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- D E S E N V O LV I M E N TO S U S T E N TÁV E L D A E C O N O M I A LO C A L

LOURES | SÍNTESE ECONÓMICA E TERRITORIAL
ÁREA | 167,24 km2

TERRITÓRIO
URBANO-INDUSTRIAL

HABITANTES | 205 054 hab.

Zona agrícola/rústica, a norte do município, com um perfil de menor densidade
populacional e atividades económicas assentes em pequenas e médias empresas
(PME), na produção agrícola, alimentar e pequenos serviços
Zona urbana, a sul, com um elevado perfil de densidade populacional, com foco
em grandes zonas habitacionais e atividades económicas em torno do comércio e
serviços, educação e organismos públicos
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Zona urbano-industrial, a leste, com alta densidade de espaços de localização
empresarial, focada em atividades de empresas de pequena e média dimensão,
com incidência na logística, comércio agroalimentar e produção industrial

LOURES: UM AMBIENTE PROPÍCIO| ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
O posicionamento geográfico e estratégico de Loures, no contexto da Área
Metropolitana de Lisboa, as potencialidades reais ao nível socioeconómico,
reforçadas pelo peso de uma malha empresarial diversificada por setores de
atividade com impacto na economia local e regional e por uma consistente rede de
parcerias (públicas e privadas), constituem uma mais-valia para a implementação e
viabilidade de projetos integrados, por conseguinte, para a viabilização de um
Ecossistema de Inovação que, à luz da estratégia para a Europa 2020, permite
materializar o posicionamento do concelho de Loures na vanguarda dos territórios:
Inteligentes – apoia o desenvolvimento local com base no conhecimento e na
inovação.
Sustentáveis – promove uma economia com ganhos de eficiência na gestão de
recursos, mais ecológica e mais competitividade.
Inclusivos – favorece um ambiente económico com níveis elevados de emprego que
asseguram a integração no mercado de trabalho.

EMPRESAS
INTELIGENTE
TERRITÓRIO
SMART

SUSTENTÁVEL
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INCLUSIVO

LOURES | ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
O Ecossistema de Inovação para o concelho de Loures assenta numa plataforma de
funcionamento em rede, com o envolvimento de todos os atores, tendo em vista a
implementação de ações e mecanismos fundamentais para o sucesso do processo
de inovação e desenvolvimento tecnológico do território.
A sua implementação, inspirado nas melhores práticas nacionais e internacionais,
está realizar-se através de um processo participado e partilhado, com a
identificação e envolvimento de parceiros, o que irá incentivar e criar interessantes
oportunidades de desenvolvimento e inovação para o território.

Ecossistema de Inovação para o concelho de Loures.

A Câmara Municipal de Loures assume um papel preponderante como interface
entre os vários atores do sistema, concertando ideias e compromissos, no âmbito
das competências que lhe imputam a responsabilidade de definir e implementar
estratégias de desenvolvimento local.
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Este modelo reflete 5 níveis de intervenção, ativa e passiva onde, através do
suporte institucional das entidades públicas/governança, os indivíduos ou
empresas, com iniciativas inovadoras, desenvolvem uma relação estratégica com
as universidades, institutos de investigação nacionais e outros atores, com
apport relevante a nível da inovação.

LOURES | ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
MISSÃO
Criar um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento tecnológico,
promovendo a competitividade e o investimento estruturante, em clusters com
forte representatividade e potencial de crescimento no concelho:
agroalimentar, transportes, logística, saúde, indústrias criativas, ambiente,
entre outros que se venham a evidenciar.
VISÃO
Loures afirma-se como um território inteligente, de excelência ao nível do
conhecimento, da inovação e do desenvolvimento tecnológico, competindo
com outros territórios de âmbito regional e nacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 Consolidar práticas de inovação e desenvolvimento tecnológico no
território
 Apoiar a atividade empresarial e respetivas competências
organizacionais e funcionais, no âmbito da inovação e do
desenvolvimento tecnológico
 Consolidar a rede de parcerias existente entre os centros de
saber/universidades e o tecido empresarial
 Fortalecer a cooperação institucional e a governação partilhada, com
entidades de âmbito local, regional, nacional e internacional
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 Projetar, consolidar e apoiar a clusterização dos sectores emergentes,
com base em infraestruturas de suporte a este Ecossistema de Inovação

LOURES | INOVAÇÃO NO CONTEXTO DA ECONOMIA LOCAL
Em Loures, identificam-se vários clusters de importância regional e nacional, a
partir dos quais se materializa esta nova abordagem.
Caracteriza-se, assim, por ser um concelho multicluster, de perfil urbanoindustrial, onde a implementação estratégica de fatores de inovação constitui
uma enorme mais-valia e um reforço para a estruturação de verdadeiros polos
de competitividade e internacionalização, que contam já com a respetiva
aglomeração territorial de todos os stakeholders.

