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“The Pitch! 2008”: 
DNA Cascais promove 
encontro internacional 
sobre elevator pitch

Vencedores do 
2º CINC e 2º CEE 
conhecidos em 
Maio: �68 projectos 
apresentados à DNA 
Cascais

ESHTE convida 
DNA Cascais para 
as I Jornadas da 
Restauração

DNA Cascais celebra 
protocolo com o IEEI

DNA Cascais 
patrocina Congresso 
de Empreendedorismo 
Social
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iniciativas dna opinião

Perguntas&Respostas
Empreendedorismo

atitude positiva

Este é o conceito em que aposta a empresa 
recém-criada por Miguel Moreira de Cam-
pos e Hugo Corga, juntamente com mais 
dois accionistas. O projecto teve total 
apoio da DNA Cascais e conseguiu 
captar capital de risco da Inovcapital, 
que é agora accionista institucional 
da Free Media.

A ideia da Free Media passa por explorar 
suportes publicitários alternativos: cabides 
(os chamados Ecohangers) e fotocópias/
impressões a alunos universitários (Co-
pyfree).
 
Os Ecohangers contêm mensagens pu-
blicitárias impressas previamente e serão 
distribuídos por mais de dois mil pontos 
de venda em todo o país (engomadorias, 
lavandarias, etc.). Feitos em materiais reci-
clados, têm a vantagem de o seu design 
permitir inserir cupões de desconto, vou-
chers e amostras. 

De acordo com os administradores da empre-
sa, o envolvimento da DNA Cascais no arran-
que da Free Media foi de extrema importância:

“Foi através da DNA Cascais que tivemos 
acesso à Inovcapital, que acabou por par-
ticipar no capital social da Free Media. Já 
outra parte do financiamento resulta da 
candidatura ao programa FAME, apresen-
tada através da DNA Cascais”, explica Mi-
guel Moreira de Campos. 

270 ALUNOS PARTICIPARAM NO 2º CEE
O 2º Concurso de Escolas Empreendedoras 
(2º CEE) contou com uma expressiva partici-
pação. No total 270 jovens apresentaram as 
suas ideias de negócio à DNA Cascais. 

Foram apresentados 103 projectos, propos-
tos por alunos até aos 18 anos, estudantes 
e/ou residentes no Concelho de Cascais. 

A equipa vencedora do 2º CEE, a ser divul-

VENCEDOR DO 2º CINC CONHECIDO A �0 DE MAIO
Será anunciado no próximo dia 10 de Maio 
o vencedor da segunda edição do Concurso 
de Ideias de Negócios de Cascais (2º CINC), 
iniciativa promovida pela DNA Cascais com o 
objectivo de fomentar o empreendedorismo e 
a criação de novos projectos no Concelho. 

Foram 65 os projectos que este ano con-
correram ao 2º CINC, destacando-se 43 por 
cento na área de Comércio/Serviços, 13 por 
cento no sector do Ambiente e 17 por cento 
em Outras Áreas de Negócio.

1. A DNA Cascais empresta-me capital 
para o arranque do meu negócio?

Não, a DNA Cascais é uma associação sem 
fins lucrativos que tem como objectivo cen-
tral promover, incentivar e desenvolver o em-
preendedorismo no Concelho de Cascais, 
com especial incidência para o empreende-
dorismo jovem e social. 

Assim, o que a DNA Cascais faz é prestar con-
sultoria especializada a quem tem uma ideia 
de negócio, esclarecendo a viabilidade do 
projecto, como pode ser melhorado e dando 
orientações sobre quais os passos necessá-
rios para abrir uma empresa e que tipos de 
financiamento estão disponíveis no mercado. 

2. Nesse caso, de que forma a DNA Cas-
cais me facilita o acesso ao capital de 
investimento de que preciso?

A Agência DNA Cascais pode fazer a ponte 
entre o seu negócio e várias formas de finan-
ciamento. 

Através do protocolo de colaboração que a 
DNA Cascais tem com o Clube de Business 
Angels de Cascais, a sua ideia pode receber 
o apoio de um “anjo do negócio”. Este pode 
apoiá-lo com smart money, isto é, com fun-
dos próprios disponíveis para investimento e 
com a experiência e rede de conhecimentos 
que um business angel possui.

Para além disso, um dos principais parceiros 
da DNA Cascais é o Banco BPI, que lhe po-
derá disponibilizar um crédito para o investi-
mento de que precisa. 

Através da Agência poderá ainda ter acesso 
ao Microcrédito (um fundo de apoio à dina-
mização do tecido empresarial, para projec-
tos até aos 25 mil euros) e ao FAME Cascais 
(um fundo dotado de 500 mil euros - 100 mil 
euros de fundos municipais e 400 mil euros 
do parceiro BPI - que permitirá financiar pro-
jectos de interesse local sem os promotores 
precisarem de prestar garantias reais, pois a 
componente do banco é suportada por ga-
rantia mútua).

