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Dados Estatísticos (Censos 2001)

Habitantes 23.265

Área 146,8 Km2

Freguesias 11
Atalaia

Lourinhã
Marteleira
Miragaia

Moita dos Ferreiros
Moledo

Reguengo Grande
Ribamar

Santa Bárbara
São Bartolomeu dos Galegos

Vimeiro



Tecido empresarial Tecido empresarial 
(Anu(Anuáário 2002, INE 2003)rio 2002, INE 2003)

Operam no concelho da LourinhãOperam no concelho da Lourinhã
3111 empresas3111 empresas (representando(representando
aproximadamente 6 % do total deaproximadamente 6 % do total de
empresas com sede na Regiãoempresas com sede na Região
oeste), das quais, 761 sãooeste), das quais, 761 são
sociedades com sede no concelho,sociedades com sede no concelho,
destacandodestacando--se o peso relevantese o peso relevante
das sociedades ligadas:das sociedades ligadas:

-- ao ao ““comcoméércio por grosso e a rcio por grosso e a 
retalhoretalho””(30,4%)(30,4%)

-- àà ““agricultura e pescaagricultura e pesca”” (16,5%)(16,5%)

-- ““construconstruççãoão”” (15,4%).(15,4%).

A A principal actividadeprincipal actividade
EconEconóómica mica predominante nopredominante no
concelho foi, desde sempre, aconcelho foi, desde sempre, a
agriculturaagricultura::

-- exploraexploraçções de pequenas ões de pequenas 
dimensões,dimensões,

-- criacriaçção de animais,ão de animais,

O O sector tercisector terciááriorio encontraencontra--sese
em, franco em, franco crescimentocrescimento,,
associado a uma dinamizaassociado a uma dinamizaççãoão
prpróóspera dos sectores produtivos.spera dos sectores produtivos.



Necessidades de uma ADL no Necessidades de uma ADL no 
concelhoconcelho

SWOT do concelho e suas actividades econSWOT do concelho e suas actividades econóómicasmicas



AssociaAssociaçção para o desenvolvimento ão para o desenvolvimento 
local da Lourinhãlocal da Lourinhã

Visão:Visão:
Dar condiDar condiçções de desenvolvimento econões de desenvolvimento econóómico e mico e 
social social àà região da Lourinhã, aos seus região da Lourinhã, aos seus 
empresempresáários, e futuros empreendedores e a rios, e futuros empreendedores e a 
todas as pessoas que tenham como objectivo todas as pessoas que tenham como objectivo 
deslocalizardeslocalizar--se e viver no concelho.se e viver no concelho.

Missão:Missão:
Criar iniciativas de desenvolvimento regional.Criar iniciativas de desenvolvimento regional.



P.O.R.L.V.T. P.O.R.L.V.T. O Programa Operacional O Programa Operacional 
Regional de Lisboa e Vale do TejoRegional de Lisboa e Vale do Tejo

Eixo PrioritEixo Prioritáário 1rio 1
Apoio a investimentos de interesse Apoio a investimentos de interesse 
municipal e intermunicipal municipal e intermunicipal 
1.1 1.1 -- Acessibilidades e equipamentosAcessibilidades e equipamentos
1.2 1.2 -- ValorizaValorizaçção Ambiental e Patrimonialão Ambiental e Patrimonial
1.3 1.3 -- Capacidade InstitucionalCapacidade Institucional
1.4 1.4 -- FormaFormaçção para o Desenvolvimento ão para o Desenvolvimento 
RegionalRegional
1.5 1.5 -- AcAcçções Especões Especííficas de Valorizaficas de Valorizaçção ão 
TerritorialTerritorial
1.6 1.6 -- BonificaBonificaçção de Juros em Linhas de ão de Juros em Linhas de 
CrCréédito ao Investimento Autdito ao Investimento Autáárquicorquico

Eixo PrioritEixo Prioritáário 2rio 2
AcAcçções Integradas de Base Territorial ões Integradas de Base Territorial 
2.1 2.1 -- QualificaQualificaçção das cidades e ão das cidades e 
requalificarequalificaçção metropolitana ão metropolitana --
componentecomponente territorialterritorial
2.2 2.2 -- QualificaQualificaçção das cidades e ão das cidades e 
requalificarequalificaçção metropolitana ão metropolitana -- componente componente 
empregabilidadeempregabilidade
2.3 2.3 –– ValtejoValtejo
2.4 2.4 -- FormaFormaçção e ão e empregabilidadeempregabilidade

