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INTRODUÇÃO 
 

O ecossistema Empreendedor do Médio Tejo é diverso e polinucleado dada as suas 
caraterísticas de interface entre o Alentejo/Ribatejo e as Beiras, de interface também de estradas, 
de culturas, de paisagens e até de climas.  

De facto, tem cidades de dimensão média, mas nenhuma capital de distrito, que se afirme na 
sua liderança como polo económico ou administrativo da Região. 

Este aspeto, proporciona-lhe caraterísticas muito especiais e ímpares no panorama das regiões 
portuguesas e europeias que lhe conferem potencialidades e restrições específicas para o 
desenvolvimento do seu ecossistema empreendedor. 

Para dinamizar este ecossistema importa não apenas conhecer os seus intervenientes e as suas 
atividades, como encontrar formas de aproveitar as sinergias da sua colaboração e encontrar 
formas de ampliar o poder da sua comunicação e de afirmação como ecossistema autónomo 
através de iniciativas conjuntas. 

Neste relatório, apresenta-se a relação das entidades regionais até ao momento enquadradas 
no ecossistema empreendedor do Médio Tejo. Entre estas, há a realçar o papel das Câmaras 
Municipais e dos GAL, promotores do presente projeto, das associações empresariais, das 
instituições de solidariedade social, das instituições do Sistema Nacional Científico e 
Tecnológico, das entidades do sistema financeiro, das incubadoras e das empresas de maior 
dimensão. 

Todos os elementos têm um papel e importância determinante para a configuração e 
funcionamento do ecossistema e cada um contribui como seu  know-how para o sistema. O todo, 
não é a soma das partes, mas antes o resultado da interação entre cada um. 

Nesta relação procura-se caraterizar cada um dos elementos, proporcionando pistas para o 
posicionamento, dos mesmos, no contexto do ecossistema. Procura-se ainda potenciar o seu 
desempenho, no futuro, enquanto motor de desenvolvimento da região. 
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1 // CÂMARAS MUNICIPAIS 
 

1.1 / CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES 
Informações de contacto 

Website: www.cm-abrantes.pt 

Endereço: 
Praça Raimundo Soares 

2200-366 Abrantes 

Telefone: +351 241 330 103 

Fax: +351 241 330 190 

E-mail:  

 

Contributo para o ecossistema: 

O Município de Abrantes estabeleceu um protocolo entre a TAGUSVALLEY e a Escola Superior 
de Tecnologia de Abrantes, para que os alunos possam desenvolver trabalhos em contexto de 
empresa durante o ano. Têm ainda sido desenvolvidos esforços no sentido de se 
disponibilizarem apoios financeiros e fiscais ao tecido empresarial. Assim, salientam-se como 
principais iniciativas: 

 Mais Comércio no Centro – este programa é uma iniciativa do Município de Abrantes 
destinada à intervenção e qualificação do Centro Histórico da Cidade de Abrantes 
mediante a atração e dinamização de atividades ou projetos criativos, reabilitação 
urbana e apoio ao empreendedorismo jovem, possibilitando aos promotores dos 
projetos a utilização de espaços comerciais devolutos com condições atrativas. 

 Apoiar a venda de lotes de terreno para instalação de empresas a preços atrativos, 
recorrendo à sua aquisição prévia, a preços de mercado;  

 Aplicar uma taxa reduzida de 1,25% para a Derrama Municipal (globalmente fixada em 
1,5%) para os sujeitos passivos, com um volume de negócios até 150 mil euros.  

 Apoiar as empresas e investidores no seu relacionamento com os organismos da 
Administração Central e Local, em particular no acompanhamento de processos nos 
serviços da Autarquia;  

 Disponibilizar informação sobre elementos estatísticos socioeconómicos de interesse 
para projetos de investimento;  

 Disponibilizar informação sobre instrumentos de ordenamento do território em vigor e 
intervenções programadas pela autarquia no domínio do desenvolvimento económico; 

 Agilizar procedimentos internos; 

 Apoiar e colaborar com os agentes económicos e outros na obtenção de financiamentos, 
nomeadamente através da disponibilização da informação sobre linhas de 
financiamento de programas nacionais e comunitários; 
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 Facilitar e eventualmente acompanhar os contactos a estabelecer entre os 
empreendedores e as entidades competentes nos domínios do licenciamento, 
financiamento, entre outras. 

 Implementar no Município o Balcão do Empreendedor, plataforma de modernização e 
simplificação administrativa que está integrada no projeto nacional de balcão único 
eletrónico da Iniciativa Licenciamento Zero. 
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1.2 / CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA 
Informações de contacto 

Website: www.cm-alcanena.pt 

Endereço: 
Praça 8 de Maio 

2380-037 Alcanena 

Telefone: 249 889 010 

Fax:  

E-mail:  

 

Contributo para o ecossistema: 

 Sítio do Empreendedor – Programa de Apoio à Criação de Empresas - o município 
disponibilizará uma sala no futuro Centro de Acolhimento de Iniciativa Empresarial, sito 
no Pavilhão Multiusos, onde a Nersant promove o apoio aos empreendedores do 
município e  possibilita, a todos os interessados, a oportunidade de apresentar as suas  
ideias de negócio. 

 Centro de Acolhimento de Iniciativa Empresarial - visa potenciar o espírito 
empreendedor, em geral, e dos jovens, em particular, e o desenvolvimento económico 
do concelho. Trata-se de um centro logístico e de serviços destinado à instalação da 
atividade empresarial, complementado pelo apoio prestado pela Câmara Municipal de 
Alcanena às empresas nele instaladas, nos termos definidos no respetivo regulamento. 
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1.3 / CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA 
Informações de contacto 

Website: www.cm-constancia.pt 

Endereço: 
Estrada Nacional 3, n.º 13 

2250-028 CONSTÂNCIA 

Telefone: 249 730 050 

Fax: 249 739 514 

E-mail: geral@cm-constancia.pt 

 

Contributo para o ecossistema: 

 CONSTÂNCIA MAIOR VALOR (C>V) - Regulamento do Programa que visa a 
valorização do património existente no território, tanto natural, como construído, imaterial 
ou cultural. Este programa divide-se em 4 ações, sendo a Ação 2 INVESTIR EM 
CONSTÂNCIA que tem como objetivo: 

 Dinamizar e revitalizar os edifícios do concelho ou locais específicos do território, 
através da disponibilização de espaços para o desenvolvimento de atividades em falta 
nesses locais; 

 Promover o empreendedorismo e a criação ou a manutenção de emprego; 

 Salvaguardar o uso dos imóveis em função do interesse público; 

 Melhorar a gestão do parque edificado municipal, garantindo receitas que permitam a 
sua efetiva manutenção e conservação. 

 Reforçar a competitividade, através da captação, atração e criação de empresas, para 
o fomento do emprego e para a reabilitação e revitalização das zonas onde se 
encontram instaladas. 

 Disponibilização de zona indústrial a preços competitivos (2€/m2) 
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1.4 / CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRONCAMENTO 
Informações de contacto 

Website: www.cm-entroncamento.pt 

Endereço: 
Largo José Duarte Coelho  

2330-078 Entroncamento 

Telefone: 249 720 400 

Fax: 249 718 615 

E-mail:  

 

Contributo para o ecossistema: 

 Incentivos à Criação Liquida de Postos de Trabalho 

 Protocolos estabelecidos com o IPT e TAGUSVALLEY 

 CENPRE - Centro Empresarial do Entroncamento - apoia os novos empresários que 
apresentem espírito empreendedor e pretendam pôr em prática a sua ideia de negócio, 
numa fase inicial dos seus projetos, podem usufruir de um espaço equipado com 
infraestruturas adequadas ao arranque do projeto, e durante um período de seis meses, 
sem custos, verificar a sua viabilidade. 

 Balcão do Empreendedor – portal que é um ponto único de acesso aos serviços 
relacionados com a atividade empresarial, tais como, criar uma empresa, registar uma 
marca, obter certidões ou fazer o licenciamento das suas atividades, entre outras.
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1.5 / CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE 
Informações de contacto 

Website: www.cm-ferreiradozezere.pt 

Endereço: 
Praça Dias Ferreira, 38 

2240-341 Ferreira do Zêzere 

Telefone: 249 360 150 

Fax: 249 360 169 

E-mail: geral@cm-ferreiradozezere.pt 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Protocolo estabelecido com o IPT nos cursos TESP – Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais na área do comércio e do restauro 

 INOVRIBATEJO – Apoio a Empresas - Neste Projeto as Empresas do concelho de 
Ferreira do Zêzere e da região do Ribatejo podem informar sobre os desafios, 
constrangimentos, e necessidades que enfrentam e por outro lado as ESCT são 
convidadas a partilharem as suas competências e a colocá-las ao serviço das empresas. 

 Gabinete de Apoio ao Investidor – Para quem pretende investir no Concelho. 