A DNA Cascais está a co-promover o evento 
internacional “The Pitch! 2008”, um workshop 
de três dias que tem como objectivo trans-
mitir técnicas de elevator pitch a jovens que 
tenham uma ideia de negócio inovadora. O 
evento vai decorrer entre os dias 5 e 8 de 
Junho, no Hotel da Vila (Cascais).

O elevator pitch é um conceito usado para 
referir os cinco minutos que um empreende-
dor tem ao encontrar por acaso um poten-
cial investidor, tendo assim uma rápida opor-
tunidade para “vender” a sua ideia. 

Dirigido a mais de duas dezenas de estu-
dantes portugueses, ingleses, finlandeses e 
suecos, o workshop vai incluir sessões sobre 

Capital de Risco: 

Crescimento 
sustentado 
para a sua 
empresa
“Os desafios actuais da economia por-
tuguesa estão a contribuir para que as 
Pequenas e Médias Empresas comecem 
a despertar e a acreditar que o Capital de 
Risco é o mecanismo de financiamento 
mais adequado e propício à criação e de-
senvolvimento das empresas. 

Investindo nas empresas em troca de 
uma participação no capital social das 
empresas com uma expectativa de valo-
rização a médio prazo, e sem uma remu-
neração periódica (ao contrário do crédi-
to bancário), o Capital de Risco permite 
o crescimento sustentado das empresas, 
projectando a criação de novos postos 
de trabalho e contribuindo desta forma 
para o estímulo do tecido económico na-
cional. 

Neste âmbito, actuando a nível nacional, 
a Inovcapital posiciona-se como a Socie-
dade de Capital de Risco vocacionada 
para o apoio aos empreendedores e para 
a concretização e financiamento de pro-
jectos empresariais de base tecnológica 
e inovadora. 

Desenvolvendo a sua actividade nas 
áreas da Inovação e da Internacionaliza-
ção, a Inovcapital focaliza a sua interven-
ção no sucesso das empresas em que 
participa, perspectivando uma participa-
ção pró-activa no capital das empresas, 
associando competências de apoio à 
gestão e no apoio à projecção nacional e 
internacional das empresas em que par-
ticipa, assente na sua rede de contactos 
e de parcerias. 

João Fernandes, 

Vogal da Comissão 
Executiva da Inovcapital

técnicas de comunicação, projecção e pu-
blicitação de uma ideia de negócio, criação 
e manutenção de uma rede de contactos e 
formas de negociação. 

Durante as sessões serão também feitas 
simulações de elevator pitch, em que os 
grupos de participantes terão três minutos 
para expor a sua ideia, sendo distinguidos 
no final do evento as equipas com melhor 
performance. 

A DNA Cascais está a co-organizar o “Pitch! 
2008” em conjunto com a Câmara Municipal 
de Cascais, a GesEntrepeneur, a Cass Busi-
ness School, a Stockholm School of Entrepre-
neurship e Finland University of Technology. 

DNA Cascais promove 
encontro internacional 
“THE PITCH! 2008”

Ao concorrer ao CINC, os empreende-
dores de Cascais têm uma oportunidade 
para dar arranque à sua ideia de negócio, 
já que entre os prémios está um cheque 
de 2.500 euros em conta BPI (parceiro 
estratégico da DNA Cascais) e apoio de 
consultoria especializada da DNA Cas-
cais. 

Para além disso, o vencedor da edição deste 
ano irá ainda passar automaticamente à se-
mifinal do concurso START. 

gada no próximo dia 17 de Maio, vai receber 
o Prémio Jovens Empreendedores, que inclui 
uma viagem a Londres com um workshop 
sobre empreendedorismo, uma oferta BPI, 
PDA’s e um computador para a escola a que 
pertencem. 

Para participar, os alunos tiveram de apre-
sentar uma ideia original, exequível, sus-
ceptível de gerar um novo produto, serviço, 

processo produtivo, mercado ou novas ca-
racterísticas para o produto ou serviço, bem 
como explicitar as vantagens competitivas e 
interesse financeiro da proposta. 

Esta é a segunda edição do Concurso de 
Escolas Empreendedoras, promovido pela 
DNA Cascais com o intuito de dinamizar o 
empreendedorismo e o espírito de iniciativa 
empresarial entre os mais jovens. 

Já o conceito Copyfree passa por oferecer 
aos alunos fotocópias e impressões em fo-
lhas que contenham publicidade. 

Os alunos terão de fazer uma inscrição e 
pagar um valor simbólico, recebendo uma 
palavra-passe para se identificarem junto 
aos Centros de Cópia. 

O serviço permitirá acumular pontos, que 
poderão ser trocados por prémios.   

