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ENQUADRAMENTO
A DNA Cascais é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é contribuir para a promoção,
incentivo e desenvolvimento do empreendedorismo, com especial enfoque no município de Cascais.
Nesse sentido, a DNA Cascais trabalha principalmente no desenvolvimento de competências e
partilha de conhecimento entre sua comunidade, apoiando a construção de um ambiente empresarial
mais dinâmico em Cascais. Ao longo dos seus 11 anos de existência a DNA Cascais já apoiou a
criação de mais de 330 novas empresas, que resultaram em mais de 1660 novos postos de trabalho
no concelho.
A DNA Cascais, enquanto agência dinamizadora do empreendedorismo no concelho de Cascais tem,
no seu plano estratégico para o triénio 2016-18, uma ação assente em 3 pilares fundamentais:
•

Uma DNA mais diversificada e interventiva

•

Uma DNA com mais protagonismo no ecossistema

•

Uma DNA mais internacional

Este Plano de Atividades para 2018 é um instrumento de apoio à gestão e de orientação, que
pretende dar continuidade aos vetores presentes no plano estratégico que se iniciou durante o ano
de 2016. Pretende ainda ser uma ferramenta de fácil acesso e consulta para todos aqueles que
demonstrem interesse em acompanhar a atividade da DNA Cascais.
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ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR EM CASCAIS
A DNA Cascais, com o intuito de captar, fixar e desenvolver competências e conhecimentos desenvolve
a sua atividade mediante os seguintes eixos de atuação:

Certificações e prémios:

Parceiros globais:
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EMPREENDEDORISMO JOVEM, SOCIAL E CRIATIVO
DNA CASCAIS ESCOLAS EMPREENDEDORAS
A Agência DNA Cascais tem no Empreendedorismo Jovem e Escolar um dos seus principais eixos de atuação,
trabalhando com os alunos e escolas do concelho em projetos empreendedores que visam o desenvolvimento
de novas atitudes junto dos jovens munícipes, desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico, ao Ensino Profissional e
Ensino Secundário. O Programa DNA Cascais Escolas Empreendedoras para o ano letivo 2017/2018 pretende
aprofundar as parcerias com diferentes organismos e organizações do município.
Sendo Cascais a Capital Europeia da Juventude 2018, o programa Escolas Empreendedoras terá uma
visibilidade acrescida e a ambição de crescer em número de turmas, de alunos e de professores abrangidos,
assumindo-se como um benchmark de boas práticas que Cascais poderá demonstrar durante este ano de
visibilidade acrescida ao nível nacional e europeu. Para além do desenvolvimento dos projetos em parceria com
a Science4you, Universidade Europeia, Start IUPI e Junior Achievement Portugal, APPS for Good, Fundação
Ilídio Pinho e Science on Stage pretende-se reforçar a rede de parceiros a outras entidades, nomeadamente
com as escolas superiores do concelho de Cascais.
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EMPREENDEDORISMO JOVEM, SOCIAL E CRIATIVO
DNA CASCAIS EMPREENDEDORISMO SOCIAL

No âmbito do Empreendedorismo Social e Inclusivo, pretende a DNA Cascais reforçar a sua ação e
colaboração junto de diferentes agentes da Economia Social e Solidária.
Através de uma estreita colaboração com o IES – através da promoção do empreendedorismo social no
Município, prevê-se a organização de uma conferencia de empreendedorismo social e desenvolvimento
comunitário.
No âmbito das ações a desenvolver pela GEN (Global Entrepreneurship Network), da qual a DNA
Cascais e a Tese – Associação para o Desenvolvimento, integram o consórcio, serão desenvolvidas um
conjunto de ações de promoção do empreendedorismo inclusivo no concelho, quer através da
participação em diferentes ações do programa Escolhas quer dos CLDS e DLBC.
Através da colaboração com o GEMTE – Grupo para a Empregabilidade Territorial, SSEA – Social
Entrepreneurship Agency e diferentes departamentos da Câmara Municipal de Cascais, apoiar e
desenvolver ações na área da empregabilidade, empreendedorismo inclusivo e empreendedorismo
imigrante.
Ainda no âmbito do PMICC - Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes de Cascais, na medida
correspondente ao empreendedorismo social e inclusivo, a DNA Cascais, em conjunto com a Divisão de
Intervenção Social, está a desenvolver um modelo de intervenção inclusivo, direcionado para a criação
de valor, através da implementação de atividades económicas e da geração de rendimento, visando o
desenvolvimento local e a integração da população imigrante.
Em parceria com o Instituto Superior Técnico, enquadrado num programa internacional será
desenvolvido um seminário sobre “Empreendedorismo Social e Inclusivo – Forma de Financiamento”
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IDEIAS, NEGÓCIOS E INTERNACIONALIZAÇÃO
XII CONCURSO DNA CASCAIS IDEIAS E NEGÓCIOS

