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EDITORIAL

É com muito prazer que a Associação Empresarial do Concelho de Cascais promove a 3ª edição da
Expo´Cascais – Montra do Empreendedorismo, Juventude e Inovação, no Centro de Congressos do Estoril,
de 13 e 14 de setembro de 2019.
Pretendemos que a Expo’Cascais seja um dos polos de dinamização da atividade empresarial do concelho
de Cascais e uma ferramenta de promoção de uma região cada vez mais dinâmica e potenciadora de novas
oportunidades de negócio.
Armando Correia
Presidente da Direção da AECC

Este é um evento também pensado nas questões da empregabilidade, da cultura, do desporto e do lazer que
proporcionará aos visitantes a possibilidade de conhecer as ofertas disponíveis em Cascais, em matéria de
ensino superior, formação profissional, saídas profissionais e emprego.
Sob a designação de “Conhecimento” vão decorrer sessões de esclarecimento, conferências, debates e
workshops, com formatos inovadores e com temas de grande atratividade e atualidade.
A exposição “Comércio com História” estará patente com um vídeo-documental que incide sobre o comércio
tradicional do concelho e visa enaltecer a identidade local, o sentido de pertença, preservar as histórias das
lojas que marcaram gerações, e que de alguma forma fazem parte da memória de todos nós.
Na Expo´Cascais pela primeira vez será apresentado um Espetáculo de Bailado e Ópera - ”Mitos e Amores
Reais de Portugal e do Mundo”, especialmente desenhado para esta iniciativa, com o lançamento da nova
produtora de espetáculos - a Portugal Ópera, que aposta fortemente no turismo cultural. Também pelo
primeiro ano o mercado urbano de moda, acessórios e lifestyle - The Spot Market, estará presente com mais
de 50 marcas portuguesas.
Sobre os parceiros, contámos desde o inicio com o apoio institucional da Câmara Municipal de Cascais
(CMC) e da DNA Cascais, sem os quais não teria sido possível levar a cabo esta iniciativa.
Em nome da Direção quero agradecer a todos os parceiros estratégicos e operacionais que ajudaram na
concretização da Expo´Cascais – Montra do Empreendedorismo, Juventude e Inovação e desejar a todos os
participantes que esta edição corresponda às expetativas de cada um.
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PROGRAMA

13 SETEMBRO

14h00		

Abertura

14h00/18h00

Conhecimento: Seminários, Workshops, Conferências e Palestras

16h00/18h00

Entre(IN)vista - Sessão de Recrutamento com Empregadores | 7ª Edição

14h00/21h00

The Spot Market

		

Exposição Comércio com História

		

People's Lounge: Business Matching & Networking Area

19h00/21h00

Espetáculo de Bailado e Ópera: Mitos e Amores Reais de Portugal e do Mundo

21h00		

Encerramento

14 SETEMBRO

10h00		

Abertura

10h30/19h00

Conhecimento: Seminários, Workshops, Conferências e Palestras

10h00/20h00

The Spot Market

		

Exposição Comércio com História

		

People's Lounge: Business Matching & Networking Area

20h00		

Encerramento
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CONHECIMENTO - PROGRAMA

13 SETEMBRO
		SALA A		

SALA B		

14h00/15h00
		
		

Debate FATOR C
Áreas de Negócio com Maior Potencial em Alcabideche
e São Domingos de Rana

Workshop CECOA
ROI - Retorno de Investimento da Aprendizagem em
Contexto de Trabalho: Benefícios para as Empresas

15h00/16h00

Seminário CONSULNEGE

		

Empreendedorismo, Gestão e Resultados

Seminário IAPMEI
Cibersegurança nas PME - A Sua Empresa Está
Protegida?

16h30/18h00
		
		

Conferência DNA
Modelos de Governação Capazes de Suportar a Criação
de Negócios Turísticos Inovadores e Sustentáveis

14 SETEMBRO
		SALA A		

SALA B		

10h30/11h30
		

Workshop ANTÓNIO SILVA E SOUSA
Acting & Valorização Pessoal

Workshop MULHERES À OBRA
Comunicação com a Imprensa

12h00/13h00
		
		

Workshop AHG - MARTA DO NASCIMENTO
Dificuldades de Aprendizagem: Soluções em 		
Vez de Barreiras

Workshop ESTIMA +
Psicologia Positiva, Viver Feliz

14h00/15h00
		

Workshop MÁRCIA MALVINA:
Arena Digital - Quem Está Preparado?

