoas 
já inseridas no mercado de trabalho e três 
estarem a criar o seu próprio emprego.

PERfIl DOs PARTICIPANTEs
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CONTRARIAR A CRIsE 
é CRIAR DEz NOvAs EMPREsAs

No passado mês de Outubro, a DNA Cascais apresentou dez empresas 
criadas recentemente com o seu apoio. Os projetos representam um inves-
timento inicial de 367 mil euros que, num prazo de três anos, prevê-se ge-
rarem investimentos globais de 582 mil euros. No imediato, estas empresas 
vão criar 24 postos de trabalho, que poderão crescer para 42, em três anos. 

Com estes 10 novos negócios, o número de empresas apoiadas pela DNA 
Cascais sobe para 140, em cinco anos de atividade. No total, os negócios 
Representam um investimento de 16 milhões de euros, com potencial de 
investimento a três anos na ordem dos 22,5 milhões de euros. Para além 
disso, já foram criados 450 postos de trabalho, prevendo-se que, daqui a 
três anos, este número aumente para 715. 

1.500
contatos diretos

Mais de 50 negócios 
incubados, física ou 

virtualmente, no Ninho de 
Empresas

CINC: mais de 250 
candidaturas 

recebidas

Escolas Empreendedoras:

5.000 alunos

e 197 professores 
envolvidos

Como e quando nasceu a Pedaços de 
Aventura?

Este projeto nasceu essencialmente do in-
teresse pelos temas lúdicos-pedagógicos 
e ambientais e da importância de fortale-
cer estes itens na educação de crianças 
e jovens. Surgiu com o apoio da Agência 
DNA Cascais em 2007, tendo sido uma 

PEDAçOs DE AvENTuRA
Promotora: Raquel Ramos

das empresas apoiadas no 1º Concurso 
de Ideias de Negócios.
Neste sentido apresentamos um projeto, 
em que prevalece o contato com a natu-
reza e em que os valores ambientais são 
transmitidos, através de uma oferta diver-
sificada de atividades educativas, de lazer 
e de desportos ao ar livre. 

Quais os serviços disponibilizados 
pelo projeto?

Integrado no meio das árvores do belíssi-
mo Parque de Palmela em Cascais, dispo-
nibilizamos dois percursos de Arborismo 
interligados: 
 - Circuito Azul (adultos e crianças a partir 
dos 4 anos com 1.10m de altura);
 - Circuito Vermelho (adultos e crianças a 
partir dos 10 anos com 1.30m de altura).
O objectivo principal deste desporto é a 

progressão ao longo de um circuito de 
pontes suspensas, constituídas por ma-
deira e cabos de aço, todas elas com dife-
rentes graus de dificuldade. 
No local pode-se ainda relaxar na zona da 
Pedaços de Sabor - Exploração de cafe-
taria e esplanada.
Para além da exploração do Circuito de 
Arborismo e Cafetaria, a Pedaços de 
Aventura organiza eventos infantis (festas 
de aniversário, ateliers e workshops), cria 
atividades culturais e de lazer para empre-
sas e particulares.

Que balanço faz da atividade da Peda-
ços de Aventura até agora, e quais as 
perspetivas de futuro?

A Pedaços de Aventura, Lda. é uma re-
cente aposta na Animação Turística em 
Cascais, que inaugurou a sua atividade 
em Agosto de 2011. Temos tido bastante 
aceitação junto da população. Pretende-
mos continuar a articular as sinergias exis-
tentes no Parque Palmela com a nossa 
atividade tendo como base a dinamização 
desportiva, a criatividade e o respeito pela 
natureza.
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A agência vai passar a apoiar os empreendedores de todo o país. 
Até aqui direcionada apenas para ajudar promotores que quisessem 
criar os seus negócios no concelho de Cascais, a DNA coloca agora 
a sua experiência e conhecimento ao serviço de todos os interes-
sados em criar empresas, independentemente de onde estiverem 
localizadas. 