••

Eixo PrioritEixo Prioritáário 3rio 3
IntervenIntervençções da Administraões da Administraçção Central ão Central 
Regionalmente DesconcentradasRegionalmente Desconcentradas
3.1 3.1 -- PromoPromoçção da formaão da formaçção ão qualificantequalificante e da e da 
transitransiçção para a vida activaão para a vida activa
3.2 3.2 -- FormaFormaçção ao longo da vida e adaptabilidadeão ao longo da vida e adaptabilidade
3.3 3.3 -- QualificaQualificaçção e inserão e inserçção profissional dos ão profissional dos 
desempregadosdesempregados
3.4 3.4 -- CriaCriaçção de empregoão de emprego
3.5 3.5 -- EficEficáácia e equidade das polcia e equidade das polííticasticas
3.6 3.6 -- PromoPromoçção do desenvolvimento socialão do desenvolvimento social
3.7 3.7 -- Apoio ao investimento no desenvolvimento Apoio ao investimento no desenvolvimento 
local e sociallocal e social
3.8 3.8 -- InfraestruturasInfraestruturas da educada educaçção prão préé--escolar e escolar e 
dos ensinos bdos ensinos báásico e secundsico e secundááriorio
3.9 3.9 -- Ensino profissionalEnsino profissional
3.10 3.10 –– EconomiaEconomia
3.11 3.11 -- Ciência, tecnologia e inovaCiência, tecnologia e inovaççãoão
3.12 3.12 -- Sociedade de informaSociedade de informaçção ão –– FEDERFEDER
3.13 3.13 -- Sociedade de informaSociedade de informaçção ão –– FSEFSE
3.14 3.14 -- Pescas Pescas -- infraestruturasinfraestruturas de portos (FEDERde portos (FEDER
3.15 3.15 -- Agricultura e desenvolvimento ruralAgricultura e desenvolvimento rural
3.16 3.16 -- Desenvolvimento de equipamentos Desenvolvimento de equipamentos 
desportivosdesportivos
3.17 3.17 -- Acessibilidades e transportesAcessibilidades e transportes
3.18 3.18 –– AmbienteAmbiente
3.19 3.19 –– SaSaúúdede
3.20 3.20 -- Assistência tAssistência téécnica (FEDER)cnica (FEDER)
3.21 3.21 -- Assistência tAssistência téécnica (FSE)cnica (FSE)
3.22 3.22 -- Assistência tAssistência téécnica (FEOGA)cnica (FEOGA)

Objectivo: Objectivo: 

estruturar e consolidar em Portugal umaestruturar e consolidar em Portugal uma
primeira frente atlântica europeia, adquirindoprimeira frente atlântica europeia, adquirindo

uma nova centralidade na relauma nova centralidade na relaçção da ão da 
Europa com a economia globalEuropa com a economia global

http://www.amo.oestedigital.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=821a9af3-0d73-4f6f-bd6f-d2d518068239
http://www.amo.oestedigital.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=79736e9d-7960-4f1c-8b82-01ab0e4e720f
http://www.amo.oestedigital.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=9c641e38-71a3-4c25-b9e4-7b8e60c49283
http://www.amo.oestedigital.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=baa2c265-abe0-4a74-a9a5-bf1c089a5d0a
http://www.amo.oestedigital.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=baa2c265-abe0-4a74-a9a5-bf1c089a5d0a
http://www.amo.oestedigital.pt/Home/Home.aspx


Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã

Eixo 1Eixo 1 -- EstEstíímulo ao tecido empresarial (PME)mulo ao tecido empresarial (PME)

Eixo 2Eixo 2 -- CaptaCaptaçção de novos investimentos ão de novos investimentos 

Eixo 3Eixo 3 --FormaFormaçção, qualificaão, qualificaçção e educaão e educaçção. Estão. Estíímulo ao mulo ao 

Empreendedorismo e inovaEmpreendedorismo e inovaçção.ão.