 Manuais de Implementação e Capacitação de empresas B’TEN - O Município de 
Ferreira do Zêzere em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) 
e a B'TEN (Business Talent Enterprise Network) disponibiliza a todos os empresários e 
empreendedores que pretendam investir nesta região um conjunto de Manuais Práticos 
de Implementação de Metodologias e Capacitação de Empresas com diferentes temas. 
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1.6 / CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO 
Informações de contacto 

Website: www.cm-macao.pt 

Endereço: 
Rua Padre António Pereira de Figueiredo 

Mação 

Telefone: 241 577 200 

Fax:  

E-mail: social.web@cm-macao.pt 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Criação do Instituto Terra e Memória e parcerias com o IPT, universidades italianas e 
brasileiras para conservação e valorização do património cultural e estímulo ao 
empreendedorismo na área do turismo cultural; 

 Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Câmara Municipal de Mação - tem como 
objetivo apoiar jovens e adultos desempregados na definição e desenvolvimento no seu 
percurso de inserção no mercado de trabalho, em estreita articulação com o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

 Gabinete Empreendedor de Mação (GEMA) - tem como principais objetivos: 

 Apoiar os agentes económicos na instalação ou modernização das suas unidades 
industriais ou estabelecimentos comerciais. 

 Apoiar a viabilidade e dinamização das explorações agro-pecuárias, levando ao 
aumento da rentabilidade . 

 Apoiar e incentivar o associativismo em todas as suas vertentes. 

 Contribuir para o desenvolvimento das empresas do concelho nas vertentes: 
Industrial, comercial, serviços, agrícola e agro-pecuária. 

 Desenvolver uma ação continua destinada a incrementar o progresso técnico, 
económico, associativo e cultural do Concelho. 

 Intensificar a colaboração entre empresas cuja atividade tenha potencial para o 
desenvolvimento da economia do Concelho. 

 Contribuir para o bom entendimento e solidariedade entre todas as atividades 
empreendedoras do Concelho, divulgando e estimulando as mesmas. 
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1.7 / CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM 
Informações de contacto 

Website: www.ourem.pt 

Endereço: 
Praça Dª Maria II, 1 Ourém 

2490-499 Ourém 

Telefone: +351 249 540 900 

Fax: +351 249 540 908 

E-mail:  

 

Contributo para o ecossistema: 

 Disponibilização de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP), integrado no LIFE – 
Departamento de Formação e Emprego da INSIGNARE - O GIP promove a criação de 
emprego prestando o apoio a jovens e adultos desempregados com vista à definição e 
desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 
Promove e agiliza a ligação entre as empresas e os potenciais colaboradores, com o 
objetivo de criar emprego 

 Centro de Empresas de Ourém - Resultado da vontade e esforço conjuntos da ACISO - 
Associação Empresarial Ourém-Fátima e da Câmara Municipal de Ourém, o Centro de 
Empresas de Ourém (CEO) tem como principal atribuição a promoção e o 
acompanhamento de novas Microempresas que possam resultar da concretização de 
Ideias e/ou Projetos inovadores e com potencial económico, contribuindo para o 
desenvolvimento e a diversificação do tecido empresarial do Município de Ourém 

 Parceria na realização do Fórum Estudante Ourém 2017 - Esta iniciativa visa criar um 
acontecimento com periodicidade anual, em que os alunos de todo o concelho possam 
contactar diretamente com instituições do ensino superior, obtendo informações sobre 
condições de acesso, e desta forma despertarem para atitudes mais emprendedoras, 
proativas e acesso a novas estratégias de tomada de decisão. 
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1.8 / CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOAL  
Informações de contacto 

Website: www.cm-sardoal.pt 

Endereço: 
Praça da República 

2230-222 Sardoal 

Telefone: 241 850 000 

Fax: 241 855 684 

E-mail: geral@cm-sardoal.pt 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Protocolo estabelecido com o IPT nos cursos TESP na área de produção artística 

 O GAE - Gabinete de Apoio ao Empresário da Câmara Municipal de Sardoal procura 
garantir o apoio, o desenvolvimento e a dinamização do comércio e das empresas do 
concelho, promover o empreendedorismo, a criação de emprego e a captação de 
investimentos para o concelho, assumindo-se como plataforma de interface entre os 
empresários e os agentes locais e setoriais com vista a criar condições para um 
ambiente de negócios competitivo e para o crescimento sustentado da economia local. 
São funções do Gabinete de Apoio ao Empresário, entre outras: 

 Prestar aconselhamento e apoio técnico às empresas do Concelho; 

 Dinamizar o empreendedorismo, apoioando os empreendedores e promovendo uma 
cultura empreendedora; 

 Desenvolver ações para a atração de novos investidores; 

 Facilitar processos de licenciamento empresarial; 

 Atrair investimento externo; 

 Informar acerca do Quadro Comunitário – Portugal 2020 

 Espaço Empreende - um investimento que visa dotar os empresários de ferramentas 
que lhes permitam dinamizar a sua atividade. Espaços de coworking e de incubação de 
empresas, aliados aos serviços já prestados pelo Gabinete de Apoio ao Empresário, 
vêm enriquecer o apoio à criação de empresas e a dinamização da atividade económica 
e empresarial do Concelho. 

 “Espaço Partilhado para as Artes e Ofícios” - o Município de Sardoal criou este espaço 
com objetivo dinamizar, estimular e divulgar as artes e os ofícios no Concelho de 
Sardoal, através da disponibilização aos utilizadores de um espaço para a criação, 
exposição e comercialização dos seus trabalhos, permitindo a utilização de ateliers, a 
utilização da oficina partilhada e dos seus equipamentos, o usufruto dos espaços 
expositivos, bem como a possibilidade de comercialização dos produtos no “Cá da 
Terra”, local de promoção e comercialização de produtos locais e de valorização da 
cultura sardoalense. 
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1.9 / CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃ 
Informações de contacto 

Website: www.cm-serta.pt 

Endereço: 
Largo do Município 

6100-738 Sertã 

Telefone: 274 600 300 

Fax: 274 600 301 

E-mail: geral@cm-serta.pt 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Incubadora de Ideias e Negócios da Sertã (Inser) que tem como objetivos: apoiar, no 
seu desenvolvimento de base, as ideias de negócios, desde a sua estruturação em 
Planos de negócio até à sua implementação; apoiar as empresas na promoção e 
desenvolvimento do seu negócio; desenvolver novas competências visando a qualidade, 
inovação e competitividade; identificar fatores potenciadores da competitividade na 
Sertã. Disponibiliza serviços como: 

 INSER@Gabinete do Empreendedor - Apoio personalizado ao desenvolvimento de 
projetos empresariais, ao longo das suas fases de crescimento e afirmação. 

 INSER@Contas - Serviço de esclarecimento sobre as práticas de contabilidade 
inerentes ao funcionamento da empresa. 

 INSER@Reunião - Espaço de salas para reuniões e formação. 

 INSER@Cowork - Aluguer de espaço (identificado já com mobiliário e estrutura net 
compartilhada) de cowork, com afetação mensal ou por bloco de horas. 

 INSER@Espaço - Aluguer de espaços para empresas ou projetos empresariais. 

 INSER@Secretariado - Serviço de apoio no âmbito do secretariado às empresas 
(correspondência, marcações, coffee break, receção de telefonemas, agendamento). 

 INSER@Digital - Apoio técnico na elaboração de página web ou facebook, bem como 
sistemas básicos de apoio às práticas da empresa ou projeto empresarial. 

 INSER@Comércio - Gabinete de apoio ao comércio local. 
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1.10 / CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR 
Informações de contacto 

Website: www.cm-tomar.pt 

Endereço: 

Edifício dos Paços do Concelho 

Praça da República 

2300-550 Tomar 

Telefone: 249 329 810 

Fax:  

E-mail: presidencia@cm-tomar.pt 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Criação de alguns incentivos fiscais para áreas mais criativas e culturais, baixando o 
preço dos terrenos dos parques empresariais. 

 Espaço de co-working (Casa dos Cubos) 

 Protocolos estabelecidos com o IPT e a NERSANT 

 Gabinete de Desenvolvimento Económico - visa transformar o concelho num espaço 
territorial dinâmico, competitivo e solidário, no contexto da globalização e da sociedade 
do conhecimento, através da criação das condições necessárias ao investimento 
económico e pelo desenvolvimento de atividades de promoção do concelho junto de 
investidores nacionais e estrangeiros. 

 TOMARINVESTE incide na criação de oportunidades para as empresas se atualizarem 
e modernizarem de modo a que se tornem mais competitivas ao nível local, nacional e 
internacional, contribuindo igualmente para a competitividade do concelho de Tomar. 
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1.11 / CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS 
Informações de contacto 

Website: www.cm-torresnovas.pt 

Endereço: 
Rua General António César de Vasconcelos 
Correia 

2350 - 421 Torres Novas 

Telefone: 249 839 430 

Fax: 249 811 780 

E-mail: geral@cm-torresnovas.pt 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Conjunto de ligações úteis para responder às necessidades do empreendedor, com o 
objetivo de facilitar e incentivar a criação de novos negócios: 

 Portal do Cidadão | Balcão do Empreendedor 

 Portal do Cidadão | Pesquisa por Área de Negócio 

 Página do e+i+ | Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação 

 Portal da Juventude | Emprego e Empreendedorismo 

 Portugal 2020 

 Todos Contam - Plano Nacional de Formação Financeira 

 Sítio do Empreendedor 

 Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020 

 Parcerias com as Instituições Públicas de Solidariedade Social, NERSANT e IPT 

 Startup Torres Novas – disponibiliza serviços como: 

 Incubadora física 

 Incubadora via posto de trabalho 

 Incubadora virtual 

 Apoio na otimização do plano de negócios 
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1.12 / CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI 
Informações de contacto 

Website: www.cm-viladerei.pt 

Endereço: 
Praça Família Mattos e Silva Neves,  

6110-174 Vila de Rei 

Telefone: 274 890 010 

Fax: 274 890 018 

E-mail:  

 

Contributo para o ecossistema: 

 Gabinete de Apoio ao Empreendedor - aconselhamento numa 1ª fase e 
encaminhamento para os promotores, de acordo com as várias valências/competências;  

 Trabalho em paralelo entre a CLDS + - Contratos Locais de Desenvolvimento Social 
Mais e o Gabinete de Apoio; 

 Ninho de Empresas – Incubadora de empresas com benefícios (espaço – telefone e 
internet; contactos e relações); 

 Apoio à iniciativa empresarial: 

 Preço dos lotes a 0,01€ por 2m2 nas três zonas industriais; 

 Acessos Privilegiados: A13; A23; A1; IC9; IC8 E EN2; 

 Excelente localização; 

 Taxa mínima de 0,3% no IMI; 

 Isenção de Derrama; 

 Desconto de 2,5% no IRS; 

 Tarifa variável da água para comércio e indústria de 0,63%/m3; 

 Apoio do Município através do Gabinete de Dinamização Económica; 

 Criado em 2014 o “Ninho de Empresas”. 

 Apartamentos disponíveis (18) para colaboradores de novas empresas que se 
instalem no município 

 Gabinete de Inserção Profissional (GIP) - espaço criado a partir de uma parceria entre 
o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Município de Vila de Rei, com 
o objetivo de prestar apoio a jovens e adultos desempregados na definição e 
desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

 Atendimento aos empresários que pretendam comunicar ofertas de emprego e 
conhecer os apoios à contratação 

 Divulgação das ofertas de emprego ou estágio oferecidas pelas empresas e 
instituições da região 

 Encaminhamento ou pré-seleção de candidatos, cujo perfil se adequa ao pretendido 
pela empresa, em articulação com o Serviço de Emprego da Sertã 



B’TEN // Business Talent Enterprise Network 

21 / 83 
RELATÓRIO DE CARATERIZAÇÃO 

DOS ELEMENTOS DO ECOSSISTEMA   
 

 Informação e apoio relativo a programas/medidas de emprego promovidos pelo IEFP 
(estágios profissionais, Contratos Emprego-Inserção, Inserção de cidadão com 
deficiência, entre outros). 
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1.13 / CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA 
Informações de contacto 

Website: http://www.cm-vnbarquinha.pt/ 

Endereço: 
Praça da República,  

2260 Vila Nova da Barquinha 

Telefone: 249 720 350 

Fax:  

E-mail:  

 

Contributo para o ecossistema: 

 Barquinha 2020: 

 Criação de redes de desenvolvimento económico e de promoção do emprego 
concelhio: 

 Criação de uma rede de parceiros; 

 Plataforma de emprego municipal; 

 Visitas de alunos das escolas a empresas / estágios; 

 Sessões de empreendedorismo junto das crianças em meio escolar. 

 Empreendedorismo local 

 Gabinete de apoio ao desenvolvimento  e empreendedorismo local (GADEL); 

 CDN – gestão e promoção do parque empresarial de Vila Nova da Barquinha, S.A. – 
E.M. 

 Espaço físico dedicado ao empreendedorismo e investimento concelhio: 

 Atendimento personalizado 

 Desenvolvimento do projeto ‘viveiro de empresas’: 

 Desenvolvimento do projeto para start up’s; 

 Acompanhamento da possibilidade de financiamento para a criação/requalificação de 
espaços físicos 

 Acompanhamento do tecido económico concelhio e de promoção do 
empreendedorismo: 

 Contato direto com os empresários; 

 Visitas ao tecido empresarial; 

 Desenvolvimento de projetos comuns entre empresas, investidores e escolas; 

 Via verde ao investimento; 

 Divulgação de apoios nacionais e comunitários. 

  Ações de promoção e divulgação: 

 Suportes audiovisuais; 
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 Divulgação de actividades económicas das empresas do concelho no portal do 
município. 
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ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS 
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2 // ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS 
 

2.1 / NERSANT – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE 
SANTARÉM 

Informações de contacto 

Website: www.nersant.pt 

Endereço: 
Várzea de Mesiões, Apartado 177 

2354-909 Torres Novas 

Telefone: +351 249 839 500 

Fax: +351 249 839 509 

E-mail: geral@nersant.pt 

 

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, desde 1989 que está presente 
em atividades relacionadas com o empreendedorismo e o seu know-how permite a dinamização 
da Associação e a realização de iniciativas concretas no sentido de promover a capacidade 
empresarial do distrito e de se afirmar como a principal associação empresarial do distrito.  

A nível nacional, é das poucas Associações Empresariais com Certificação de Qualidade ao 
abrigo da Norma EN ISO 9001:2008. 

Relativamente aos serviços que disponibiliza destacam-se: apoio jurídico; sítio dos negócios; 
NERSANT seguros; aluguer de equipamentos e instalações; promoção do ribatejo; eventos. 

Contributo para o ecossistema: 

 A NERSANT em parceria com o Centro de Formação Profissional de Santarém 
proporciona formação financiada aos seus associados 

 O Projeto EmpCriança visa a conceção, desenvolvimento, implementação, 
acompanhamento e monitorização de uma iniciativa de carácter inovador na Região, 
que tem como principal objetivo sensibilizar as crianças do primeiro ciclo (3º e 4º anos) 
para o empreendedorismo e atividade empresarial, com o intuito de estimular a 
capacidade de criação, observação e atuação dos alunos, preparando-os para o seu 
futuro. 

 O projeto EmpreEscola - Empreender no Ensino Secundário é uma iniciativa para 
fomentar o empreendedorismo na comunidade escolar do ensino secundário. É um 
projeto promovido pela NERSANT, ao qual se podem candidatar projetos com ideias de 
negócio de carácter inovador, em qualquer área de atividade, com potencial de 
crescimento, suscetível de dar lugar ao aparecimento de um novo produto/serviço no 
mercado. 

 O RibaCERTIFICA é um projeto conjunto, submetido e dinamizado pela NERSANT, que 
conta com o apoio do COMPETE que permite, através da concessão de apoio a fundo 
perdido, com uma taxa de financiamento base de 50%, a obtenção de certificação das 
empresas nos diversos sistemas de gestão. O projeto visa a promoção da Certificação 
e Competitividade das empresas do Ribatejo, nomeadamente nas vertentes: Sistema 
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de Gestão da Qualidade (SGQ - ISO 9001); Sistema de Gestão Ambiental (SGA - ISO 
14001); Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (SGSA - ISO 22000); Diversificação 
e Eficiência Energética - Sistema de Gestão de Energia (SGE - ISO 50001) 

 O projeto "Economia Social - Preparar e Implementar SGQ", para além de desenhar um 
sistema de gestão da qualidade para cada organização, de acordo com a Norma ISO 
9001:2015, permite ainda preparar a instituição para Qualificação de acordo com os 
níveis de qualificação da Segurança Social. 

 A NERSANT desenvolveu o projeto AudiTec junto das empresas da Região de 
Santarém. Este projeto teve como principal objetivo promover a inovação nas empresas 
da Região e permitir que estas tivessem acesso a apoios a fundo perdido para a 
realização de Diagnósticos Tecnológicos e de Inovação, Diagnósticos Energéticos e 
Diagnósticos Ambientais. 

 A NERSANT, tem vindo a desenvolver um trabalho de sensibilização junto das 
empresas do Ribatejo para que estas desenvolvam políticas de PI, na medida em que a 
PI estará para as PME no início do século XXI, como as questões de marketing ou as 
de gestão de recursos humanos estiveram para as empresas no século XX. O Gabinete 
de Apoio e Comunicação da NERSANT, presta todos os serviços no âmbito desta 
temática, fornecendo informações e procedendo à elaboração dos registos das várias 
modalidades de propriedade industrial: marcas; logótipo; patente e modelos de utilidade; 
modelo ou desenho industrial. 

 O RING - Ribatejo Inovação Na Gestão, é um projeto conjunto, submetido e dinamizado 
pela NERSANT, que conta com o apoio do COMPETE2020 no financiamento a 50% - 
não reembolsável. Visa o desenvolvimento de ações de modernização e melhoramento 
das metodologias e processos de gestão, numa (ou nas) das seguintes áreas: Inovação 
Organizacional (Geração de Ideias Inovadoras, Modernização e melhoramento dos 
processos, Desenvolvimento de novos produtos e/ou serviço; Desenvolvimento de 2 
casos práticos nas organizações; Certificação do Sistema de Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (IDI) - NP 4457:2007) e Otimização de Processos 
(Aplicação de Inovadoras Metodologias e Ferramentas LEAN; Certificação do Sistema 
de Gestão da Qualidade (ou actualização) - ISO 9001:2015; Sistema de Gestão de 
Segurança Alimentar - FSSC22000). 

 O Cluster Agroindustrial do Ribatejo (AgroCluster) surge em 2009 com a aprovação da 
candidatura promovida pela NERSANT ao programa Operacional Fatores de 
Competitividade, enquadrado na Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) para projetos 
de constituição, dinamização e concretização de Pólos de Competitividade e Tecnologia 
e de Outros Clusters. Com a aprovação da candidatura surge o reconhecimento formal 
do Cluster Agroindustrial do Ribatejo. 

 Fomentado pela NERSANT, lançado em junho de 2015, o Regenerapolis- Cluster para 
a Regeneração Urbana visa criar um quadro coerente de competências e instrumentos 
que permitam ao setor privado liderar o arranque do processo de regeneração urbana e 
promover uma rede agregadora de empresas do setor da construção especializadas na 
área, integrando atualmente 41 empresas. 

 O VIVER O TEJO assenta na valorização do Tejo como agente percursor da estratégia 
de desenvolvimento económico do Ribatejo, tendo como fator chave o seu potencial 
turístico diferenciado e de excelência. Engloba um conjunto diversificado de atividades 
inovadoras, relançando o papel do Rio como eixo estratégico de dinamização e 
elemento identitário da região. Tem como objetivos: Promover o Turismo no Rio Tejo e 
no Ribatejo; atrair turistas e visitantes; Valorizar e dinamizar as zonas ribeirinhas e os 



B’TEN // Business Talent Enterprise Network 

28 / 83 
RELATÓRIO DE CARATERIZAÇÃO 

DOS ELEMENTOS DO ECOSSISTEMA   
 

espaços envolventes, na sua vertente natural, patrimonial, cultural e económica. 
Identificar e qualificar a oferta turística da Região e promover ofertas integradas; 
promover o desenvolvimento sustentável e a preservação dos elementos históricos e 
culturais; aumentar a competitividade de todo o território. 

 O projeto EXPORT RIBATEJO 2020 vocaciona-se exclusivamente para atividades de 
Internacionalização. Trata-se de um projeto conjunto, promovido pela NERSANT, e que 
contempla um conjunto de ações de prospeção de mercados (Missões Empresariais, 
Organização de Mostras no Estrangeiros e Receção de Delegações Estrangeiras), com 
o objetivo de melhorar o posicionamento das empresas participantes no mercado global, 
permitindo que estas iniciem exportações ou reforcem o seu potencial exportador, 
consolidando quotas de mercados ou diversificando os seus mercados. 

 A NERSANT Business é um evento realizado pela NERSANT desde 2012 e que visa a 
promoção da imagem dos produtos e serviços da Região como sendo inovadores e 
competitivos a nível nacional e internacional, através da promoção e de apresentação 
de potencialidades da Região, das suas empresas e produtos a potenciais investidores 
estrangeiros e importadores, de modo a promover as exportações e atrair Investimento 
Direto Estrangeiro. 

 O projeto ExportRibatejo desenvolveu-se em torno da área de internacionalização, 
conhecimento, acesso a mercados e valorização da oferta nacional, que se enquadra 
nas áreas de atividade por excelência da Associação. Visa essencialmente o seguinte: 
Proceder ao levantamento e produção de informação de gestão relevante para as PME 
da Região, nomeadamente na área de mercados, concursos públicos e oportunidades 
de negócios em mercados internacionais; promover a integração da Região em redes 
relevantes para acesso a mercados emergentes; promover a imagem dos produtos e 
serviços da Região como sendo inovadores e competitivos a nível nacional e 
internacional, através da organização de eventos de promoção e de apresentação de 
potencialidades da Região, das suas empresas e produtos a potenciais investidores 
estrangeiros e importadores, de modo a promover as exportações e atrair Investimento 
Direto Estrangeiro (NERSANT Business: http://business.nersant.pt/) promover a 
imagem dos produtos e serviços da Região como sendo inovadores e competitivos a 
nível nacional e internacional, através da criação de um portal de promoção internacional 
da região, das suas empresas e dos seus produtos - O Sítio dos Negócios: 
http://www.sitiodosnegocios.pt/. 

 A NERSANT propõe-se, assim, prestar às empresas e instituições, colaboração no 
domínio do Desenvolvimento de Recursos Humanos, através da oferta de um conjunto 
integrado de formação, nomeadamente: Formação Modular Certificada para ativos 
(empregados ou desempregados) - formação inter-empresa; Formação à medida - 
formação intra-empresa; Formação-ação; Formação Pedagógica Inicial de Formadores; 
Formação Contínua de Formadores; Formação Modular Certificada para Entidades da 
Economia Social; Formação na área de Segurança e Higiene no Trabalho (cursos 
homologados pelo ACT). 

 O SÍTIO DO EMPREENDEDOR é um programa dinamizado pela NERSANT e 
promovido por uma REDE alargada de entidades do Ribatejo, que visa promover o 
empreendedorismo e a criação e desenvolvimento de empresas na Região. 
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2.2 / AGROCLUSTER – CLUSTER AGROINDUSTRIAL DO RIBATEJO 
Informações de contacto 

Website: www.agrocluster.com 

Endereço: 

Pavilhão de Exposições da NERSANT 

Várzea de Mesiões 

2350-433 Torres Novas 

Telefone: +351 249 839 500 

Fax: +351 249 839 509 

E-mail: geral@agrocluster.com 

 

O Cluster Agroindustrial do Ribatejo (Agrocluster) é uma associação de empresas e entidades 
do setor agroindustrial, sem fins lucrativos, que aposta no desenvolvimento do setor e na 
promoção da competitividade das suas empresas, procurando para tal, criar sinergias entre os 
seus atores , aproximar as empresas das Instituições de Ensino e de I&D, fomentar, estimular e 
apoiar o desenvolvimento de projetos de Inovação/I&D aptos a criar novos produtos, novos 
métodos, processos e tecnologias e apoiar a internacionalização das empresas do setor, 
apostando na diferenciação. 

A entidade responsável pela gestão do Cluster é a AnimaForum – Associação Para o 
Desenvolvimento da Agro-indústria. 

O âmbito de atuação do cluster é o setor agroindustrial do Ribatejo, Alentejo e Oeste no seu 
todo, embora em especial nos seguintes subsetores: produtos cárneos; frutos e produtos 
hortícolas; produção de óleos e gorduras animais e vegetais; arroz; bebidas; e serviços 
associados. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 AgroCapacita – Prepara as empresas do setor para enfrentarem os desafios que 
decorrem de dinâmicas de mercados altamente exigentes e competitivos, o que as 
obriga a um esforço de inovação crescente para o qual o acesso à informação é um fator 
crítico de sucesso. 

 PromoTejo – Pretende melhorar o posicionamento das empresas/entidades no mercado 
global permitindo que exportem ou reforcem o seu potencial, consolidando quotas de 
mercado ou diversificando a sua presença através de um conjunto de ações de 
internacionalização. 

 Incubar+Lezíria – Reforça a cooperação, as parcerias e as redes de apoio ao 
empreendedorismo qualificado e criativo na região da Lezíria do Tejo fomentado o apoio 
à geração de ideias inovadoras, a iniciativas empresariais e à criação de novas 
empresas, sobretudo em setores de alta e média-alta tecnologia, e em serviços 
intensivos em conhecimento. 

 AgriExport - Iniciativa de promoção internacional e de capacitação das PME do setor 
agroindustrial, organizada pelo INOVCLUSTER e pelo ANIMAFORUM com o objetivo 
de aumentar as exportações e a visibilidade internacional de Portugal. 
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 NATUREEF (ESCP) – Rede internacional na área da eficiência em recursos naturais 
para a qual o AgroCluster do Ribatejo foi selecionado para integrar, na sequência da 
candidatura ao projeto internacional European Strategic Cluster Partnership (ESCP), 
direcionado a clusters e redes de organizações de países que visam intensificar as suas 
relações de parceria internacional. 

 PromoFood - Melhora o posicionamento internacional das empresas nas regiões Centro 
e Alentejo a nível de exportações bem como na atração de potenciais investidores 
estrangeiros. 

 AgroNegócio - Sustenta o processo de internacionalização da agro-indústria em fatores 
de competitividade como a inovação, o empreendedorismo e a cooperação empresarial. 

 AgriLogis - Promove e alavanca a capacidade competitiva da fileira do olival no seu 
território de intervenção, através da promoção de condições de produção, operacionais, 
de organização e de comercialização. 

 InovAgro - Fomenta a inovação e a competitividade das empresas, procurando gerar 
sinergias entre todos os atores do setor, concretamente pela aproximação entre 
empresas e instituições de ensino e de I&D, através da identificação das necessidades 
tecnológicas do setor e da disseminação dos novos avanços de mercado que possam 
vir a colmatar essas fragilidades. 

 AgroCompete - Estimula a competitividade das empresas, através da disponibilização 
de informação de apoio ao desenvolvimento e promoção dos produtos regionais e das 
respetivas fileiras produtivas. 

 AgroExport - Promove um conjunto de ações de prospeção de mercados (Missões, 
presença em feiras e Receção de delegações estrangeiras) e de marketing 
internacional, no sentido de melhorar o posicionamento das empresas participantes no 
mercado global. 