Palestra/debate MULHERES À OBRA 			
Importância do Design nos Negócios

15h00/16h00
		

Workshop ACTING FOR BUSINESS
Como Ter Sucesso na Comunicação Profissional

Workshop ATIVAMENTE
Equilíbrio Emocional

16h00/17h00
		

Palestra MULHERES À OBRA
Competências Cruciais do Empreendedor do Séc. XXI

Workshop UNIVERSIDADE EUROPEIA
Marketing Digital

17h00/18h00
Workshop TOCÁ RUFAR
		Percursão Portuguesa

Workshop CLUBE DOS EMBAIXADORES
Como Ser um Embaixador do Seu Negócio em Cascais
e Atrair Mais Clientes

18h00/19h00
		

Workshop LINDA PEREIRA
Public Speaking - Como Perder o Medo de Falar em
Público

Workshop ALEXANDRE RODRIGUES			
Neurociência Aplicada a Negócios
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EXPOSITORES

105.4 CASCAIS FM | ESPAÇO 10
E-mail: rui.marques@1054cascais.com | Tel.: 939 166 160 | Site: www.1054cascais.com

A "Cascais FM - De Cascais para a Grande Lisboa e para todo o Mundo", em 1054cascais.com, continuamos todos
os dias a inovar e fazer sempre melhor, para que o tempo de escuta (hoje nas 6 horas e meia!) aumente e os nossos
ouvintes sintam que encontraram a sua banda sonora de excelência.
2020 CONSULTING | ESPAÇO LOUNGE
E-mail: info@2020consulting.pt | Tel: 912 962 443 | Site: www.2020consulting.pt

Desde 2014, empresas e projetos têm ao seu dispor a equipa experiente da 2020 Consulting. Especializada em
fundos comunitários, estudos de viabilidade e estudos financeiros, a 2020 Consulting assume como principal
missão concretizar e apoiar os projetos dos seus clientes em diversas vertentes.
ACTING FOR BUSINESS | ESPAÇO 31
E-mail: actingforbusinessportugal@gmail.com | Tel.: 965 549 081 | Site: www.priscilaassumpcao.com

A Acting for Business é um negócio que revoluciona as técnicas de treinamentos de indivíduos e organizações.
O objetivo é a realização de comunicações de sucesso, através de técnicas de performance, tendo como base o
“Edutainment” que une conteúdos de valor e entretenimento, além de: acting skills, soft skills e competências de
profissionais do futuro.
ADAT - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO TOCÁ RUFAR | ESPAÇO 66/67
E-mail: alice@tocarufar.com | Tel.: 934 367 216 | Site: www.tocarufar.com

O Tocá Rufar é um projeto modelo de formação artística e cultural para a afirmação e promoção da percussão
tradicional portuguesa e do instrumento bombo que se distingue ao colocar a cultura portuguesa, o conhecimento e
a arte, em posição privilegiada como fonte de valor, de desenvolvimento e de contemporaneidade.
AECC | ESPAÇO 01/02/03/04
E-mail: info@aeccascais.org | Tel.: 214 823 450 | Site: www.aeccascais.org

A Associação Empresarial do Concelho de Cascais (AECC), foi criada em 1913, com o objetivo de desenvolver,
dinamizar e representar a atividade comercial.
Mais-valia para os empresários: Assessoria prestada por técnicos qualificados; Acessos às vantagens concedidas através
de parcerias; Catálogo de formação diversificado; Possibilidade de destacar o negócio através da Comunidade de Negócios.
AGIMUS | ESPAÇO 44
E-mail: geral@agimus.pt | Tel.: 214 311 141 | Site: www.agimus.pt

A Agimus é uma empresa constituída com o objetivo de garantir uma resposta especializada e profissional na oferta
de serviços, conceção e construção de projetos globais, no âmbito geral dos Eventos, Feiras, Congressos e Festas.
É a capacidade de harmonizar necessidades e a procura contínua das melhores soluções que coloca ao serviço dos
seus clientes.
AHG - FORMAÇÃO, PSICOPEDAGOGIA E PSICOLOGIA | ESPAÇO 07
Contacto: Marta Nascimento | E-mail: geral@ahg.edu.pt | Tel.: 926 258 815 | Site: www.ahg.edu.pt

O Aqui Há Génio é constituído por uma equipa de professores/explicadores que planeiam as sessões e orientam os
seus alunos em métodos de estudo diversificados, comprometendo-se por zelar pelo bem-estar emocional, social e
académico dos alunos e a educar para a tolerância, a solidariedade e a convivência social.
ALTOS DESAFIOS CONSULTORIA | ESPAÇO LOUNGE
E-mail: ch.sequeira@altosdesafios.pt | Tel.: 938 570 184 | Site: www.altosdesafios.pt

We deliver systems in a wide of markets.
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ANIMA PARK MBG EVENTS | ESPAÇO 24
E-mail: geral@animapark.pt | Tel.: 919 176 333 | Site: www.animapark.pt

Anima Park é o primeiro parque de diversões infantil indoor em Cascais. Repleto de atrações para crianças de 1
a 12 anos, o parque ocupa uma área de 1500 m² em um ambiente lúdico e divertido, no qual toda família pode
brincar. Localizado na região nobre de Cascais, o parque tem como primazia o conforto, a segurança e o lazer,
proporcionando aos visitantes uma experiência inesquecível.
ANIMAGIAS | ESPAÇO 53
E-mail: geral@animagias.com | Tel.: 919 981 602 | Site: www.animagias.com

A Animagias fornece serviços únicos para o seu evento. Seja um grande evento ou uma festa privada, das mais
simples decorações até construções grandiosas com balões, da animação de festas privadas até grandes eventos
corporativos, estamos sempre disponíveis para produzir o seu evento de sonho.

ANITA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE INTERVENÇÃO NO TRANSPORTE E AUTONOMIA - IPSS | ESPAÇO 59
E-mail: geral.anita.ipss@gmail.com | Tel.: 929 365 476 | Facebook: www.facebook.com/autonomyforever

A Anita tem como objetivo principal oferecer o serviço mais completo e eficaz de transporte adaptado, através da
promoção e sensibilização das freguesias, com a finalidade de obter uma melhor acessibilidade no espaço público
e comércio local a pessoas com deficiência motora que desejem ter atividades de qualquer natureza fora de casa.

ASSOCIAÇÃO HELPO ONGD | ESPAÇO 60
E-mail: info@helpo.pt | Tel: 211 537 687 | Site: www.helpo.pt

A Associação Helpo intervém em Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, nas área da educação
e nutrição através de projetos com impacto nas crianças em idade escolar. Intervém em meio rural na luta pela
frequência escolar e prossecução dos ciclos escolares, por parte dos alunos, apoiando mais de 57.000 alunos.

ATIVAMENTE | ESPAÇO 32
E-mail: luativamente@gmail.com | Tel.: 912 389 727 | Site: www.ativamenteassessoria.com

A AtivaMente Assessoria, fundada por Luciana Rodrigues, ensina técnicas de controlo mental e emocional baseadas
na neurociência e física quântica. O seu propósito é despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza
e bem-estar através do seu próprio potencial cerebral, mostrando autonomia emocional para que elas atinjam os
seus sonhos.
AUTO ESTORIL | ESPAÇO 68/69
E-mail: joao.freitas@autoestoril.pt | Tel: 211 366 977 | Site: www.autoestoril.pt

A Auto Estoril é uma empresa jovem e dinâmica constituída por profissionais com mais de 20 anos de experiência
no sector automóvel nas principais marcas Premium, aptos a aconselhar na escolha da melhor opção de aquisição
bem como de funcionamento. A cuidadosa atenção aos pormenores e a dedicação aos clientes são os valores que
guiam a nossa empresa.
AVEIA COM V | ESPAÇO 49
E-mail: info@aveiacomv.pt | Tel.: 917 299 943 | Site: www.aveiacomv.pt

Papas de Aveia, preparadas com amor e fruta fresca!
Uma experiência de sabores únicos, diferentes e novos todos os dias, que quebram as tuas rotinas, e fixam o dia no
paladar, diariamente novo e de sabores renovado.

BANCO MONTEPIO | ESPAÇO 17
E-mail: ana.cristina.melo@montepio.pt | Tel.: 210 002 604 | Site: www.bacomontepio.pt

O Banco Montepio detém uma rede com 324 balcões em território nacional e 5 escritórios de representação
(Frankfurt, Genebra, Paris, Newark e Toronto) que asseguram a presença do Banco Montepio junto de comunidades
residentes no estrangeiro. A promessa de futuro revela-se na assinatura de marca, que se mantém: Valores que
crescem consigo.
BICIWAY - MOBILIDADE E LAZER EM BICICLETA | ESPAÇO 20/21
E-mail: info@biciway.com | Tel.: 214 600 205 | Site: www.biciway.com

A BICIWAY desenvolve, comercializa e implementa Soluções de Mobiliário Urbano especifico para bicicletas como,
estacionamentos de curto e longo termo, equipamentos/infraestruturas self-service entre outras, fomentado assim
uma mobilidade mais eficiente, segura e sustentável em bicicleta.
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BOSQUE FELIZ | ESPAÇO 22
E-mail: ola@bosquefeliz.pt | Tel: 914 856 582 | Site: www.bosquefeliz.pt

O Bosque Feliz é uma loja de brinquedos de madeira e produtos familiares não tóxicos, fabricados com matéria
prima sustentável, através de um comércio justo.
Para consumidores interessados numa parentalidade e consumo sustentável e consciente.
"Gostamos de pensar que não vendemos nada, nós ajudamos a criar memórias de vida e a fazer a diferença!"
BRIDGE ADVISORY | ESPAÇO 43
E-mail: adriana.leal@bridge-fca.com | Tel.: 933 753 353 | Site: www.bridge-fca.com

A BRIDGE ADVISORY é uma Consultora Financeira que oferece um serviço de excelência a cada um dos seus
parceiros, clientes e fornecedores com um posicionamento que assenta na credibilidade da sua marca e valores
como honestidade, transparência, competência, profissionalismo e inovação.

CAIS 16 | ESPAÇO 40
E-mail: susana.salavessa@cais16.pt | Tel.: 214 833 141 | Facebook: www.facebook.com/cais16.craftgallery

Situada junto à idílica baía de Cascais, pretende ser um agradável ancoradouro de chegada, partida ou simples
paragem para quem visita a nossa vila ou nela reside. É um espaço onde é possível degustar os nossos vinhos,
azeites, conservas, doces, mel e muito mais, acompanhados de livros e vídeos que falam do concelho de Cascais e
de Portugal.
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS | ESPAÇO 13/14/15/16
E-mail: dept@cm-cascais.pt | Tel: 214 815 945 | Site: www.cascais.pt

A Divisão de Empregabilidade e Promoção de Talento disponibiliza um conjunto de iniciativas para promover a
empregabilidade dos munícipes e apoiar entidades empregadoras do concelho, no mercado de trabalho nos dias de
hoje. Venha conhecer como!

CASCAIS FOOD LAB | ESPAÇO 51
E-mail: claudia.mataloto@cm-cascais.pt | Site: www.cascais.pt

Espaço gastronómico municipal que visa a promoção da gastronomia local e na sua generalidade. Um laboratório
de ideias e ponto de encontro de profissionais da área, empreendedores, residentes, turistas, jovens estudantes,
curiosos, entre outros, reunidos à volta de um tema comum: a gastronomia.

CECOA - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMÉRCIO E AFINS | ESPAÇO 18
E-mail: cecoa@cecoa.pt | Tel.: 213 112 400 | Site: www.cecoa.pt

O CECOA é um centro de formação profissional de âmbito nacional, especializado para os setores do comércio
e serviços, que desenvolve formação para jovens, para ativos e formadores, bem como soluções à medida das
organizações e que desde a sua criação, em 1986, já formou mais de 122.000 formandos.

CERCICA - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE CASCAIS | ESPAÇO 61
E-mail: marketing@cercica.pt | Tel.: 214 658 592 | Site: www.cercica.pt

A CERCICA é uma instituição de solidariedade social que tem como missão promover, de forma sustentada, a
qualidade de vida e a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e incapacidades, posicionando-se como
parceira estratégica e nuclear para as famílias, entidades públicas, empregadores e outros atores sociais.

CHECK-IN VIAGENS | ESPAÇO LOUNGE
E-mail: geral.parede@checkin.pt | Tel: 214 580 076 | Site: www.checkin.pt

Escolha o seu destino de sonho e comece já a planear a próxima viagem connosco, beneficiando da nossa Campanha
Especial de Descontos e Ofertas Especiais.
Venha conhecer-nos na Expo Cascais, dias 13 e 14 Setembro e viaje com a Check In Viagens.
Esperamos por si!
CONSULNEGE | ESPAÇO LOUNGE
E-mail: consulnege@gmail.com | Tel: 261 869 334 / 969 599 001 | Site: www.consulnege.com

A Consulnege tem a atividade centrada em micro, pequenas e médias empresas. Desenvolve um trabalho abrangente
e personalizado com o empresário/gestor e com o seu negócio, para a obtenção dos melhores resultados.
"É muito fácil e recompensador trabalhar com a CONSULNEGE".
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DESENHARIA | ESPAÇO 42
E-mail: geral@desenharia.pt | Tel: 934 250 090 | Site: www.desenharia.pt

Design de Comunicação; Design de Eventos; Produção Gráfica e Digital; Produção de Fotografia e Vídeo; Organização
de Eventos; Impressão digital/ Grandes formatos; Estampagem/ Serigrafia.
Para dar corpo aos mais diversos desafios, a equipa da Desenharia conta com um conjunto alargado de parceiros
especialistas em diversas áreas, reunindo as competências necessárias caso a caso.
DIRT RIDE ACADEMY | ESPAÇO 25/26
E-mail: info@dirtrideacademy.pt | Tel: 919 691 149 | Site: www.dirtrideacademy.pt

Escola de pilotagem para crianças e adultos: Sistema de tudo incluído (mota, monitor, seguro, equipamento de
segurança para vestir e 3 pistas de motocross); Ensino e desenvolvimento de condução de mota em pista de terra;
Aulas em regime de mensalidade, pacote e individual; Festas de aniversário; Eventos.

DNA CASCAIS | ESPAÇO 13/14/15/16
E-mail: geral@dnacascais.pt | Tel: 214 680 185 | Site: www.dnacascais.pt

A DNA Cascais, tem por principais eixos de atuação a captação, fixação e desenvolvimento de competências
e conhecimentos, através da promoção e estímulo da criatividade e inovação, num ambiente promotor de
empreendedorismo. Com um ninho de empresas em Alcabideche, apoiou até à data a criação de 356 empresas,
resultando na criação de 1834 postos de trabalho.
DOREE IT | ESPAÇO LOUNGE
E-mail: info@doreeit.com | Tel: 917 889 453 | Site: www.doreeit.com

A Doree It tem como pilares principais o apoio ao software, desenvolvimento, aconselhamento na aquisição de
software e comunicações, o que permite dizer que é uma empresa de TI de serviço completo capaz de suportar as
necessidades de negócios hoje, e amanhã.

ERP RECYCLING | ESPAÇO 29
E-mail: info@erp-portugal.pt | Tel: 219 119 630 | Site: www.erp-recycling.pt

A ERP pertence a uma plataforma pan-Europeia, fundada em 2002. Esta plataforma já recolheu mais de 3 milhões
de toneladas de REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) na Europa. A ERP já está a operar nos
seguintes países: Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália,
Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Israel.
ESTIMA + | ESPAÇO 28
E-mail: estimamais@gmail.com | Tel: 964 139 673 | Facebook: www.facebook.com/sousoniagaudencio

ESTIMA +, é uma empresa na área da Psicologia e Formação que se dedica à avaliação e apoio psicoterapêutico a
crianças, jovens, adultos e seniores; bem como à formação em diferentes contextos e com diferentes públicos alvo.
Apresenta uma equipa de psicólogos experientes, membros efetivos da OPP – Ordem dos Psicólogos Portugueses.

GALERIA LAMANAI | ESPAÇO 70
E-mail: galerialamanai@gmail.com | Tel: 215 885 991 / 964 537 206 | Facebook: www.facebook.com/GaleriaLamanai

Arte e tradição do México e Portugal.
Galeria Lamanai é um projeto criado no México que recentemente abriu as suas portas no coração de Cascais.
Desde 1999 dedica-se à procura e promoção de artistas e artesãos de destaque, cujo trabalho está bem implantado
na Arte Popular e Tradicional.
GLOCALLY | ESPAÇO 45
E-mail: teresa.lopes@glocally.pt | Tel: 939 862 528 | Site: www.glocally.pt

A Glocally é uma agência de meios especialista em geo e hiper localização, com foco na geração de tráfego e na
conversão, para potenciar o negócio dos seus clientes. Para isso, combina a competência estratégica e o domínio
das mais recentes técnicas de comunicação, digital e offline, com o profundo conhecimento local de cada região.

GRUPO DESPORTIVO ESTORIL PRAIA | ESPAÇO 12
E-mail: loja@estorilpraia.pt | Tel: 211 940 940 / 962 014 494 | Site: www.estorilpraiaofficialstore.pt

O Grupo Desportivo Estoril Praia é uma instituição de Utilidade Pública. Fundada a 17-05-1939 o clube conta com 17
modalidades e mais de 1800 atletas. A Estoril Praia Official Store, é a loja oficial do Estoril Praia!
Tem um negócio e gostaria de o divulgar através do Estoril Praia? Pergunte-nos como será possível fazê-lo!
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HIMALAYAN COTTON HOUSE | ESPAÇO 71
E-mail: himalayan.cottonhouse@gmail.com | Tel: 211 330 691 / 911 845 659 | Site: www.himalayancottonhouse.com

The Himalayan Cotton House is the foremost trading store in Cascais since January 2014.
It specialises in Nepalese clothing for the local community and the tourist alike. It also trades in traditional spiritual
karma in the Hindu and Budhist traditions ranging from incense to Karma items such as the renowned "singing bowls"
of different sizes and meditation symbols.
HOTEL ALBATROZ | ESPAÇO 06
E-mail: comercial@thealbatrozcollection.com | Tel.: 214 847 380 | Site: www.thealbatrozcollection.com

O Hotel Albatroz é um boutique hotel de charme, com uma localização privilegiada no Oceano Atlântico e no centro
de Cascais. Recentemente renovado (Janeiro a Maio de 2019) o Hotel Albatroz conta com 45 quartos e 6 suits. O
terraço do bar panorâmico é o local ideal para passar um final de tarde de verão, com uma vista ampla e privilegiada
desde a Baía de Cascais, até à Costa do Estoril.
HOTEL INGLATERRA | ESPAÇO LOUNGE
E-mail: geral@hotelinglaterra.com.pt | Tel: 214 684 461 | Site: www.hotelinglaterra.com.pt

O Hotel Inglaterra abraça um estilo próprio com uma fusão entre o conservador ambiente da “Belle époque” com
o contemporâneo.
O Hotel Inglaterra é muito mais que uma experiência.

IEFP - CENTRO DE FORMAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ALCOITÃO | ESPAÇO 33 E 36/39
E-mail: cfrp.alcoitão@iefp.pt | Tel: 215 802 870 | Site: crcvirtual.iefp.pt

O Centro de Emprego de Cascais e o Centro de Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão, unidades orgânicas
do IEFP, têm por missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da
execução de políticas ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional.

ISA SILVA.COM | ESPAÇO 55
E-mail: isasilvafotografia@gmail.com | Tel: 967 045 963 | Site: www.isasilva.com

Na sua segunda vida (como Isa Silva gosta de salientar) redescobriu o desenho, a pintura, a fotografia e a escrita.
Conjugou estas paixões com trabalhos em design gráfico e formações de arte e manualidades.
Participou em várias exposições coletivas tanto a nível de desenho como de fotografia e pintura.
O seu projeto de pintura mais conhecido é o das Square Faces.
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA | ESPAÇO 41
E-mail: geral@jf-sdrana.pt | Tel: 214 549 190 / 926 268 206 | Site: www.jf-sdrana.pt

São Domingos de Rana é uma das maiores Freguesias do país em população, contando com um potencial de
investimento e de inovação que pretendemos aprofundar. Esta é uma oportunidade de darmos a conhecer o que de
melhor se faz no território. Teremos a oportunidade de gerar mais e melhor inovação e investimento sustentáveis.

LACS COMMUNITIVITY OF CREATORS | ESPAÇO 19
E-mail: info@lacs.pt | Tel.: 210 539 176 / 966 387 827 | Site: www.lacs.pt

O LACS é uma rede de espaços de trabalho partilhado que oferece estúdios privados, espaços de coworking e um
leque variado de serviços e experiências a uma comunidade de criadores e inovadores, permitindo às pessoas e
empresas se conectarem e criarem de forma mais rápida e sustentável.

LEGEND HOT DOG | ESPAÇO 48
E-mail: jmtiago@hotmail.com | Tel.: 931 168 911 | Site: www.legendhotdog.com

O melhor hot dog do mundo!

LIVE LONGER - LIVE EM MOVIMENTO | ESPAÇO 23
E-mail: editeantunez@yahoo.com | Tel.: 935 939 487 | Site: www.livelonger.pt

A Live Longer - Live em Movimento tem parcerias e protocolos com diversas associações de cariz social, também
é associado CE CPLP e como associado ministra formação a grupos de alunos dos países Palops que visitam
Portugal para se valorizarem. Também dá formação e desenvolve estratégias de trabalho na àrea profissional em
países Palops.
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LWG CARE | ESPAÇO 72/73
E-mail: wecare.lwg@gmail.com | Tel.: 918 729 009 | Facebook: www.facebook.com/pg/quiropraticawecare

We Care é uma clínica de Quiroprática, onde também pode usufruir de massagens terapêuticas, reflexologia podal
e tratamentos de podologia. Criada pelo Dr. Lyle Grenz em 1987, foi o primeiro consultório a prestar cuidados
quiropráticos na área de Lisboa. Tem por missão proporcionar tratamentos para os problemas da coluna e do
sistema nervoso central, sem medicação e cirurgia.
MARGINALARM | ESPAÇO 27
E-mail: jose.adelino@marginalarm.pt | Tel.: 929 055 198 | Site: www.marginalarm.pt

No mercado da Segurança Electrónica desde 2011, sediada em Carcavelos, a Marginalarm tem como principal
objetivo proporcionar um serviço de excelência aos seus clientes, promovendo e acrescentando valor aos serviços e
equipamentos de segurança eletrónica existentes no mercado.

MORDOMO À MEDIDA | ESPAÇO LOUNGE
E-mail: elsa@mordomoamedida.pt | Tel.: 214 572 270 / 969 053 972 | Site: www.mordomoamedida.pt

A Mordomo à Medida, é uma empresa focada no bem mais precioso que todos temos, a FAMÍLIA e o Lar. Dá apoio e
facilita a vida, resolve as questões da vida familiar.

MOTOCLUBE DA VILA DE CASCAIS | ESPAÇO 09
E-mail: motoclubecascais@gmail.com | Tel.: 912 370 394 | Facebook: www.facebook.com/motoclubecascais/

O Motoclube da Vila de Cascais tem por objetivo formar e agregar amigos, com a intensão de desenvolver ações que
apoiem a divulgação e valorização do concelho de Cascais. Atua em causas sociais relevantes, valoriza um saudável
e franco convívio entre todos os membros, familiares e amigos.

MOVIMENTO FAMÍLIAS SOS | ESPAÇO 57
E-mail: famílias.sos.paroquiaestoril@gmail.com | Tel.: 966 167 597 | Site: www.paroquiadoestoril.com/agimos/familias-sos

O Movimento das Famílias SOS da Paróquia do Estoril é constituído por famílias de boa vontade que ajudam outras
famílias carenciadas. Ao longo do ano, as Famílias SOS desenvolvem várias atividades com o objetivo de entreajuda.
As Famílias SOS convidam outras famílias a integrar este movimento.

MULHERES À OBRA | ESPAÇO 30
E-mail: camilarodrigues@mulheresaobra.pt | Tel.: 968 976 980 | Site: www.mulheresaobra.pt

As Mulheres à Obra é uma plataforma colaborativa de mulheres empreendedoras. Nasceu em março de 2017, no
Facebook, e conta já com perto de 90 000 membros. Tem por missão a promoção de sinergias construtivas para a
construção de um ecossistema empreendedor saudável, responsável e sustentável.
NUCASE | ESPAÇO 08
E-mail: geral@nucase.pt | Tel.: 214 582 700 | Site: www.nucase.ppt

Especialistas nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Gestão, Processos, Recursos Humanos e Sistemas de
Informação, o Grupo Nucase ajusta sempre o seu serviço às necessidades e expetativas de cada cliente. É assim
que a sua equipa, constituída por cerca de 150 profissionais experientes, mantém uma relação personalizada com
cada um deles. Estamos há quarenta anos a otimizar negócios.
OFICINA DO DESENHO | ESPAÇO 54
E-mail: odcascais@gmail.com | Tel.: 969 349 877 | Site: www.oficinadodesenho.com.pt

Comunidade de artistas que procura congregar em seu redor todos aqueles que, amantes das artes, pretendam
partilhar a promoção e a divulgação da aprendizagem, experimentação e prática das artes plásticas e do desenho
em particular.

PASTELARIA A BIJOU DE CASCAIS | ESPAÇO 50
E-mail: info@bijoudecascais.pt | Tel: 932 129 840 | Site: www.bijoudecascais.pt

A Bijou de Cascais é a pastelaria mais antiga do centro de Cascais.
É a única ainda em funcionamento, das três Pastelarias que existiam no centro de Cascais no início do séc. XX.
É a única pastelaria do centro de Cascais com Fabrico Próprio no local e é também o estabelecimento de serviços
de restauração mais antigo do Largo Camões.
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PIPEFLY TOURS | ESPAÇO 11
E-mail: pedrohenriques@pipeflytours.com | Tel.: 918 043 757 | Site: www.pipeflytours.com

A Pipefly oferece passeios inesquecíveis e experiências de lazer. Se Portugal é o destino, então a Pipefly é
definitivamente “criadora de memória”. Está no ramo do turismo há mais de 10 anos, atendendo a visitantes que
buscam algo diferente, onde Portugal possa ser experimentado em todo o seu potencial.
"O sucesso da sua viagem é o nosso objetivo".
REFOOD 4 GOOD | ESPAÇO 58
E-mail: refood.cascais@gmail.com | Tel.: 961 624 123 | Facebook: www.facebook.com/refoodcascais/

O projeto Re-food é um esforço eco humanitário, 100% voluntário, efetuado para e pelos cidadãos ao nível micro-local,
com o objetivo de acabar com a fome nos bairros urbanos. Ao mesmo tempo, procura acabar com o desperdício de
alimentos preparados, reforçando os laços comunitários locais.

RE/MAX SPAZIO | ESPAÇO 46
E-mail: gcaprichoso.assistente@remax.pt | Tel.: 916 348 361 | Site: www.remax.pt/spazio

Há 15 anos no mercado imobiliário, a RE/MAX SPAZIO destaca-se por ser uma das agências mais produtivas no
mercado imobiliário na Europa.
O foco é o serviço ao cliente, querendo que seja sempre uma experiência fabulosa.
A RE/MAX SPAZIO procura empreendedores para fazer parte da sua equipa.
SPEAKWELL | ESPAÇO 34
E-mail: speakwell@speakwell.pt | Tel.: 214 561 771 | Site: www.speakwell.pt

Fundada em 1995, é uma empresa especializada no ensino de línguas, com foco em Inglês, Espanhol, Francês,
Alemão, Italiano, Mandarim, Polaco, Russo, Árabe e Português para Estrangeiros.
A formação presencial tem cobertura nacional. No entanto, caso seja mais vantajoso ou como complemento ao
curso presencial, dispõe de um vasto serviço online.
TRAQUINO DE MORAES ENERGIAS RENOVÁVEIS | ESPAÇO 35
E-mail: geral@tm-casarecuperadores.pt | Tel.: 967 036 727 | Site: www.tm-casarecuperadores.pt

A Traquino de Moraes Energias Renováveis comercializa e instala recuperadores de calor, a lenha, pellets, gás e
bioetanol, aquecimento central, energia solar e ar condicionado. Representa mais de 40 marcas.
Instalações segundo as normas europeias.
Serviço de manutenções e assistências técnicas.
UPTIME | ESPAÇO 05
E-mail: adm.csc@uptime.com.pt | Tel.: 927 693 705 | Site: www.uptime.com.pt

A UPTIME é uma franquia global, desde 2001 com sede no Brasil, EUA e Portugal.
Trabalha com uma metodologia inovadora e eficaz com os seguintes diferenciais:
Inglês por mnemônica e neurolinguística; Realidade virtual e aumentada auxiliar na fixação do aprendizado; Inicio do
curso a qualquer altura do ano; Horário flexíveis; 100% conversação; Sala de aula até 8 alunos.
USEPLUG | ESPAÇO LOUNGE
E-mail: joao.goncalves@useplug.com | Tel.: 967 390 865 | Site: www.useplug.com

Plug é uma plataforma de media para estabelecimentos de restauração associado ao serviço de carregamento de
baterias de telemóveis. Ideal para os estabelecimentos que oferecem o serviço gratuitamente aos seus clientes e
excelente oportunidade para os anunciantes exibirem suas marcas ao seu público alvo.

XLAND FUN PARK (GRUPO VASSOURINHA) | ESPAÇO 74/77
E-mail: xlandpt@gmail.com | Tel: 965 008 783 | Site: www.xland.pt

XLand Fun Park - Finalmente um parque de Insufláveis também para adultos (entre Cascais e Sintra), ao estilo dos
famosos "Jogos Sem Fronteiras" entre famílias, amigos e Team Buinding.
O "Espaço Vassourinha" é um espaço renovado (Estoril), a pensar na família, aniversários, batizados entre outros
eventos.
YOLANDADANCE | ESPAÇO 65
E-mail: yolanda@yolandadance.com | Tel.: 919 495 800 | Site: www.yolandadance.com

Dança Oriental & Fusão - Cria espetáculos de Dança Oriental & Fusão para todo o tipo de eventos que querem tornarse especiais e inesquecíveis! Une a sensualidade e o exotismo a uma grande execução técnica, surpreendendo o
público a cada instante. Também dá formações em Dança Oriental para diferentes níveis de aprendizagem.
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Montra do Empreendedorismo, Juventude e Inovação
Centro de Congressos do Estoril | 13 e 14 setembro
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ESPAÇO DE APOIO

LEGENDA
01/04
05
06
07
08
09
10
11
12
13/16
17
18
19
20/21

AECC
UPTIME
Hotel Albatroz
AHG
Nucase
Motoclube da Vila de Cascais
105.4 Cascais FM
Pipefly Tours
Grupo Desportivo Estoril Praia
C. M. Cascais + DNA Cascais
Banco Montepio
CECOA
LACS Communitivity of Creators
BICIWAY

LOUNGE:
2020 Consulting
Altos Desafios
Check-In Viagens
Consulnege
Doree-It
Hotel Inglaterra
Mordomo à Medida
Useplug

22
23
24
25/26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36/39

THE SPOT MARKET
Foyer (Piso 2)

Bosque Feliz
Live Longer - Live em Movimento
Anima Park MBG Events
Dirt Ride Academy
Marginalarm
Estima +
ERP Recycling
Mulheres à Obra
Acting for Business
Ativamente
IEFP
Speakwell
Traquino de Moraes Energias Renováveis
IEFP

ALLFREESOCIETY
Amikko
Associação Novo Futuro
Be Fun
Bespoke/Ana Calheiros
Boogie Bag
C&P
Camille Jewels
Caqui & Co
Caravan
Craftclothes.

40
41
42
43
44
45
46
47
53
54
55
57
58
59

Cais 16
Junta Freguesia de São Domingos de Rana
Desenharia
Bridge Advisor
Agimus
Glocally
RE/Max SPAZIO
Alexei Shakitko
Animagias
Oficina do Desenho
Isa Silva.com
Movimento Familias SOS
Refood 4 Good
Anita

byclarinhaaires
Cx
Dezoito Cinquenta
Fátima Palma
FLUYT
Girlsarehappy
Gralhas
Hippielosophie
Império Otomano
Kapim + Core
M&A Brand

60
61
65
66/67
68/69
70
71
72/73
74/77

Associação Helpo ONGD
CERCICA
YolandaDance
ADAT - Assoc. Amigos Tocá Rufar
Auto Estoril
Galeria Lamanai
Himalayan Cotton House
LWG Care
Xland Fun Park (Grupo Vassourinha)

FOOD COURT:
48
The Legend Hot Dog
49
Aveia Com V
50
Pastelaria A Bijou de Cascais
51
Cascais Food Lab

Made by Us
Made por Elas
Mansquare
Maria Beirão
Mariana Vasconcelos Joalharia
Milk & Snow
MIO jewels
Mondala
Muttdogandcompany
NOOSA-Amsterdam Portugal
Pipe

Prana_Concept
São Pérolas
Soktz
Stones Manuela Andrade
Susana Farinha Jewelry
SYRAH
TiahJewellery
Tomate Kids Wear
Vinte e oito
Xicalarica
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