No ano de 2019 será realizada a XIII edição do concurso DNA Cascais Ideias e Negócios – CINC.
Esta é uma iniciativa que visa captar ideias de negócio e facilitar o acesso a fontes de financiamento,
promovendo projetos inovadores em setores de atividade com forte potencial de crescimento.
Dirige-se a empresas recém-criadas ou autores de projetos relacionados com as áreas do
Ambiente/Energia/Mar, Empreendedorismo Social, Tecnologias da Informação e Comunicação, Saúde e
Turismo/Comércio/Serviços.
Nas suas onze edições, o CINC já recebeu mais de 848 candidaturas apresentadas por cerca de 1.900
participantes.
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IDEIAS, NEGÓCIOS E INTERNACIONALIZAÇÃO
DNA PLANO DE NEGÓCIOS

Ao longo do ano realizam-se reuniões iniciais com o empreendedor, por forma a perceber qual a sua ideia
de negócio, qual a componente inovadora e diferenciadora e o seu potencial de escalabilidade, bem como
qual o perfil e o background do empreendedor e se existe adequabilidade ao projeto que pretende
desenvolver.
Prestamos apoio na otimização do plano de negócios, identificação dos principais riscos associados ao
projeto e definição de um plano de mitigação dos mesmos. A intervenção da DNA Cascais tem por base
uma metodologia própria, que consiste num elevado envolvimento dos empreendedores em todo o
processo. Para esses mesmos projetos apoiamos na angariação de capital para financiamento,
estabelecendo o link entre o empreendedor e potenciais investidores e/ ou entidades financiadoras, como
são os casos de business angels, sociedades de capital de risco, banca, IEFP, entre outros.
Realizamos workshops mensais ou bimestrais para empreendedores, relacionados com a temática de
planos de negócios, mitigação de riscos e soluções de financiamento.
Entre novembro de 2016 e outubro de 2017 foram realizadas 283 reuniões presenciais e recebidos nessas
mesmas reuniões 377 empreendedores. Destes empreendedores, 57% são homens e 43% são mulheres
e 77% estão entre os 30 e 50 anos de idade, enquanto que 15% têm menos de 30 anos e 8% uma idade
superior a 50 anos. Durante este período apoiou-se a criação de 30 novas empresas.
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IDEIAS, NEGÓCIOS E INTERNACIONALIZAÇÃO
DNA CASCAIS INTERNACIONAL

A DNA Cascais faz parte de uma reputada rede de parceiros do ecossistema empresarial nacional que
se reuniu com o intuito de promover e dinamizar a ação da Global Entrepreneurship Network Portugal,
juntamente com a ANJE, APCRI, BICS, FNABA e TESE. A GEN é uma plataforma que desenvolve um
conjunto de programas e iniciativas com o objetivo de contribuir para um ecossistema empreendedor
global.
Ao longo do ano de 2016 foram desenvolvidas um conjunto de candidaturas, integrando a DNA Cascais
o papel de parceiro dos consórcios constituídos. O projeto “TARGET - Tourism Advanced Research for
Governance EnhancemenT”, liderado pela ESHTE para projetos de investigação científica e
desenvolvimento tecnológico (ic&dt), o projeto SILICE - Proposta Erasmus+ (Capacity Building)
desenvolvido com o Instituto Superior Técnico e os projetos Erasmus+ Youth Capital to Youth Capital e
ET – Employability Tools, liderados pela DNA Cascais, que decorrerão entre 2016 e 2019.
A DNA Cascais é parceiro de incubação da ESA BIC Portugal, tendo atualmente quatro projetos
incubados no âmbito deste protocolo. O programa terá continuidade em 2018 com o apoio a novos de
base aeroespacial. No ano de 2018 iremos acolher, no primeiro trimestre, o TEB e um
Congresso/Encontro de empresas ESA BIC Portugal.
A DNA Cascais apresentou uma candidatura ao programa ERASMUS+ de um projeto de difusão e
partilha de experiência do Programa Escolas Empreendedoras, em parceria com outras instituições
europeias. Através de contactos diretos e das representações diplomáticas em Portugal, planeamos
lançar várias parcerias com estas entidades, destinadas a partilhar as nossas competências e
conhecimentos na área do empreendedorismo jovem.
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FINANCIAMENTO
CLUBE BUSINESS ANGELS DE CASCAIS

Gestão administrativa do Clube de Business Angels de Cascais:
•

Receção de candidaturas para certificação de investidores como Business Angels pertencentes
ao Clube de Cascais;

•

Gestão da base dados de informação dos associados do Clube;

•

Contacto com os associados do Clube;

• Realização do encontro anual do Clube.
Divulgação de iniciativas relacionadas com o tema do empreendedorismo e com a própria atividade dos
business angels.
Angariação de projetos para apresentação a business angels associados do Clube. A DNA Cascais apoia
os empreendedores a prepararem os seus projetos para apresentarem junto destes investidores.
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INCUBAÇÃO
NINHO DE EMPRESAS

O plano de atividades para 2019 no que respeita ao Ninho de Empresas cumprirá a planificação de
trabalhos de manutenção e melhoria do espaço, adaptando-o às novas exigências do mercado, dotando-o
de infraestruturas e ferramentas que promovam e facilitem o trabalho dos empreendedores e empresas
incubadas no processo de implementação dos seus projetos.
As obras de ampliação e reorganização do espaço de co-working (Posto de Trabalho Partilhado) trará uma
nova dinâmica e capacidade de resposta face à crescente procura de espaços com esta tipologia.
A DNA continuará a trabalhar no sentido de manter um elevado padrão de serviço, apostando na
requalificação interior das instalações, atualização do nosso sistema de acessos digitais, da
reestruturação da metodologia dos serviços e na requalificação exterior do espaço.
A prossecução destes objetivos contará com a ajuda do Departamento de Manutenção da Câmara e da
empresa municipal Cascais Próxima, com quem temos vindo a trabalhar de forma estreita, mas contará
também igualmente com um maior envolvimento e participação de parceiros, como é o caso do AKI, e
serviços em outsourcing contratados a empresas locais.
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INCUBAÇÃO
PARCERIAS
O plano de atividades para 201 no que respeita à potenciação da nossa rede de parceiros prevê a
realização de seminários, workshops e ações de formação intensiva em que os implementadores serão os
nossos parceiros.
A DNA irá apostar na realização de seminário na área de Design Thinking com objetivo de munir a nossa
comunidade empreendedora de ferramentas que promovam o desenvolvimento dos seus negócios.
A DNA apostará na consolidação das pontes criadas com outras incubadoras na área metropolitana e nas
redes parceiras como sejam a ESA, o Founder Institute, Rede Nacional de Incubadoras, Turismo de
Portugal, EBN, IAPMEI, entre outros.
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11 ANOS DNA CASCAIS EM NÚMEROS

3.300

Contactos presenciais
com empreendedores

322

Empresas criadas
com o apoio da
DNA Cascais

57,2M€

1.668

Novos postos
de trabalho criados

Investimento global
no universo empresas
DNA Cascais e Clube
Business Angels de Cascais
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VETORES PLANO ESTRATÉGICO

UMA DNA MAIS DIVERSIFICADA E INTERVENTIVA

UMA DNA COM MAIS PROTAGONISMO NO ECOSSISTEMA

UMA DNA MAIS INTERNACIONAL
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EXEMPLOS DE EMPRESAS
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PARCERIAS E REDES
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