 MOVE PME - Reforça a formação de empresários e gestores orientado-os para a 
melhoria das capacidades de gestão; e proporciona formação, aos trabalhadores, 
devidamente enquadrada na estratégia e necessidades da empresa. 
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2.3 / ACIS – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE TORRES NOVAS, 
ENTRONCAMENTO, ALCANENA E GOLEGÃ 

Informações de contacto 

Website: www.acis.com.pt 

Endereço: 
Rua da Várzea, nº 64 

2350-433 Torres Novas 

Telefone: +351 249 822 151 

Fax: +351 249 812 296 

E-mail: geral@acis.com.pt 

 

A ACIS (Associação Empresarial de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena e Golegã) é uma 
associação de empresários, sem fins lucrativos. Desde a sua fundação tem por objetivos a 
defesa, a representação e a promoção dos legítimos interesses económicos, profissionais e 
sociais dos seus associados, bem como os direitos destes, seu prestígio e dignificação; contribuir 
para o harmónico desenvolvimento das atividades económicas da sua área, nos domínios 
técnico, económico, associativo e social, designadamente promovendo e criando serviços 
comuns, e ainda a promoção de um espírito de solidariedade, cooperação e apoio recíproco 
entre os seus associados 
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2.4 / ACITOFEBA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DOS 
MUNICÍPIOS DE TOMAR, FERREIRA DO ZÊZERE E VILA NOVA 
DA BARQUINHA 

Informações de contacto 

Website: www.acitofeba.pt 

Endereço: 
Rua Serpa Pinto nº 55 - 1º 

2300-592 Tomar 

Telefone: 
+351 249 323 401 

+351 249 312 265 

Fax: +351 249 323 419 

E-mail: geral@acitofeba.pt 

 

A ACITOFEBA pretende defender e representar os interesses dos seus associados contribuindo 
para o desenvolvimento e crescimento da economia nacional, em especial na área da sua 
representação territorial e nos setores da atuação dos seus associados. 

A Associação propõe-se colaborar com os organismos oficiais no desenvolvimento e na melhoria 
da política económica, laboral, social ou fiscal decorrente das atividades económicas da sua área 
de atuação, bem como incentivar e apoiar os associados na reestruturação das respetivas 
atividades e contribuir para uma melhor formação profissional, promover a criação de serviços 
de interesse comum para os seus associados. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 A ACITOFEBA encontra-se a preparar a apresentação de um projeto conjunto no âmbito 
do Portugal2020 de forma a potenciar o desenvolvimento das empresas dos setores do 
Comércio e Serviços nos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da 
Barquinha. As inscrições ou pré-adesões decorreram na 1ª semana de fevereiro de 
2016.  
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2.5 / ACISO – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL OURÉM-FÁTIMA 
Informações de contacto 

Website: www.aciso.pt 

Endereço: 
Travessa 10 de Junho, nº 11 

2490 - 567 Ourém 

Telefone: 
+351 249 540 220 

+351 913 103 273 

Fax: +351 249 540 221 

E-mail: 

geral@aciso.pt 

gde1@aciso.pt 

gfe1@aciso.pt 

gaf1@aciso.pt 

 

ACISO – Associação Empresarial Ourém - Fátima, um portal onde poderá encontrar toda a 
informação sobre esta Associação Empresarial, bem como um conjunto de apoios e serviços 
relacionados com a dinamização empresarial, área jurídica, formação profissional, bolsa de 
emprego, certificação de qualidade, qualidade alimentar, licenciamentos, bolsa de Associados, 
etc. 

Contributo para o ecossistema: 

 Projeto “InvestOURÉM” - Com o objetivo de orientar investimentos para o concelho de 
Ourém. Será elaborada uma publicação, sob a forma de Manual de Apoio ao Investidor, 
que visa contribuir, para o desenvolvimento económico do concelho. 

 Encontro Anual dos Empresários do Concelho de Ourém - Proporcionar o convívio, a 
troca de ideias e de experiências aos empresários é o principal objetivo do Encontro 
Anual de Empresários do Concelho de Ourém. 
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2.6 / ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ABRANTES, 
CONSTÂNCIA, SARDOAL, MAÇÃO E VILA DE REI 

Informações de contacto 

Website: www.acee.pt 

Endereço: 
Rua Angola, Lote 1 R/c Dto 

2200-390 Abrantes 

Telefone: +351 241 362 252 

Fax: +351 241 364 294 

E-mail: geral@acee.pt 

 

A Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei 
é uma associação patronal de empresários comerciais, empresariais e de serviços que tem por 
objetivos: 

 Representar, defender e promover os interesses comuns dos associados, seu prestígio 
e dignificação; 

 Contribuir para o harmónico desenvolvimento do comércio e serviços da sua área e da 
economia nacional 

 Promover um espírito de solidariedade e apoio entre os seus associados com vista à 
manutenção de um clima de progresso do País e de uma justa Paz Social 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Formação para ativos - realização de candidaturas aprovadas ao POPH (Programa 
Operacional do Potencial Humano) e à CCP (Confederação do Comércio de Portugal). 

 Esta formação visou complementar e aumentar a qualificação profissional dos 
recursos humanos das empresas associadas colmatando algumas lacunas de 
conhecimentos e competências no decurso da sua atividade profissional. 

 Projeto Dinamizar – Desenvolvimento da candidatura apresentada à CCP 
(Confederação do Comércio de Portugal) à tipologia 3.2. programa de Formação-Ação 
com a vertente de consultoria e formação à medida , destinado a um conjunto de 
empresas que visou elevar a capacidade competitiva das empresas, desenvolvimento 
de novos produtos, acesso a novos mercados, elaboração de sites, estratégias de 
internacionalização, redefinição de planos estratégicos, recuperação financeira, 
negociação com a Banca e Finanças, entre muitas outras intervenções. 

 PROJETO PROIGUAL (PLANOS DE IGUALDADE) – O projeto foi desenvolvido em 3 
empresas e uma Autarquia e visou a promoção da igualdade de género, numa ótica 
de responsabilidade social das organizações, estimulando no seio das organizações 
a adoção de medidas não discriminatórias entre mulheres e homens que vão de 
encontro à necessidade crescente de encontrar soluções que favoreçam a conciliação 
entre a vida profissional, familiar e pessoal, com vista ao aumento da satisfação dos 
colaboradores, melhorando o seu desempenho e contribuindo para a diminuição do 
absentismo involuntário, com efeitos imediatos nos rácios de produtividade, na 
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motivação dos RH e na reputação e imagem das organizações. Foram elaborados 
planos de igualdade para cada organização contemplando as dimensões do 
Planeamento Estratégico, da Gestão de Recursos Humanos e da Comunicação 
Interna e Externa das organizações. 

 PROJETOS MODCOM – Apresentados ao IAPMEI e a DGAE (Direção Geral da 
Empresa) – visaram promover e trazer + vida ao comércio tradicional dos centros 
históricos. 
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SISTEMA CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO NACIONAL 
(SCTN) 
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3 // SISTEMA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
NACIONAL (SCTN) 

 

3.1 / TAGUSVALLEY – TECNOPOLO DO VALE DO TEJO 
Informações de contacto 

Website: www.tagusvalley.pt 

Endereço: 
Rua José Dias Simão 

2200-062 Abrantes 

Telefone: +351 241 330 330 

Fax: +351 241330 339 

E-mail: geral@tagusvalley.pt 

 

O TAGUSVALLEY - Tecnopolo do Vale do Tejo é um Parque de Ciência e Tecnologia, localizado 
no concelho de Abrantes, desde 7 de Novembro de 2003 que aposta em estimular o 
empreendedorismo e a competitividade na Região, tendo por base a Inovação e a Tecnologia.  
A estratégia do TAGUSVALLEY - Tecnopolo do Vale do Tejo assenta nos setores das 
Tecnologias da Informação e Comunicação, Energia, Metalomecânica e Agroalimentar, áreas 
onde se procura identificar as oportunidades e as sinergias junto dos atores regionais, com vista 
à criação de um sistema potenciador de inovação e de empreendedorismo, a par de uma política 
de atração e estímulo à fixação de recursos humanos qualificados. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Projeto Prehendere – Empreender no feminino no Vale do Tejo - O TAGUSVALLEY, em 
2009, foi uma das 54 associações a assinar o “Compromisso para a Igualdade”, por ter 
visto aprovada uma candidatura enquadrada no empreendedorismo em meio rural e de 
valorização dos produtos do território local. Este projeto apoiou e incentivou a criação 
de empresas geridas por mulheres, através de consultadoria especializada, além de ter 
fomentado a fixação e o retorno de jovens qualificadas ao território local. Foi um projeto 
integrado, composto por ações de formação, ações de tutoria, consultoria e assistência 
técnica e ações de suporte à criação de redes inter-empresas. 

 O projeto “Inovar em Rede” foi um projeto conjunto entre a Associação Parkurbis 
Incubação, Sines Tecnopolo e o TAGUSVALLEY, visando a atuação nos territórios da 
Covilhã, Abrantes e Sines para a resolução de problemas comuns nas áreas do 
“Empreendedorismo e espírito empresarial” e a “Propriedade Industrial”. Teve como 
enfoque o desenvolvimento de um conjunto de atividades vocacionadas para a 
sensibilização, para o empreendedorismo e a disseminação de informação para o 
reforço da competitividade empresarial via proteção da propriedade industrial. 

 O Concurso de Ideias INOV.POINT, atualmente (2015) na sua 3.ªedição - Concurso 
Projetos Empresarias, desenvolveu em 2009 a sua 1.ªedição. Com o intuito de captar 
jovens e projetos para a região de Abrantes, procurou-se mostrar e oferecer a uma 
região mais alargada os serviços e potencialidades presentes no TAGUSVALLEY, 
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atraindo, capacitando e apoiando jovens qualificados, empresas e a geração de novas 
ideias. No decorrer do concurso foram admitidos 15 ideias, de diversas áreas de negócio 
e de diferentes zonas do país, dessas, resultou a entrega de 3 primeiros prémios, aos 3 
concorrentes participantes com melhor classificação, e tendo por base de análise o seu 
carácter inovador, a solidez, a motivação e a aplicabilidade, assim como o 
enquadramento nas éreas prioritárias de trabalho do TAGUSVALLEY. Os prémios 
incluiram a oferta de pré-incubação e incubação no INOV.POINT, por períodos de 4 e 6 
meses, respetivamente; e a oferta de serviços de contabilidade, comunicação e apoio 
Jurídico, nos primeiros meses de arranque das empresas vencedoras. 

 O projeto Startup (2010-2012) decorreu no âmbito do Sistema de Apoio a Áreas de 
Acolhimento Empresarial e Logística, do Programa MaisCentro da CCDR-Centro e visou 
dotar a Região Centro das condições adequadas para o lançamento e desenvolvimento 
de empresas inovadoras, com forte dinâmica de ligação com o sistema científico e 
tecnológico, centradas na promoção do empreendedorismo numa lógica de rede. As 
entidades envolvidas neste projeto implementaram um plano de ação estruturado em 5 
eixos: o reforço da capacidade de gestão interna e serviços partilhados, a promoção do 
empreendedorismo, a cooperação com o sistema científico e tecnológico, o 
desenvolvimento empresarial e a internacionalização. Contou com a participação e 
envolvimento de todos os membros da RIERC. 

 O projeto "Clusters Tecnológicos Emergentes em Portugal", foi um projeto desenvolvido 
pela BICS - associação da qual o Tagusvalley é parceiro integrante, no decorrer do ano 
de 2013. Teve como objetivo conferir visibilidade a setores especializados de elevado 
teor tecnológico no território nacional, por forma a potenciar o seu crescimento, através 
do acesso ao mercado global e à realização de parcerias a nível nacional e internacional 
numa perspetiva de inovação aberta. 
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3.2 / IPT – INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR 
Informações de contacto 

Website: www.ipt.pt 

Endereço: 
Quinta do Contador -Estrada da Serra 

2300-313 Tomar 

Telefone: +351 249 328 100 

Fax: +351 249 328 186 

E-mail: geral@ipt.pt 

 

O IPT é uma instituição de ensino superior politécnico dotada de valências nas áreas das 
ciências, tecnologias, artes e humanidades que concorre complementarmente para a formação 
dos seus estudantes, produzindo conhecimento útil, capacidades, competências e aptidões, 
preparando-os para o mercado de trabalho e para o exercício de uma cidadania ativa numa 
sociedade democrática. 

Assume como sua missão: a expansão do acesso ao saber em benefício das pessoas e da 
sociedade, através da investigação, do ensino e da cooperação, num projeto de formação global 
do indivíduo; a participação ativa na construção de um espaço europeu de investigação e 
educação, e de um modelo de desenvolvimento regional assente na criação, inovação e 
valorização do conhecimento científico e tecnológico. 

No âmbito do cumprimento da sua missão o IPT: valoriza a atividade dos seus investigadores, 
docentes e funcionários, estimula a formação intelectual e profissional dos seus estudantes e 
assegura as condições para que todos os cidadãos devidamente habilitados possam ter acesso 
ao ensino superior e à aprendizagem ao longo da vida; promove a mobilidade efetiva de 
estudantes e diplomados, tanto a nível nacional como internacional, designadamente no espaço 
europeu de ensino superior e na comunidade de países de língua portuguesa; participa em 
atividades de ligação à sociedade, designadamente de difusão e transferência de conhecimento, 
assim como de valorização económica do conhecimento científico; contribui para a compreensão 
pública das humanidades, das artes, da ciência e da tecnologia, promovendo e organizando 
ações de apoio à difusão da cultura humanística, artística, científica e tecnológica, e 
disponibilizando os recursos necessários para esses fins. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 ADIP - Associação para o Desenvolvimento de Ideias e Projetos - Desenvolvimento de 
Ideias e Projetos 
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3.3 / SERQ – CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA 
FLORESTA 

Informações de contacto 

Website: www.serq.pt 

Endereço: 
Zona Industrial da Sertã Lote 3 

6100-711 Sertã 

Telefone: +351 274 608 626 

Fax:  

E-mail: direcao@serq.pt 

 

O SERQ - Centro de Inovação e Competências da Floresta, é uma entidade privada sem fins 
lucrativos pertencente ao sistema nacional de ciência e tecnologia, e tem como objetivo 
estratégico promover a competitividade do setor agroflorestal através da melhoria da qualidade 
das matérias-primas (e.g. madeira), desenvolvimento de novos produtos e soluções (e.g. bens e 
serviços transacionáveis) contribuindo para o aumento da competitividade externa das empresas 
do setor. A atuação do SERQ abrange toda a cadeia de valor desde a produção até à colocação 
do produto de base florestal no mercado. 

As suas atividades apoiam-se segundo três eixos estratégicos: melhoria dos produtos, processos 
e serviços de base florestal; apoio à capacidade empreendedora e de inovação de pessoas e 
empresas e transferência de conhecimento e tecnologia. Estes eixos são suportados por uma 
infraestrutura de investigação e inovação, uma rede de investigação e uma infraestrutura de 
suporte à transferência de conhecimento do sistema científico para o tecido produtivo e para o 
utilizador final. A infraestrutura do SERQ é ainda complementada com um conjunto de meios de 
suporte à conceção, desenvolvimento e validação da ideia/conceito, nomeadamente através do 
seu espaço FABLAB. 
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3.4 / CTIC – CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS DOS 
CURTUMES 

Informações de contacto 

Website: 
www.ctic.pt 

www.ctic.pai.pt 

Endereço: 
Rua Estiveira São Pedro 

2380-184 Alcanena 

Telefone: +351 249 889 190 

Fax: +351 249 889 199 

E-mail:  

 

O Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (CTIC) é uma infraestrutura tecnológica, 
promotora e catalisadora da valorização e inovação tecnológica da indústria de curtumes 
nacional. 

Apresenta uma equipa de profissionais qualificados e apoia-se nos seus Laboratórios 
acreditados (pelo IPAC), o CTIC oferece um leque bastante alargado de serviços em diversas 
áreas chave, constituindo um forte impulso para a inovação e competitividade do tecido 
económico nacional. 
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ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO  
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4 // ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
 

4.1 / ATEP – ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 
PROFISSIONAL 

Informações de contacto 

Website: www.atep.pt 

Endereço: 
Cancela do Leão, Várzea dos Mesiões 

2350-433 Torres Novas 

Telefone: 
+351 249 812 311 

+351 249 812 314 

Fax: +351 249 812 305 

E-mail: 
secretaria@atep.pt 

direccaopedagogica@atep.pt 

 

A ATEP é uma Associação orientada para a prossecução dos objetivos do Ensino Secundário, 
especificamente do subsistema do ensino profissional. 

Esta entidade, define como objetivos: contribuir para a realização pessoal dos jovens, 
proporcionando a preparação adequada para a vida ativa; a existência de mecanismos de 
aproximação entre a escola e o mundo do trabalho, nomeadamente, a planificação, a realização 
e a avaliação de estágios; visa ainda proporcionar uma formação integral e integrada dos jovens, 
qualificando-os para o exercício profissional e para o prosseguimento de estudos. 

Presta serviços educativos à comunidade tendo por base uma troca e enriquecimento mútuos; 
analisando as necessidades de formação locais e regionais e proporcionando respostas 
formativas adequadas; contribuindo para o desenvolvimento social, económico e cultural da 
comunidade. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Realização do Seminário “Vitaminas para o Emprego”, inserido no projeto Maior 
Empregabilidade, tendo este sido dirigido aos alunos do 3º ano, apresentando 
conteúdos e dinâmicas teórico-práticas centrados 100% na temática das competências 
transversais/soft skills que todas as pessoas na vida ativa deveriam ter para que 
consigam ingressar no mercado de trabalho. 
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4.2 / EPDRA – ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL DE ABRANTES 

Informações de contacto 

Website: www.epdra.pt 

Endereço: 
Herdade da Murteira 

2200 – 681 Mouriscas 

Telefone: 
+351 241 870 020 

+351 241 870 021 

Fax: +351 241 870 028 

E-mail: geral@epdra.pt 

 

A EPDRA intervém num contexto formativo local, regional, nacional e transnacional. Desde que 
iniciou o seu funcionamento, já formou alunos de todo o território nacional (ilhas incluídas), do 
espaço lusófono (Guiné, S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique e Timor) e do 
espaço europeu (França, Alemanha, Itália, Finlândia, Hungria, Roménia e Bulgária). 
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4.3 / ESCOLA PROFISSIONAL DE TOMAR 
Informações de contacto 

Website: www.escolaprofissionaltomar.com 

Endereço: 
Avenida Cândido Madureira (Casa dos Tetos) 
120 

2300-531 Tomar 

Telefone: 

+351 249 323 162 

+351 917 684 361 

+351 935 737 612 

Fax: +351 249 323 182 

E-mail: secretaria@escolaprofissionaltomar.com 

 

A Escola Profissional de Tomar, forma jovens que, após terem concluído o 9º ano de 
escolaridade procuram uma alternativa diferente para o seu percurso escolar e profissional. 

A Escola Profissional de Tomar desenvolve a sua atividade no domínio da educação e da 
formação, por forma a: contribuir para a realização pessoal dos jovens; proporcionar uma 
preparação adequada para a vida ativa; facilitar a aproximação entre a escola e o mundo do 
trabalho; preparar os alunos para o prosseguimento de estudos; prestar serviços educativos à 
comunidade; dar respostas formativas às necessidades locais inventariadas; contribuir para o 
desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade. 
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4.4 / INSIGNARE – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO 
Informações de contacto 

Website: www.insignare.pt 

Endereço: 

Edifício Paço do Conde 

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro 

2490-548 Ourém 

Telefone: +351 249 545 721 

Fax:  

E-mail: sec@insignare.pt 

 

A INSIGNARE iniciou a sua atividade como Escola Profissional de Ourém e foi uma aposta da 
ACISO e da Câmara Municipal de Ourém.  

Esta entidade orientou desde sempre a sua atuação para a dinamização de cursos em áreas 
onde se sentia a carência de técnicos qualificados. 

Com o mesmo objetivo de suprir as necessidades de técnicos qualificados na região, o Centro 
de Estudos de Fátima, junta-se aos promotores ACISO e à Câmara Municipal de Ourém. A 
adesão deste novo promotor permite a criação do pólo de Fátima da Escola Profissional de 
Ourém onde passaram a ser dinamizados cursos na área da hotelaria e turismo. 

Deste modo, passaram a fazer parte da INSIGNARE, a Escola Profissional de Ourém, a Escola 
de Hotelaria de Fátima e o Departamento de Formação e Emprego (Life) que agrupa o Centro 
de Formação Contínua, Gabinete de Inserção Profissional, Centro de Qualificação e Ensino 
Profissional da INSIGNARE e o Gabinete de Cooperação Internacional. 
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4.5 / EPO – ESCOLA PROFISSIONAL DE OURÉM 
Informações de contacto 

Website: www.epo.pt 

Endereço: 
Rua Santa Teresa de Ourém, Apartado 
107 

2490-242 Ourém 

Telefone: +351 249 540 390 

Fax: +351 249 540 399 

E-mail: epo@insignare.pt 

 

A Escola Profissional de Ourém iniciou a sua atividade no ano de 1990, assumiu como filosofia 
de funcionamento a preparação de jovens profissionais para o mercado de trabalho regional e 
nacional, prosseguindo o objetivo de direcionar a sua atividade para o desenvolvimento de cursos 
com forte componente técnica e tecnológica – daí a designação atual de “EPO – Escola Oficina”. 

O seu contributo permite aos alunos integrar o mercado de trabalho com maior facilidade, graças 
ao enriquecimento profissional e cultural, facilitado não só pela escolha criteriosa dos locais de 
estágio, como pelo desenvolvimento na EPO de atividades diversificadas geradoras de 
competências pessoais e sociais. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 A Escola Profissional de Ourém inaugurou os seus novos espaços, através de um 
projeto que pretende recriar na Escola a vivência da Empresa, garantindo instalações, 
equipamentos, formadores, procedimentos e atitudes que assegurem a formação de 
jovens técnicos com elevados níveis de especialização e com possibilidade de 
integração imediata no mercado de trabalho.  

O projeto  surgiu no seguimento do reforço da Escola Profissional de Ourém, suportado 
no conceito estratégico Escola Oficina, conceito este que promove uma aproximação 
crescente da formação à realidade do mercado de trabalho recriando na Escola a 
vivência da Empresa. Em virtude deste novo posicionamento, a EPO iniciou, há uns 
anos atrás, uma forte aposta na reconversão da sua oferta formativa, direcionando-a 
para cursos de reconhecida empregabilidade, em áreas industriais com forte 
componente técnica e tecnológica. 

 Foi estabelecido um acordo de parceria entre a CEFAMOL (Associação Nacional da 
Indústria de Moldes) e a EPO. Este acordo visa potenciar uma maior qualidade no 
relacionamento com as empresas do setor dos moldes, promover mais experiências de 
Formação em Contexto de Trabalho (estágios) aos alunos da Escola, e ainda garantir o 
desenvolvimento de atividades comuns, entre as maiores e melhores empresas de 
produção de moldes para a indústria de Plástico, Ligas Leves e Ferramentas Especiais, 
associadas da CEFAMOL.  Este acordo irá ainda permitir ajustar/adequar a formação 
ministrada na EPO (conteúdos programáticos do curso) às necessidades das empresas, 
contribuindo, desta forma, como facilitador da integração dos recém-diplomados no 
mercado de trabalho (o Curso de Produção em Metalomecânica, variante Programação 
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e Maquinação possui uma taxa de empregabilidade de 100%), dotando as empresas do 
setor com técnicos qualificados de nível IV. 
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4.6 / EHF – ESCOLA DE HOTELARIA DE FÁTIMA (INSIGNARE) 
Informações de contacto 

Website: http://www.insignare.pt/pt/1073/ehf 

Endereço: 
Avenida Beato Nuno, nº 208 

2495-401 Fátima 

Telefone: +351 249 530 630 

Fax: +351 249 530 639 

E-mail: ehf@insignare.pt 

 

A Escola de Hotelaria de Fátima iniciou a sua atividade como Pólo de Fátima da Escola 
Profissional de Ourém - EPO, onde passaram a funcionar todas as turmas da área de Hotelaria 
que a EPO dinamizava. 

Com instalações equipadas para a formação em hotelaria, as áreas dinamizadas aumentaram 
para outras vertentes como o Restaurante-Bar e a Cozinha-Pastelaria, tendo como objetivo ir ao 
encontro das necessidades de técnicos qualificados existentes no mercado de Fátima, um 
mercado predominantemente hoteleiro. Atualmente ministra cursos na área da Receção, 
Turismo, Restaurante-Bar e Cozinha-Pastelaria. 

Com uma qualidade de formação reconhecida, sobressai a facilidade com que os seus alunos 
integram o mercado de trabalho, o grande enriquecimento possibilitado, quer em locais de 
estágio, quer em todas as atividades dinamizadas pela Escola e a responsabilização incutida 
desde cedo que, a par com um ensino de caráter muito prático, forma profissionais de excelência. 
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4.7 / LIFE – LOCAL DE INSERÇÃO, FORMAÇÃO E ENSINO 
(DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E EMPREGO, INSIGNARE) 

Informações de contacto 
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Website: www.insignare.pt 

Telefone: +351 249 540 397 

Fax: +351 249 540 399 

E-mail: cfc@insignare.pt 
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Website: www.insignare.pt 

Telefone: +351 249 540 397 

Fax:  

E-mail: gip@insignare.pt 
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Website: www.insignare.pt 

Telefone: +351 249 540 390 

Fax: +351 249 540 399 

E-mail: cqep@insignare.pt 
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Website: www.insignare.pt 

Telefone: +351 249 540 390 

Fax: +351 249 540 399 

E-mail: gci@insignare.pt 

 

O Departamento de Formação e Emprego foi criado, a partir de uma reorganização interna, 
agrupando quatro áreas de trabalho que se complementam entre si: CFC – Centro de Formação 
Contínua; GIP – Gabinete de Inserção Profissional; CQEP – Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional; GCI - Gabinete de Cooperação Internacional. 

De forma a que a comunicação externa fosse mais eficiente e os seus utilizadores 
percecionassem mais facilmente o que se pretende, foi criada a sigla LIFE – Local de Inserção, 
Formação e Ensino. 

Aproveitando as sinergias existentes entre aqueles serviços,é disponibilizada à comunidade local 
e regional um serviço transversal que, para além de ir ao encontro das necessidades pontuais, 
numa destas quatro áreas, sentidas pelos clientes individuais ou organizacionais, permita uma 
oferta cruzada de alternativas e/ou complementos formativos e profissionais.  

O LIFE oferece um serviço integrado a quem procure, de forma rápida e adequada a cada 
situação, várias componentes: compatibilização entre oferta e procura de emprego, formação 
profissional, apoio social, orientação vocacional e profissional, oportunidades de colocação / 
aprendizagem e negócios no estrangeiro. 