Assim, todos os projetos que sejam apresentados à agência, para 
serem localizados, ou não, no concelho de Cascais, podem vir a 
beneficiar do apoio da equipa técnica da DNA, nomeadamente na 
elaboração do plano de negócio e mitigação de riscos. Estes planos 
deverão ser desenvolvidos pelos empreendedores, cabendo à agên-
cia orientá-los. A contribuição da DNA Cascais irá ainda estender-se 
ao apoio na captação de investimentos junto da banca, Business 
Angels, micro-capital, capital de risco, entre outras entidades e for-
mas de financiamento.

O serviço de apoio aos empreendedores está sujeito a tarifário pró-
prio, que pode ser consultado em www.dnacascais.pt. Para todos 
os empreendedores que queiram criar o seu negócio e ter a sede da 
empresa em Cascais mantém-se, como até agora, o apoio gratuito 
da DNA. 

DNA CAsCAIs 
AlARGA APOIO A 
EMPREENDEDOREs 
NACIONAIs

GANhAR 
PERsPECTIvA PARA 
… EMPREENDER!
José Furtado
Administrador da Caixa Capital

O progresso civilizacional verificado no último século nas so-
ciedades modernas tende a estender-se às regiões econó-
micas mais recônditas que, experimentando a sua revolução 
industrial, concorrem por via dos fatores de produção para 
desequilibrar os fluxos de bens e de capitais a nível mundial, 
afirmando novas centralidades geo-estratégicas.

Neste sistema global de vasos comunicantes que acelera a 
desindustrialização numa Europa ainda em busca das virtudes 
da nova era do conhecimento, haverá ao longo da próxima 
década que encontrar vias alternativas para a ocupação de 
recursos e para a criação de riqueza. Não será difícil de ante-
cipar a transformação nos desígnios, comportamentos, ativi-
dades e protagonistas, enfim a emergência de novos agentes 
económicos.

Enquadrado por um sistema financeiro internacional que será 
objeto de reconstrução, o modelo de financiamento da econo-
mia vai ter que ser reformulado para melhor corresponder às 
dinâmicas da mudança, à volatilidade dos negócios e à acen-
tuada natureza intangível dos ativos.

Estaremos efetivamente a ser protagonistas de um processo 
histórico de colisão e reajustamento de sustentáculos que con-
siderávamos robustos, induzido por fenómenos como a globa-
lização dos mercados, a revolução tecnológica, o imperativo 
da sustentabilidade do planeta e a evolução do perfil demo-
gráfico.

Para além das vicissitudes no imediato, é nesse quadro mais 
amplo que importa projetar o futuro e desenvolver o espírito de 
iniciativa para redescobrir soluções que melhor correspondam 
à alteração nas preferências dos consumidores, cabendo aqui 
saudar o contributo de entidades como a DNA Cascais na es-
truturação de ecossistemas de suporte ao empreendedorismo 
e à inovação.
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Análise sWOT

Estudo de avaliação do posicionamento 
de uma empresa face à sua envolven-
te interna e externa, sendo a primeira 
componente analisada com base nos 
seus pontos fortes (Strengths) e fracos 
(Weaknesses), e a segunda componen-
te analisada com base nas oportunida-
des (Opportunities) e ameaças (Threats) 
do mercado onde atua.

Análise financeira

Consiste no exame do Balanço e da 
Demonstração de Resultados de uma 
empresa, submetendo-os aos estudos 
mais críticos no sentido de avaliar a si-
tuação exata da empresa, no campo 
financeiro, isto é, analisando a sua te-
souraria, situação de devedores e cre-
dores, financiamento do seu imobiliza-
do, os custos e proveitos, etc.

Análise técnica

Conjunto de técnicas e indicadores 
que procuram predizer as cotações 
da Bolsa com base na sua perspetival 
histórica, tendo em conta outras variá-
veis, como o volume de compras, co-
tação das últimas sessões, evolução 
das cotações em períodos mais lon-
gos, capitalização bolsista, estudos de 
tendência de preço, etc. Neste tipo de 
análise, avalia-se a existência da oferta 
e da procura, apoiada na construção 
de gráficos históricos de evolução das 
cotações, mas também em técnicas 
analíticas que permitem algum grau de 
previsão em relação às oscilações do 
título em Bolsa. Pode fazer-se análise 
técnica para ações, câmbios futuros, 
opções, etc.