Eixo 4Eixo 4 -- Apoio Apoio àà agricultura agricultura 

Eixo 5Eixo 5 --CriaCriaçção de um Observatão de um Observatóório para o Desenvolvimento rio para o Desenvolvimento 

Eixo 6Eixo 6 -- Apoio ao turismo (apoiar o projecto do Museu do JurApoio ao turismo (apoiar o projecto do Museu do Juráássico) ssico) 

Eixo 7Eixo 7 –– Promover a participaPromover a participaçção no ordenamento de territão no ordenamento de territóório, ambiente rio, ambiente 

e desenvolvimento sustente desenvolvimento sustentáável vel 

Eixo 8Eixo 8 -- Promover parcerias empresarias e institucionaisPromover parcerias empresarias e institucionais



Eixo 1 Eixo 1 -- EstEstíímulo ao tecido empresarial mulo ao tecido empresarial 
(PME):(PME):

►►Estimulo Estimulo áá utilizautilizaçção do Micro crão do Micro crééditodito

►►ArticulaArticulaçção com o Gabinete de Apoio ao Empresão com o Gabinete de Apoio ao Empresáário rio –– e e 

gabinete de apoio a fundos comunitgabinete de apoio a fundos comunitáários da Câmara rios da Câmara 

►►Apoio a candidaturas (projectos nacionais, europeus e Apoio a candidaturas (projectos nacionais, europeus e 

temtemááticos)ticos)

Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã



Eixo 2 Eixo 2 -- CaptaCaptaçção de novos investimentosão de novos investimentos

►►CriaCriaçção de parque empresarialão de parque empresarial

►►CriaCriaçção de fundo de investimentoão de fundo de investimento

►►Marketing da vila da Lourinhã Marketing da vila da Lourinhã –– promopromoçção da ão da 
economia regional.economia regional.

Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã



Eixo 3 Eixo 3 -- FormaFormaçção, qualificaão, qualificaçção e educaão e educaçção. Estão. Estíímulo ao mulo ao 
empreendedorismo e inovaempreendedorismo e inovaçção.ão.

►►Criar e desenvolver pCriar e desenvolver póólos de formalos de formaçção profissionalão profissional no concelho no concelho 
com o objectivo de criar factores de competitividade, susceptcom o objectivo de criar factores de competitividade, susceptííveis de assegurar:veis de assegurar:

ganhos de eficiência em domganhos de eficiência em domíínios como a qualidade, a energia, a organizanios como a qualidade, a energia, a organizaçção e ão e 
outros, outros, 

ou de gerar acrou de gerar acrééscimos de valor para a empresa pela via do design, da moda ou scimos de valor para a empresa pela via do design, da moda ou 
da internacionalizada internacionalizaçção.ão.

►►Impulsionar a Impulsionar a criacriaçção na Lourinhã de novas micro e pequenas ão na Lourinhã de novas micro e pequenas 
empresasempresas portadoras de inovaportadoras de inovaçção, seja pela via:ão, seja pela via:

da introduda introduçção de novos processos tecnolão de novos processos tecnolóógicos para produtos existentes, pela do gicos para produtos existentes, pela do 
lanlanççamento de novos produtos ou novas variedades de produtos existenamento de novos produtos ou novas variedades de produtos existentes, tes, 

ou ainda da introduou ainda da introduçção de novas formas de organizaão de novas formas de organizaçção empresarial, ão empresarial, 
designadamente as potenciadoras do empreendedorismo feminino, oudesignadamente as potenciadoras do empreendedorismo feminino, ou novos novos 
mméétodos de comercializatodos de comercializaçção e marketing.ão e marketing.

Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã



Eixo 4 Eixo 4 -- Apoio Apoio àà agricultura:agricultura:

►►CriaCriaçção de base de dados onão de base de dados on--line de terrenos line de terrenos 
agragríícolas (com nomes e contactos de proprietcolas (com nomes e contactos de proprietáários) rios) 
para estpara estíímulo ao emparcelamentomulo ao emparcelamento

►►CriaCriaçção de barragens e sistemas de captaão de barragens e sistemas de captaçção e ão e 
distribuidistribuiçção de ão de ááguagua

Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã



Eixo 5 Eixo 5 -- CriaCriaçção de um Observatão de um Observatóório para o rio para o 
DesenvolvimentoDesenvolvimento

Promover iniciativas de requalificaPromover iniciativas de requalificaçção e regeneraão e regeneraçção intraão intra--urbana urbana 
dirigidas a espadirigidas a espaçços distintos da vila, dotandoos distintos da vila, dotando--as globalmente de as globalmente de 
capacidade:capacidade:

inclusiva, inclusiva, de poder de atracde poder de atracçção, de meios para o ão, de meios para o 
crescimento sustentcrescimento sustentáável, de qualidade de vida e de vel, de qualidade de vida e de 
ordenamentoordenamento. . 

EstEstáá em causa desenvolver quadros de vida que promovam aem causa desenvolver quadros de vida que promovam a
mobilizamobilizaçção e a qualificaão e a qualificaçção dos cidadãos, criem inovaão dos cidadãos, criem inovaçção social eão social e
gerem dinamismos urbanos capazes de, adicionalmente,gerem dinamismos urbanos capazes de, adicionalmente,
impulsionarem o emprego e a inserimpulsionarem o emprego e a inserçção das pessoas.ão das pessoas.

Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã



Eixo 6 Eixo 6 -- Apoio ao turismo (apoiar o projecto do Apoio ao turismo (apoiar o projecto do 
Museu do JurMuseu do Juráássico)ssico)

Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã

Experiência Experiência 
úúnica e divertida de regresso aonica e divertida de regresso ao

tempo dos dinossaurostempo dos dinossauros

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ufmg.br/online/arquivos/MINI%2520PALESTRA%2520ODONTOLOGIA%2520(2).JPG&imgrefurl=http://www.ufmg.br/online/arquivos/001648.shtml&h=1536&w=2048&sz=2270&hl=pt-PT&start=6&tbnid=7sRUNiom9BJnxM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpalestra%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-PT


Eixo 7 Eixo 7 -- Promover participaPromover participaçção no ordenamento ão no ordenamento 
de territde territóório, ambiente e desenvolvimento rio, ambiente e desenvolvimento 
sustentsustentáávelvel

►►Promover acPromover acçções de classificaões de classificaçção e de delimitaão e de delimitaçção de ão de 
zonas de risco, designadamente as ameazonas de risco, designadamente as ameaççadas pelas adas pelas ááguas guas 
do mar ou de instabilidade de arribas litorais, etc.;do mar ou de instabilidade de arribas litorais, etc.;

►►DefiniDefiniçção de estratão de estratéégias de eficiência colectiva para gias de eficiência colectiva para 
conjuntos interligados de actividades e agentes em conjuntos interligados de actividades e agentes em 
domdomíínios:nios:

como a floresta,como a floresta,
a saa saúúde e biotecnologia, de e biotecnologia, 
o o habitathabitat,,
as indas indúústrias do mar, ou outros.strias do mar, ou outros.

Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã



Eixo 8 Eixo 8 -- Promover parcerias Promover parcerias 
empresarias e institucionaisempresarias e institucionais

►►Trabalho em rede Trabalho em rede 

►►Dar inicio a um projecto de vila Dar inicio a um projecto de vila 
Digital e conteDigital e conteúúdos para a Internetdos para a Internet

Eixos prioritEixos prioritáários da A. Desenvolvimento da Lourinhãrios da A. Desenvolvimento da Lourinhã



Plano tPlano tááctico ctico a curto prazo:a curto prazo:

►► CriaCriaçção de Incubadora de empresas ão de Incubadora de empresas 
►► Apoio ao EmpreendedorismoApoio ao Empreendedorismo
►► FormaFormaçção profissional, a realizar de acordo com as ão profissional, a realizar de acordo com as 

necessidades detectadas.necessidades detectadas.
►► Eventos e feiras Eventos e feiras 
►► SeminSemináários e congressorios e congresso
►► AcAcçções de animaões de animaçção de rua para dinamizaão de rua para dinamizaçção da zona ão da zona 

ComercialComercial
►► AcAcçções de responsabilidade social envolvendo empresas ões de responsabilidade social envolvendo empresas 

e a comunidade do concelhoe a comunidade do concelho
►► CriaCriaçção de parque empresarialão de parque empresarial
►► CriaCriaçção de fundo de investimentoão de fundo de investimento
►► PromoPromoçção da economia regional.ão da economia regional.
►► Encaminhamento para apoios do QRENEncaminhamento para apoios do QREN



PrPróóximos passosximos passos

►►Assembleia Geral electiva da ADL:Assembleia Geral electiva da ADL:
12 de Julho de 2007 12 de Julho de 2007 (Quinta(Quinta--feira, 21:30)feira, 21:30)
Na sede da AMALNa sede da AMAL

Apresentação de listas e sócios até dia 6 de Julho de 2007 
na Junta de Freguesia da Lourinhã

Estatutos e propostas de sócios disponíveis em na Junta de 
Freguesia da Lourinhã e em 
http://adlourinha.googlepages.com



Associação de Desenvolvimento Local
da Lourinhã

adlourinha@gmail.com
http://adlourinha.googlepages.com

Ana BranquinhoAna Branquinho
em representaem representaçção do movimento cão do movimento cíívico para a reactivavico para a reactivaçção ão 

da ADLda ADL

Obrigada

http://adlourinha.googlepages.com/
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