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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 13 anos de existência a DNA Cascais já apoiou a criação de mais de 387 novas empresas, que resultaram em mais de
1986 novos postos de trabalho no concelho.
A DNA Cascais, enquanto agência dinamizadora do empreendedorismo no concelho de Cascais teve no seu plano estratégico uma ação assente
em 3 pilares fundamentais desde 2016:
•

Uma DNA mais diversificada e interventiva

•

Uma DNA com mais protagonismo no ecossistema

•

Uma DNA mais internacional

Este Plano de Atividades para 2021 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, bem como a implementação da nova abordagem do plano estratégico que foi proposto
para 2021-2025. 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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ENQUADRAMENTO
Os novos objetivos para os próximos 5 anos, assentam em três Áreas Fundamentais que vão potenciar um novo ECOSSISTEMA EMPRESARIAL
em Cascais:
•

Empreendedorismo;

•

Comércio;

•

Centro Negócios.

Os novos objetivos para os próximos 5 anos, e novo ECOSSISTEMA EMPRESARIAL em Cascais vão ser potenciados pelo Parceiros de
referencia da DNA e com a Experiência de 14 anos de trabalho com o setor empresarial local, que foi reconhecido pelas certificações e prémios
recebidos:
Parceiros globais:

Certificações e prémios:
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ENQUADRAMENTO
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ENQUADRAMENTO

A DNA Cascais, com o intuito de captar, fixar e desenvolver competências e conhecimentos desenvolve a
sua atividade mediante os seguintes eixos de atuação:
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EMPREENDEDORISMO JOVEM

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 2020/2021 pretende continuar a aprofundar as parcerias com diferentes
organismos e organizações do município e promover espaços de partilha e inovação, através de candidaturas a programas europeus, assentes em
parcerias internacionais, capazes de difundir a experiência da DNA Cascais e potenciar a inovação e desenvolvimento de novos programas.
Pretende-se igualmente continuar a garantir que o programa tenha uma abrangência geográfica, capaz de chegar a territórios, escolas e alunos que
não tenham tido a oportunidade de beneficiar do programa em anos anteriores, bem como, desenvolver uma ação próxima das escolas e dos
professores, de valor acrescido àquela que é a oferta da Escola e disponibilizada por outras entidades.
O projeto de educação para o empreendedorismo deu ao longo das últimas 14 edições do projeto, oportunidade para mais de 55.000 alunos
participarem nestas viagens para um futuro melhor. Ao longo das edições o programa de DNA Cascais Escolas Empreendedoras formou 357
professores, chegando a mais de 50 escolas em Cascais.
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL
E INCLUSIVO

EMPREENDEDORISMO SOCIAL E INCLUSIVO

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.
No âmbito das ações a desenvolver pela DNA Cascais 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.
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IDEIAS, NEGÓCIOS E
INTERNACIONALIZAÇÃO
XV CONCURSO DNA CASCAIS IDEIAS E NEGÓCIOS

No ano de 2021 será realizada a XV 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 14 edições, o CINC já recebeu 957 candidaturas recebidas e 2.218 participantes.
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IDEIAS, NEGÓCIOS E
INTERNACIONALIZAÇÃO
DNA CASCAIS INTERNACIONAL

Para o ano de 2021, como resultado daquilo que foi a ação e a atividade desenvolvida em 2018 a 2020, e do que é desenvolvido ao nível do
programa DNA Cascais Escolas Empreendedoras, serão desenvolvidos um conjunto de projetos internacionais de inovação estratégica e partilha de
práticas: Entrepreneurship Education: A Road to Success (liderado pela Direção Regional de Juventude dos Açores e financiado pelo Erasmus +);
Network of Entrepreneurial Schools (liderado pela DNA Cascais e financiado pelo Erasmus +)
Em 2020, a rede nacional de incubadoras associadas ao programa de incubação da Agência Espacial Europeia (ESA) aumentou de três para 15
entidades. A escolha das novas incubadoras foi resultado de um concurso lançado pela Agência Espacial Portuguesa, o qual ditou que a DNA
Cascais não fizesse parte da atual rede portuguesa da ESA BIC.

A DNA Cascais tem como objetivo voltar a pertencer a esta importante rede, de forma a poder trazer para concelho mais negócios tecnológicos e
altamente escaláveis.
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DNA PLANO DE NEGÓCIOS

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, CASES entre outros.
Realizamos workshops mensais ou bimestrais para empreendedores, relacionados com a temática de planos de negócios, mitigação de riscos e
soluções de financiamento.
Desde o seu início, em 2006, a DNA Cascais reuniu com mais de 3.800 empreendedores que tinham como objetivo a criação dos seus próprios
negócios. Até ao momento, a DNA Cascais apoiou na constituição de 387 novas empresas, o que representa a criação de 1.986 novos postos de
trabalho e um investimento acumulado no Concelho de 66,8 milhões de euros.
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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;

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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CENTRO DE NEGÓCIOS

INCUBAÇÃO E CENTRO DE NEGÓCIOS

O plano de atividades para 2021 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.