DNA apoia Programa 
“O seu dinheiro”

A DNA Cascais encontra-se a apoiar a 
produção do programa “O seu dinheiro”, 
que pode ser visto na RTP-Informação e 
no portal SAPO. A colaboração da agên-
cia centra-se na sugestão de temas e no 
apoio ao seu enquadramento e desen-
volvimento. 

Este programa, conduzido pela jornalis-
ta Teresa Cotrim, aborda temas sobre 
empreendedorismo e finanças pesso-
ais. Através de uma linguagem simples 
e acessível, ajuda os telespectadores a 

atitude global

pouparem, investirem e como podem tor-
nar-se mais empreendedores.

Pode assistir o programa na RTP-Informa-
ção aos domingos (13h30 e 20h) e às quar-
tas-feiras (às 20h30m), ou no canal http://
oseudinheiro.blogs.sapo.pt. 

5.º Prémio INsEAD 
de Entrepreneurship
Estão abertas as candidaturas para a 5.ª 
edição do Prémio INSEAD de Entrepreneur-
ship, que tem como objetivo distinguir uma 
empresa e um gestor de referência no pano-
rama da economia nacional. 

A iniciativa visa premiar e divulgar os casos 
de sucesso do empreendedorismo nacional, 
estimulando os atuais e os novos empreen-
dedores da classe empresarial portuguesa. 

O prémio, que será atribuído em maio de 
2012, consiste num Programa para Execu-
tivo do INSEAD, no valor de 10 mil euros.

Os interessados em participar devem con-
sultar as condições no site www.premio-
insead.com.

fINAl DO “CívICA 
EuROPEAN vC” COM 
vOTO DE CAsCAIs
A DNA Cascais integrou o júri oficial da competição europeia “Cívica European VC”, onde 
foram selecionadas as 25 empresas com maior potencial de crescimento económico nos 
respetivos setores de atuação. A final do concurso, promovido pela Europe Unlimited, de-
correu no passado dia 14 de dezembro, em Madrid.
 Para além da DNA, fizeram parte do júri representantes de entidades e empresas de rele-
vo na área do empreendedorismo e capital de risco, como a Madrid Empreende, CISCO, 
BASF, Telefónica, GlaxoSmithKline, PriceWaterhouseCoopers, DEXIA, TOTAL, 360 Capital 
Partners, Pathena e Early Bird Venture Capital.
No encerramento do concurso, William Stevens, responsável pela Europe Unlimited, consi-
derou que “o crescente número e qualidade das empresas que participam nesta competição 
demonstram que existe um potencial significativo ao nível do empreendedorismo, que pode 
gerar um maior e mais rápido impacto no crescimento e criação de postos de trabalho na 
Europa”.
 A respeito da participação da DNA no júri do evento, o administrador da agência municipal 
de empreendedorismo de Cascais, Paulo Andrez, explicou que “a competição global por 
parte dos empreendedores na obtenção de capital junto dos business angels e capitais de 
risco é cada vez mais intensa e profissionalizada. As empresas que estão inseridas em ecos-
sistemas empreendedores têm maiores probabilidades de sucesso na obtenção de capital 
do que aquelas que não estão. Isso ficou bem patente neste concurso”.
 O “Cívica European VC” visa distinguir empresas que se caracterizem por um alto grau de 
inovação e com capacidade para transformar as indústrias em que estão inseridas, contri-
buindo para o aumento da competitividade e do crescimento económico. Tem ainda como 
objetivo facilitar o acesso dos jovens empreendedores a sócios, conselheiros e financiadores 
de topo a nível internacional.
 A edição deste ano recebeu 807 candidaturas de toda a Europa, tendo havido sessões de 
seleção em nove países, onde investidores e representantes de capitais de risco selecio-
naram as empresas “top 150”. Destas, 25 foram distinguidas na final do concurso, tendo 
vencido a IDES (Bélgica), Radius (Reino Unido) e Othocone (Suécia).