TRANSPORTES
E
LOGÍSTICA
INDÚSTRIAS
AGROALIMENTAR

AMBIENTE

CRIATIVAS

SAÚDE
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Clusters de importância regional e nacional, identificados no concelho de Loures.

LOURES | INOVAÇÃO NO CONTEXTO DA ECONOMIA LOCAL
A Câmara Municipal abriu, recentemente, a Loures Investe – Agência de
Investimento que dá suporte empresarial e personalizado aos empreendedores e
empresários do concelho. Além do acompanhamento interno dos processos de
licenciamento de atividades económicas junto do urbanismo, esta equipa técnica
garante apoio a quem pretende apoio na procura de emprego ou formação,
destacando-se na área metropolitana de Lisboa, pelo know-how demonstrado no
suporte dado à constituição de processos de criação do próprio emprego (modelo
de negócio; estudo de viabilidade, entre outras informações fundamentais), que são
posteriormente submetidos à validação e aprovação do IEFP – Instituto de Emprego
e Formação Profissional.
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Ecossistema – Economia e Inovação

LOURES | INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL
Considerando que a inovação requer um input dinâmico e específico, a Câmara
aposta, assim, no estabelecimento de parcerias para a criação de um equipamento
com ambiente de incubação e aceleração.

O Loures INOVA assumirá, assim, esse papel, através da constituição de uma
associação criada para a capacitação e inovação empresarial, que se encontrará
aberta à participação de todos os atores identificados neste Ecossistema.
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Ecossistema do Loures INOVA

LOURES | INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL
Nesta fase, mantém como áreas de intervenção os clusters agroalimentar,
transportes e logística, bem como em atividades conexas, complementando a sua
ação com outras valências:
Incubação/coworking
Programas de aceleração e capacitação
FabLabs
Financiamento de projetos
Redes internacionais
Networking
Ecossistema do Loures INOVA | 1:ª fase
CLUSTERS AGROALIMENTAR – TRANSPORTES E LOGÍSTICA
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LOURES | INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL
Quais são os seus fatores diferenciadores?
MARKET LAB
 Mercado Abastecedor da Região de Lisboa – potencial cluster ecossistema
agroalimentar, transportes e logística
 Espaço de incubadora e cowork
 Programas de aceleração e capacitação
ACESSIBILIDADES
 Aeroporto a 16, 6km (20 minutos)
 Autoestrada A1 (acesso sul e norte) – a 5,7 Km (8 minutos)
 Autoestrada A8/A9 (acesso litoral e Lisboa) – a 8 km (9 minutos)
 Ponte Vasco da Gama e Parque das Nações – a 14,6 Km (17 minutos)
LOGÍSTICA
 Espaços chave na mão
 Comunicações e Internet
 Segurança permanente e controlo de entradas
 Estacionamento gratuito e abundante
SERVIÇOS E AMBIENTE
 Conselho Estratégico de Inovação - CEI
 Mentoria
 Suporte tecnológico
 Capacitação
 Parceiros de dinamização de programas com reconhecido mérito
internacional, na área da inovação, empreendedorismo e das startups
 Apoio empresarial, individual e personalizado
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 Equipa Técnica

LOURES | INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL
Este projeto resulta de uma parceria encabeçada pela Câmara Municipal de Loures,
MARL – Mercado Abastecedor da Região de Lisboa e a Madan Parque.

À decisão de atribuir novas competências ao Loures INOVA, acresce ainda a de
dotar este projeto de entidade própria, através da constituição de uma
associação capaz de dar resposta cabal ao desafio da inovação no contexto das
smart cities e do desenvolvimento sustentável de um território multicluster.
CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
TIPO
Pessoa coletiva, de direito privado

“…tem por objeto a promoção do ecossistema de inovação e do desenvolvimento tecnológico de
Loures, abrangendo os setores agroalimentar, transportes e logística, entre outros, suportada por uma
rede de entidades, cujos objetivos comuns assentam no reforço da promoção territorial, da
competitividade, do conhecimento, promovendo a articulação entre a academia, os centros de saber
e as empresas, num contexto local, regional, nacional e internacional, por si ou em colaboração com
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeira.”
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OBJECTO SOCIAL

LOURES | INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL
Pretendendo-se que funcione em rede, está aberta à integração, beneficiação
ou participação dos vários atores que se queiram tornar associados e parceiros
estratégicos.

Fica lançado o desafio à adesão de todos os stakeholders, empresas,
universidades, entidades públicas e privadas. Se pretender mais informação
acerca do assunto contacte: info@louresinova.pt
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Obrigado pela vossa participação.