Publicidade em cabides  e  fotocópias

“O projecto Surfpark ganhou o �º CINC”.
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Capital de Risco

Investimento necessário/forma de financiamen-
to para início de uma actividade com elevado 
potencial de crescimento. Normalmente, este 
tipo de capital é assegurado por uma entidade 
externa especializada e acontece mais frequen-
temente na fase de arranque da empresa. Exis-
tem várias formas de capital de risco, como as 
sociedades de Venture Capital ou os Business 
Angels

Franchise

Sistema de distribuição que assenta na colabo-
ração entre empresas: uma que concebeu um 
produto ou serviço e tem o know-how de ex-
ploração do mesmo e que cede através de um 
contrato, o franchisador; outra (o franchisado) 
que, através de meios humanos e financeiros 
disponíveis, procede à comercialização e ma-
nutenção da imagem de marca imposta pelo 
primeiro.

PME (Pequena e Média Empresa)

Empresa que tem: a) menos de 250 trabalha-
dores; b) um volume de negócios anual que 
não excede os 40 milhões de euros ou balan-
ço total anual que não excede os 27 milhões 
de euros; c) responde ao critério de indepen-
dência, ou seja, não é propriedade (em 25% 
ou mais) do capital ou dos direitos de voto de 
uma empresa ou conjuntamente de várias em-
presas que não se enquadram na definição de 
PME ou de pequena empresa.

Empreendedor social

é alguém que identifica um problema social e 
usa os princípios do empreendedorismo para 
organizar, criar e gerir projectos de transforma-
ção social de forma sustentada. Mais do que 
criar riqueza e empregos, o empreendedor 
social fortalece o sentimento comunitário de 
identidade, cidadania e inter-ajuda na organi-
zação da sociedade.

Vai decorrer entre os dias 09 e 11 de Maio a 
Expofranchise de Lisboa. Durante três dias o 
pavilhão da FIL vai receber 150 expositores, 
que irão disponibilizar toda a informação ne-
cessária para quem quer abrir um negócio já 
associado a uma marca.

Para além do contacto directo com respon-
sáveis de empresas e franchisadores, este 
ano a exposição terá várias conferências, 
sob o tema “Mudar de vida”, que irão pro-
porcionar informação empresarial especiali-
zada e orientar os interessados na concre-
tização da sua ideia de negócio. Estarão 
ainda presentes vários agentes que apoiam 
o empreendedorismo, nomeadamente a 
DNA Cascais, esclarecendo sobre os meca-

EXPOFRANCHISE 2008

Vai decorrer nos dias 15 e 16 de Maio o 
2º Congresso de Empreendedorismo So-
cial. No evento, que terá lugar no Centro 
Cultural de Cascais, estarão personali-
dades nacionais e internacionais da área 
do Empreendedorismo Social (ES), que 
abordarão temáticas relacionadas com 
os “Modelos de Financiamento e Avalia-
ção de Impacto Social”.

Organizado pela Beyond e pela Ideiateca 
Consultores, e patrocinado pela Câmara 
Municipal de Cascais (CMC) e pela DNA 
Cascais, o Congresso visa despertar a 

DNA Cascais apoia 
2º Congresso de 
Empreendedorismo 
Social

sociedade para o ES e reflectir e divulgar 
o conceito no nosso país. 

Entre o painel de oradores estarão Mal-
colm Hayday (Charity Bank), Celso Grec-
co (Bolsa de Valores Social e Ambiental 
no Brasil) e Geovanne de Moraes (Petro-
brás). 

Na ocasião serão ainda divulgados os ven-
cedores do SE Challange (a decorrer até 
ao dia 5 de Maio), um concurso de projec-
tos de Empreendedorismo Social que visa 
divulgar o conceito entre empreendedo-

res, jovens, estudantes, organização sem 
fins lucrativos e empresas. A apresenta-
ção dos projectos visa divulgá-los entre 
potenciais investidores e parceiros.

Mais informações sobre o 2º Congresso 
de ES e sobre o SE Challange estão dis-
poníveis no site www.negociosocial.com.

Feira do 
Empreendedorismo 
Social na Cidadela
Entre os dias 15 e 18 de Maio, a decor-
rer em paralelo com o 2º Congresso de 
Empreendedorismo Social, irá ter lugar 
a rExpoSta2008 – Feira do ES, na Cida-
dela de Cascais. A exposição irá divul-
gar produtos, actividades e serviços de 
empreendedores sociais (organizações 
lucrativas e não lucrativas), apresentando 
soluções inovadoras para os empreende-
dores portugueses que se defrontam com 
vários problemas sociais e ambientais. 

nismos de apoio disponíveis para o arranque 
de uma empresa.

Estão, ainda, previstas duas acções de for-
mação: “Como montar o seu próprio negó-
cio em Franchising”, destinada a quem está 
interessado em abrir um negócio, e “Como 
estruturar e gerir uma rede de Franchising”, 
voltada para quem quer expandir a sua 
marca através de uma rede de franchising ou 
para quem já se tornou franchisador e deseja 
optimizar a performance da sua rede.

A Expofranchise é organizada pelo Instituto 
de Informação em Franchising, S.A. e o pro-
grama completo está disponível em http://
www.expofranchise.pt. 

TUDO PARA QUEM QUER 
ABRIR O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO


