Loures INOVA - Centro Empresarial
Estrutura empresarial, que responde cabalmente ao "modelo" que se pretende
desenvolver no âmbito da criação de um ambiente favorável à Inovação e ao
Desenvolvimento Tecnológico no concelho de Loures, suportada por um leque de
entidades, cujos objetivos comuns assentam no reforço da competitividade, da
inovação e do conhecimento, promovendo a articulação entre a academia, os centros
de saber e as empresas.

Enquadramento Institucional - Parcerias
A estrutura definida (CMLoures, MARL, Madan Parque e FCT-UNL), agrega um
conjunto de entidades, que pela sua esfera de atuação, promove o desenvolvimento
económico do concelho de Loures, através da criação de serviços e infraestruturas,
acolhendo várias áreas de especialização empresarial e o fomento de novos negócios.
Reforça as competências das entidades envolvidas junto do agentes económicos,
sendo igualmente o catalisador de uma nova abordagem e estratégia em Loures, em
termos de cooperação empresarial e na multiplicação dos efeitos gerados pela
confluência dos vários "saberes".

Nível de participação dos parceiros:

Câmara Municipal de Loures
Apoio à inovação tecnológica, conhecimento e empreendedorismo;
Novas competências ao tecido empresarial do Concelho;
Projeto âncora para novos segmentos de negócios;
Projeto com valências de apoio à atividade empresarial do Concelho.

MARL – Mercado Abastecedor da Região de Lisboa
Rentabilização de instalações existentes;
Novo paradigma de negócio;
Pólo de atração de novos serviços;
Projeto social mobilizador.

Madan Parque
Aumento de escala dos serviços;
Aumento de empresas do meio ambiente Madan Parque;
Extensão de área de intervenção da Incubadora.

FCT – UNL
Nova área de transferência de tecnologia;
Alargamento geográfico dos Centros de Investigação;
Novos impactos no apoio à inovação tecnológica.

Ecossistema Empresarial
Os Clusters Agroalimentar, Logística e Distribuição, com grandes valências
competitivas no Concelho, assumem uma forte orientação para a valorização do
mercado empresarial em Loures, como a aposta na inovação, permite o
desenvolvimento de projetos e produtos diferenciados e a sua respetiva projeção ao
nível do mercado nacional e internacional.
De salientar a componente de apoio à investigação prestada pela FCT UNL a cada um
dos Clusters referenciados e traduzidos através do acompanhamento de cariz
científico e tecnológico.

Valências do Loures INOVA
Centro de Negócios/suporte empresarial
Considera-se importante este Centro Empresarial onde se poderá concentrar a
"gestão" dos apoios e financiamentos existentes ao nível do investimento público e
privado; a promoção de fundos de capital de risco e o seu respetivo acompanhamento
técnico, nomeadamente ao nível da inovação e desenvolvimento do produto; rede
interna de boas práticas empresariais, assentes em plataformas de negócios;
cooperação internacional; capacitação técnica: promoção de estratégias de vendas,
gestão de oportunidades e de carteira comercial/clientes das empresas, fomentando a
lógica da criação de valor e o aumento de escala.
Permite o desenvolvimento de projetos de investigação com uma forte componente
de “testes” tecnológicos e ”laboratoriais”, criando valor acrescentado às empresas,
fomentando o aparecimento de projetos sustentáveis, com impacte relevante ao nível
da inovação do produto e/ ou serviços, qualificando o processo de crescimento das
mesmas e o incentivo ao aparecimento de novos negócios.

Centro de Capacitação Empresarial
Os serviços têm como base a qualificação dos quadros das empresas/ recursos
humanos, nomeadamente ao nível da gestão organizacional e financeira, no sentido de
aumentar a capacitação técnica e consequente produtividade e posicionamento nos
mercados.
O “mentoring” e “coaching” incorporados nesta valência, a promoção ferramentas/
atividades de desenvolvimento profissional e pessoal, disponibilizando uma vertente
de qualificação e disseminação de boas práticas, impulsionando a inovação e a
maximização de competências, trazendo desta forma mais resultados qualitativos, em
termos de rentabilidade e execução do desempenho.

Centro de Incubação de Empresas
A curto prazo, pretende-se criar o Centro de Negócios (acelerador de empresas),
enquadrado na tipologia dos centros de incubação empresarial de base tecnológica,
atualmente normalizados, com as tipologias frequentes de cedência de espaço físico,
serviços de suporte administrativo e de apoio à gestão.
Nota: As instalações do Loures INOVA - Centro Empresarial, foram cedidas pelo MARL
e são asseguradas nesta 1ª fase, por recursos humanos da CMLoures.

ACOMPANHAMENTO PME – 2015/2016

AÇÕES

Nºs



Visita às empresas, para diagnóstico e
auscultação de necessidades das PME’s



Avaliação de respostas a dar aos projetos
despoletados por cada empresa



Reunião de trabalho promovida pelo
Loures Inova, no ISCTE, com empresas no
âmbito de projetos de empreendedorismo
a serem apoiados

13 participantes



Reuniões individuais entre ISCTE e
empresas para definição específica de
metodologia e cronograma de cada
projeto

11 reuniões individuais



Divulgação de programas de
financiamento



Divulgação e promoção de ações de
formação



Mediação entre empresários e ambiente
académico



Monitorização dos projetos em curso



Ações de disseminação no MARL – visitas
aos operadores



Avaliação e submissão de candidaturas



Visita de delegação de empresários de
Loures ao stand do Panamá | Portugal
Exportador| contactos comerciais com a
Embaixada

10 Visitas

11 empresas/ 59 projetos

150/200 contactos

150/200 contactos

20 empresas

11 empresas

60 empresas

10 empresas

5 empresas

