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INICIATIVAS DNA

CASCAIS PROCURA NOVAS 
IDEIAS DE NEGÓCIO

Estão abertas as candidaturas para 
o Concurso de Ideias de Negócio 
de Cascais - CINC - e o Concurso 

Escolas Empreendedoras – CEE. 

O CINC dirige-se a empresas recém-
criadas ou autores de projetos rela-
cionados com as áreas do Ambiente/
Energia, Saúde, Turismo, Empreende-
dorismo Social, Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação e Comércio/
Serviços. A competição visa captar 
ideias de negócio e facilitar o acesso 
a fontes de financiamento. O vence-
dor receberá um prémio no valor de 
2.500 euros para realização de parte 
do capital social da nova sociedade, 
ou para reforço da empresa já exis-
tente, se for o caso. Todos os finalis-
tas receberão apoios de consultoria 
técnica DNA Cascais e terão prefe-
rência de instalação no Ninho de Em-
presas. 

Por sua vez, o CEE dirige-se aos alunos 
das escolas do concelho de Cascais, 
até aos 23 anos. A iniciativa visa pro-
mover o espírito empreendedor entre 
os mais novos, dando-lhes ferramen-
tas para encararem a criação de ne-
gócio próprio como possibilidade no 
âmbito do seu percurso profissional. A 

equipa vencedora será premiada com 
uma “Missão a um centro de Inovação 
e Empreendedorismo”, e a cada jovem 
pertencente às equipas classificadas 

nos três primeiros lugares será atribu-
ída uma oferta DNA Cascais e Micro-
soft. Pode consultar o regulamento em 
www.dnacascais.pt.

CINC CEE
PRAZO 24 de abril, 18h 19 de abril, 18h
MORADA Ninho de Empresas DNA, Cruz da Popa, 2645-449, Alcabideche, por 

correio registado com aviso de receção.
O carimbo não pode ultrapassar as datas mencionadas)

CORREIO ELETRÓNICO cinc@dnacascais.pt cee@dnacascais.pt

OPTIMAL
Como e quando nasceu a Optimal?

A Optimal nasceu de um investimento de dois sócios que acreditaram na criação 
de uma empresa focada no desenvolvimento de estruturas em materiais compó-
sitos para o mercado aeronáutico.

Quais os serviços disponibilizados pela empresa?

A Optimal cobre o ciclo completo de desenvolvimento de uma componente 
compósita, desde o conceito até à peça.

Qual foi o papel da DNA Cascais na criação da iniciativa?

Existe uma relação estreita entre a Optimal e a DNA Cascais. Esta relação tem 
levado a Optimal a utilizar variadas valências da DNA fundamentais para o de-
senvolvimento do negócio.

P. 2

Projeto DNA em destaque
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INICIATIVAS DNA

CONFERÊNCIAS 
DO ESTORIL 2013
As Conferências do Estoril regres-

sam de 30 de abril a 3 de maio, 
com mais líderes e pensadores 

da cena internacional, detentores de 
variadas perspetivas ideológicas e qua-
drantes geográficos e que irão debater 
as temáticas mais prementes da atuali-
dade. Para este ano estão já confirma-
das as presenças de Mikail Gorbachev, 
Frederik De Klerk e Anthony Giddens.

Organizadas de dois em dois anos, as 
Conferências “visam contribuir subs-
tancialmente para o diálogo interna-
cional, de forma a encontrar respostas 
locais para os nossos desafios globais”, 
explica Miguel Pinto Luz, vice-presi-
dente da Câmara Municipal de Cascais.

Durante quatro dias, espera-se que 
passem pelo Centro de Congressos do 
Estoril mais de 1500 participantes, ha-
vendo também a possibilidade de as-
sistir às Conferências via internet.

Nomes já confirmados: Mikhail Gorba-
chev, antigo Presidente da ex-URSS | 
Frederik De Klerk, Nobel da Paz | Mo-
hamed Salih, co-laureado Nobel da 
Paz | Chistopher Pissarides, Nobel da 
Economia | Viktor Órban, primeiro-
ministro húngaro | Hanan Ashrawi, an-
tiga porta-voz da OLP | Ana Palacio, 
ex-ministra Neg. Estrangeiros Espanha 
| Esperanza Aguirre, presidente Partido 
Popular - Madrid | Anthony Giddens, 

“ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR” 
RECEBE DISTINÇÃO “+E+I”  DO MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Por estimular o empreendedorismo 
e promover a inovação, contribuindo 
para a capacidade de crescimento e 
competitividade da economia local, 
o programa “Ecossistema Empre-
endedor”, da DNA Cascais, recebeu 
a Distinção “+e+i” do Ministério da 
Economia e do Emprego, numa ses-

são que decorreu no dia 29 de janeiro, 
no Salão Nobre do Instituto Superior 
de Agronomia, em Lisboa.

Este reconhecimento está inserido no 
Programa Estratégico para o Empre-
endedorismo e Inovação, “+e+i”, uma 
iniciativa do Ministério da Economia e 

investigador do Kings College e profes-
sor da London School of Economics | 
Hans Rosling, Fundação Gapminder | 
François-Xavier de Donnea, antigo mi-
nistro Defesa Bélgica | Ruud Lubbers, 
antigo chefe executivo Holanda | An-
tónio Horta-Osório, presidente Lloyds 
Bank | Estela Barbot, ex-membro do 
Conselho Consultivo Europeu FMI | Ma-
riana Van Zeller - jornalista e documen-
talista National Geographic.

do Emprego que visa implementar 
um modelo de definição de políticas 
promotoras da inovação e do em-
preendedorismo, que concorra de 
forma efetiva para o crescimento e 
a competitividade do país. 

Considerando os objetivos e ações 
do “Ecossistema Empreendedor”, 
o Ministério da Economia e do Em-
prego reconheceu que o programa 
desenvolvido no concelho de Cas-
cais enquadra-se nas premissas do 
“+e+i”, atribuindo assim essa distin-
ção ao município de Cascais, através 
da agência municipal DNA Cascais. 

P. 3
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Opinião 

A partir de fevereiro, os primeiros e segundos domingos do mês passam a 
ser, respetivamente, dias de Mercado de Oportunidades e Dia de Merca-
do do Artesanato Urbano. A iniciativa visa dinamizar o Mercado da Vila e 

atrair novos públicos ao domingo. Para além disso, há já um calendário de merca-
dos temáticos que irão criar novas sinergias em torno do Mercado da Vila, devol-
vendo-lhe a centralidade. A iniciativa é promovida pela DNA Cascais Comércio. 

Assim, a atividade regular desenvolvida no Mercado, sobretudo às quartas e sá-
bados, será complementada com novos e variados motivos de interesse para 
comerciantes e consumidores viverem mais este espaço municipal. 

Conheça aqui as datas dos mercados temáticos:

CASCAIS, O 
COMÉRCIO 
E AS 
TRADIÇÕES
Mais do que nunca, é  preciso ape-
lar à modernização no centro urba-
no de Cascais para que o mesmo se 
torne apelativo à afluência tanto de 
turistas que procuram Cascais para 
as suas férias, como aos cascalenses 
e assim a Vila se torne primeira elei-
ção na escolha do lazer e comércio 
de proximidade. É preciso perceber 
se o horário praticado pelos comer-
ciantes é o correto. 

É necessário interagir com as cam-
panhas de dinamização promovidas 
pelas entidades competentes, no-
meadamente usando-as em favor 
da valorização e não da contesta-
ção. Eventos internacionais como 
“Americ´s Cup World Series” em 
agosto de 2011, “Harley Davidson 
– Cascais 2012” ou até mesmo as 
ações locais e pontuais tais como 
“Com.Arte”, “Cascais vive a Páscoa” 
ou “Natal em Cascais” devem ser le-
vadas em conta. Cascais tem o mar 
a seus pés, sol grande parte do ano. 

O Turismo é a solução, sejamos pois 
todos parte dessa solução, não hesi-
tando os particulares em fazer parte 
da mesma, enquanto parceiros das 
entidades locais nas diversas inicia-
tivas de dinamização comercial e tu-
rística.

Joaquim Silva 
Proprietário lojas “Auguri”, Cascais

INICIATIVAS DNA

HÁ NOVA VIDA NO 
MERCADO DA VILA 
DE CASCAIS

P. 4

Mercado EPICUR - 22, 23 e 24 de março

Marcado dos Jardins - 26, 27 e 28 de abril

Mercado do Brinquedo - 31 de maio e 1 e 2 de junho

Mercado dos Desportos Radicais - 26, 27 e 28 de julho

Mercado do Vinho, Queijo e Enchidos - 27, 28 e 29 de setembro

Marcado de Outono - 25, 26 e 27 de outubro

Mercado do Mel - 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro
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ANÁLISE DE RISCO - Análise foca-
lizada nos riscos a que um determi-
nado negócio/atividade económica 
possa estar exposto. Como exem-
plos salientam-se o risco cambial, 
risco de taxa de juro, risco de liqui-
dez, risco de contraparte.

ANÁLISE FINANCEIRA - Exame 
do balanço e da demonstração de 
resultados de uma empresa, sub-
metendo-os aos estudos mais crí-
ticos no sentido de avaliar a situ-
ação exata da empresa, no campo 
financeiro, isto é, analisando a sua 
tesouraria, situação de devedores 
e credores, financiamento do seu 
imobilizado, os custos e proveitos, 
etc.

ANÁLISE FUNDAMENTAL - Ava-
liação do valor de uma empresa e, 
consequentemente, do valor das 
suas ações, mediante a análise de-
talhada da sua situação económica 
e financeira e previsão da situação 
futura, atendendo ao enquadra-
mento macroeconómico em que se 
insere.

ANÁLISE TÉCNICA - Conjunto de 
técnicas e indicadores que procu-
ram predizer as cotações da Bolsa 
com base na sua perspetiva histó-
rica, tendo em conta outras variá-
veis, como o volume de compras, 
cotação das últimas sessões, evo-
lução das cotações em períodos 
mais longos, capitalização bolsis-
ta, estudos de tendência de preço, 
etc.. Neste tipo de análise, avalia-se 
a existência da oferta e da procu-
ra, apoiada na construção de grá-
ficos históricos de evolução das 
cotações, mas também em técni-
cas analíticas que permitem algum 
grau de previsão em relação às os-
cilações do título em Bolsa. Pode 
fazer-se análise técnica para ações, 
câmbios, futuros, opções, etc.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE - 
Análise que procura estimar o grau 
de variação nos resultados de uma 
empresa, resultante de alterações 
nas variáveis mais relevantes que 
determinam o sucesso financeiro 
dessa empresa (ex: vendas). A re-
alização de simulações diversas a 
este nível poderá ajudar a empresa 
na definição de estratégias e obje-
tivos.

BREVES

AGENDA PORTUGAL 
DIGITAL

No passado dia 15 de janeiro foi apresentada 
a nova versão da Agenda Portugal Digital, 
documento que elenca estratégias e medi-
das para colocar Portugal em linha com os 
objetivos europeus para 2020. A proposta 
foi elaborada com o contributo dos cida-
dãos, e apresenta sugestões para dinamizar 
a economia, as exportações e a inovação, 
com medidas em vários sectores. Entre as 
ações a desenvolver, destacam-se o acesso 
à banda larga e ao mercado digital, o com-
bate à fraude e evasões fiscais, resposta aos 
desafios da sociedade, empreendedorismo e 

internacionalização do setor das TIC, melhoramento da literacia, qualificação e 
inclusão digital, e investimento em I&D e inovação.

GO YOUTH 
CONFERENCE

Nos dias 16 e 17 de março, Lisboa 
recebeu a Go Youth Conference, um
encontro que visa promover o de-
bate entre jovens empreendedores, 
difundindo ideias, conhecimentos e 
experiências sobre a criação de em-

para os participantes contactarem 
diretamente com jovens fundadores e CEOs de start-ups europeias e americanas 
de sucesso, aprendendo mais sobre o mundo do empreendedorismo e inspiran-
do-se para fazerem a diferença.

“PORTUGAL SOU EU”
Quer certificar a origem portuguesa dos seus produtos 
junto dos consumidores? Adira à iniciativa “Portugal sou 
eu”, lançada pelo Ministério da Economia e do Empre-
go. A marca tem como objetivo valorizar a imagem de 
Portugal e dos produtos portugueses, sensibilizando as 
empresas para a incorporação de valor nacional nas suas 
cadeias de fornecimento como forma de estimular a com-
petitividade empresarial.

Para aderir, basta efetuar um registo online, declarando a percentagem de incor-
poração nacional dos seus produtos e comprovando os requisitos definidos na 
especificação técnica DNS4508:2012 do IPQ. Mais informações: www. portugal-
soueu.pt.

Glossário
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presas. Esta foi uma oportunidade