A DNA continuará a trabalhar no sentido de manter um elevado padrão de serviço, apostando na requalificação interior das instalações, da
reestruturação da metodologia dos serviços e na requalificação exterior do espaço.
O desenvolvimento do conceito de CENTRO DE NEGÓCIOS, é um dos objetivos do Plano Estratégico 2021-2025, que irá ser iniciado já em 2021.
A possibilidade de empresas com alguma maturidade, mas com uma atividade estratégica e fundamental para o Conselho de Cascais, poderem
ocupar lugares disponíveis no Ninho de Empresas será fomentada. Através da abertura do conceito, será criado um espaço de troca de experiência
entre empresas, mentoring e network.
A DNA continuará a trabalhar no sentido de divulgar os Empreendedores que contam com o selo DNA, sendo que serão realizados Webinars
mensais para dar a conhecer os seus projetos, para além da comunicação já realizada nas redes sociais.
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INCUBAÇÃO

PARCERIAS

O plano de atividades para 2021 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 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, CASES entre outros.
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COMÉRCIO

APOIO AO COMÉRCIO LOCAL
Desde 2011 por decisão da Câmara Municipal foram criados 6 Centros Urbanos Comerciais designados por CUC's no concelho, e atribuída à DNA
Cascais a gestão e dinamização dos mesmos, na sua área de serviços tem por objeto o apoio à atividade comercial do concelho, constituiu-se como
uma entidade cujo fim é a dinamização dos seis CUC's criados nas freguesias de Alcabideche, Carcavelos, Cascais, Estoril, Parede e São Domingos
de Rana.
Com esta área, a DNA presta um efetivo apoio à Câmara Municipal de Cascais na valorização e manutenção do espaço público de cada CUC, mas
também, na dinamização comercial do concelho contribuindo para a requalificação e dinamização da atividade comercial e reforço da marca Cascais.
Apoiar o desenvolvimento económico no concelho nomeadamente o comércio e o empreendedorismo local faz parte dos objetivos da DNA, tendo um
grande conhecimento dos agentes económicos existentes no concelho, capacidade e competência necessárias para uma gestão de proximidade.
Face a este proximidade vão ser criadas várias iniciativas para promoção do Comércio Local em 2021, como:
• Criação diretório de todo o comércio implementado nos CUC’s, com objetivo de potenciar a vendas dos comerciantes através de ações de
promoção e divulgação dos produtos e serviços prestados;
• Ações de esclarecimento de medidas de apoio ao comércio local de Cascais;
• Eventos com o objetivo de trazer pessoas às ruas dos CUC’s atraindo potências consumidores no comércio local;
• Intervenção e requalificação do espaço público nos CUC’s
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COMÉRCIO

APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

No ano de 2021 a DNA Cascais que gere 11 cafetarias municipais, instaladas em parques urbanos, bibliotecas, centros de interpretação ambientais e
espaços culturais, continuará este trabalho e iniciará o objetivo Integrado no Plano Estratégico de dinamizar os CUC’s, ao pretende-se ciar uma nova
rede de quiosques implementados em locais estratégicos, compostos por três tipologias:

•

Quiosque para estabelecimento de serviço de refeições ligeiras e bebidas com esplanada

•

Quiosque para estabelecimento de serviço cafetaria/pastelaria com esplanada

•

Quiosque para estabelecimento de venda de jornais e tabacaria
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14 ANOS DNA CASCAIS
EM NÚMEROS*

3.825

Contactos presenciais com
empreendedores

387

Empresas criadas
com o apoio da
DNA Cascais

66,8 M€

_1.986

Novos postos
de trabalho criados

Investimento global
no universo empresas
DNA Cascais

*Dados atualizados a Setembro 2020
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VETORES PLANO ESTRATÉGICO

EMPREENDEDORISMO

COMERCIO

CENTRO DE NEGÓCIOS
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EXEMPLOS DE EMPRESAS
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PARCERIAS E REDES
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ORÇAMENTO
DNA Cascais - GLOBAL
DNA Empreendedorismo e Comércio

PESSOAL:

ESTRUTURA:

PROJECTOS:

Outros

Subsídio Exploração:
Receitas Próprias Estimadas:

0,00 €

TOTAL Pessoal:

273 900,00 €

DNA Empreendedorismo e Comércio

284 146,40 €

Outros

0,00 €

TOTAL Estrutura:

284 146,40 €

DNA Empreendedorismo e Comércio

475 000,00 €

Outros

TOTAL Projectos:

TOTAL GLOBAL CUSTOS DNA CASCAIS
Contratos-Programa:

273 900,00 €

0,00 €
475 000,00 €
1 033 046,40 €

DNA Empreendedorismo - Empreendedorismo Jovem

200 000,00 €

DNA Empreendedorismo - Apoio Comércio Local

250 000,00 €

TOTAL Contr. Progr.:

450 000,00 €

DNA Empreendedorismo e Comércio

0,00 €

Outros

0,00 €

TOTAL Subs. Explor.:

0,00 €

Empreendedorismo - Incubadora
Empreendedorismo - Aluguer de espaços

(Empreendedorismo/Comércio + Comércio - Cafetarias
Mercado da Vila)
TOTAL Rec. Proprias Est:

TOTAL GLOBAL PROVEITOS DNA CASCAIS
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISTO

346 308,48 €
13 303,17 €
230 325,96 €
589 937,61 €
1 039 937,61 €
6 891,21 €
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dnacascais.pt

Agência Dna Cascais
Ninho de Empresas DNA Cascais,
Cruz da Popa, 2645-449 Alcabideche
214 680 185
geral@dnacascais.pt