Internamente, este Departamento será ainda responsável pelas Auditorias Pedagógicas e 
Administrativas às Escolas da INSIGNARE, prosseguindo uma estratégia de melhoria contínua 
da INSIGNARE. 
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4.8 / ESTA – ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE ABRANTES 
Informações de contacto 

Website: www.esta.ipt.pt 

Endereço: 
Quinta do Contador – Estrada da Serra 

2300-313 Tomar 

Telefone: +351 249 328 100 

Fax: +351 249 328 186 

E-mail: geral@ipt.pt 

 

A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) é uma unidade orgânica do IPT, orientada 
para a criação, a transmissão e a difusão da ciência, tecnologia, cultura e arte numa perspetiva 
profissional, através da articulação do estudo, do ensino e da investigação aplicada, promovendo 
o desenvolvimento económico e social de forma sustentável, a plicação da justiça e igualdade 
sociais e da cidadania esclarecida e responsável, incentivando o desenvolvimento do 
pensamento crítico e assumindo ao mesmo tempo um compromisso local e regional. 
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4.9 / ESCOLA PROFISSIONAL DE TORRES NOVAS 
Informações de contacto 

Website: www.atep.pt/ 

Endereço: 
Cancela do Leão, Várzea dos Mesiões 

2350-433 Torres Novas 

Telefone: 
+351 249 812 311 

+351 249 812 314 

Fax: +351 249 812 305 

E-mail: 
secretaria@atep.pt 

direccaopedagogica@atep.pt 

 

A Escola Profissional de Torres Novas resultou de um contrato-programa entre a Câmara 
Municipal de Torres Novas, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e a 
ACIS – Associação dos Comerciantes Retalhistas dos Concelhos de Torres Novas, 
Entroncamento, Alcanena e Golegã e o Ministério da Educação, tendo como objetivos: contribuir 
para a realização pessoal dos jovens, proporcionando, designadamente, a preparação adequada 
para a vida ativa; proporcionar os mecanismos de aproximação entre a escola e o mundo do 
trabalho, nomeadamente, a planificação, a realização e a avaliação de estágios; proporcionar 
uma formação integral e integrada dos jovens, qualificando-os para o exercício profissional e 
para o prosseguimento de estudos; prestar serviços educativos à comunidade na base de uma 
troca e enriquecimento mútuos; analisar necessidades de formação locais e regionais e 
proporcionar respostas formativas adequadas; contribuindo para o desenvolvimento social, 
económico e cultural da comunidade e dotando a região de um recurso básico e indispensável 
ao seu desenvolvimento. 
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4.10 / ETPS – ESCOLA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL DE SERTÃ 
Informações de contacto 

Website: www.etps.com.pt 

Endereço: 
Abegoaria - Sertã 

6100-601 Sertã 

Telefone: +351 274 603 296 

Fax: +351 274 604 316 

E-mail: e.t.p.serta@etps.com.pt 

 

A Escola Tecnológica e Profissional da Sertã ( ETPS) foi criada em Julho de 1993, sendo uma 
estrutura de natureza privada, sem fins lucrativos. Disponibiliza cursos profissionais como: 
Técnico de Informática, Técnico de Turismo e Técnico de Secretariado. 
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4.11 / REDE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL DO 
MÉDIO TEJO 

Informações de contacto 

Website: www.redeformacaotecnologica.ipt.pt 

 

Esta Rede surgiu da necessidade de promover a identidade regional e a fixação da população 
no Médio Tejo, gerando riqueza para a região e para o País, através da criação de um projeto 
conjunto das instituições de educação e formação, o qual permite a articulação das diferentes 
ofertas formativas. 

A natureza  regional desta Rede, faculta uma elevada potenciação da relação privilegiada que o 
IPT, como agente no fecho do ciclo formativo, mantém ao longo dos anos, com a grande maioria 
dos agentes económicos da região, possibilitando a valorização das empresas como centros de 
experiência e inovação e criando riqueza a partir do capital humano. 

Desta Rede fazem parte: 

 Escola Técnica e Profissional do Ribatejo 

 Agrupamento de Escolas de Alcanena 

 Agrupamento de Escolas Gil Pães 

 Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves 

 Escola Profissional Gustave Eiffel 

 Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento 

 Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha 

 Agrupamento de Escolas de Constância 

 Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes 

 Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes 

 Agrupamento de Escolas do Sardoal 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes 

 Agrupamento de Escolas Verde Horizonte – Mação 

 Agrupamento de Escolas de Ourém 

 Escola Profissional de Hotelaria de Fátima (INSIGNARE) 

 Escola Profissional de Ourém (INSIGNARE) 

 Escola Profissional de Tomar 

 Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo 

 Centro de Formação Profissional de Tomar 

 Agrupamento de Escolas "Templários" 

 Agrupamento de Escolas Nuno de Stª Maria 

 Instituto Politécnico de Tomar 
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 Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere 

 Agrupamento de Escolas de Vila de Rei 

 Escola Tecnológica e Profissional de Sicó 

 Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal 

 Instituto Vaz Serra Cernache do Bomjardim 

 Agrupamento de Escolas da Sertã 

 Escola Tecnológica e Profissional da Sertã 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional - Delegação Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Empreendedorismo no Médio Tejo - Sabe-se que muitos empreendedores se revelam 
precocemente, muitas vezes durante a infância e juventude, pelas suas capacidades de 
liderança, competitividade e perspicácia. Mas com orientação adequada e dedicação, 
qualquer um se pode tornar um empreendedor de sucesso. 

 A importância que o Empreendedorismo poderá ter na geração de valor na região do 
Médio Tejo, proporcionando maior empregabilidade e mais riqueza, fixando a população 
e melhorando a qualidade de vida, guiou a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, 
com as parcerias do Instituto Politécnico de Tomar, da NERSANT – Associação 
Empresarial da Região de Santarém e da TAGUS VALLEY – Tecnopolo do Vale do Tejo, 
a iniciar o projeto “Empreendedorismo no Médio Tejo”, que visa a divulgação desta 
temática. 

 No âmbito do “Empreendedorismo no Médio Tejo” o Instituto Politécnico de Tomar 
desenvolveu atividades em dois domínios: 

 Atitudes – Ciclo de seminários sobre Empreendedorismo, adaptados aos públicos-alvo 
crianças (1º e 2º ciclo) e jovens (3º ciclo e Secundário);  

 Dias abertos com visitas e atividades aos vários Laboratórios do Instituto Politécnico de 
Tomar.. 
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ASSOCIAÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 
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5 // ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

A formalização dos Grupos de Acão Local (GAL) da Região Centro (24 rurais e 5 costeiros) 
permitiu a implementação das Estratégias Territoriais integradas, promovidas pelas 
comunidades locais, com especial destaque para a abordagem LEADER, através da mobilização 
do instrumento regulamentar de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). 

O instrumento DLBC e a abordagem LEADER visam a dinamização e diversificação da 
económica local, a revitalização dos mercados locais, em territórios rurais, costeiros ou urbanos 
economicamente fragilizados ou de baixa densidade populacional, constituindo uma contribuição 
fundamental para o desenvolvimento rural sustentável. 

 

5.1 / ADIRN – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DO RIBATEJO NORTE (GAL) 

Informações de contacto 

Website: www.adirn.pt 

Endereço: 
Convento de S. Francisco, 1º Piso (Ala 
Nascente), Avenida General Bernardo Faria 

2300 - 535 Tomar 

Telefone: +351 249 310 040 

Fax: +351 249 310 049 

E-mail: adirn@adirn.pt 

 

A ADIRN tem por objeto a promoção, apoio e realização de um aproveitamento mais racional 
das potencialidades endógenas dos concelhos que integram a sua área de atuação, por iniciativa 
própria ou em colaboração com organismos ou serviços oficiais ou privados, nacionais, 
estrangeiros ou internacionais, tendo em vista o desenvolvimento rural e a melhoria de vida das 
populações. 

A atividade da ADIRN tem sido direcionada essencialmente para a gestão do programa LEADER, 
privilegiando a área do Turismo Rural e a Valorização dos Produtos Locais. 

A ADIRN tem como objetivo principal o desenvolvimento rural e promover, apoiar e realizar um 
aproveitamento das potencialidades locais dos concelhos que integram a sua área de atuação. 

Podem-se destacar as seguintes áreas de intervenção: apoio técnico ao desenvolvimento, 
formação e desenvolvimento profissional, elaboração de estudos e projetos, diversificação e 
valorização das produções. 

Contributo para o ecossistema: 

 Entidade facilitadora do Desenvolvimento Local através de projetos e fundos de apoio 
aos Quadros Comunitários de Apoio – Programa Nacional de Desenvolvimento Rural ou 
outros programas. 
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 Entidade Formadora - Sendo reconhecida pela DGERT com capacidade para conceber, 
executar e implementar ações de formação, pode apresentar uma oferta ao nível de 
cursos das mais variadas temáticas: Desenvolvimento Local; Turismo; Desporto 
Aventura; Agricultura e Produção Animal; floricultura e jardinagem; comércio e SHT. 

 Promoção Turística – Em parceria com as Entidades de Turismo, as Comunidades 
Urbanas ou outras entidades, dando um importante contributo ao nível dos eventos de 
representação do território, de conceção e implementação de estratégias de marketing, 
etc. 

 Promoção de Produtos Locais e do Artesanato – Representação dos produtos e 
produtores da Zona de Intervenção, em eventos a nível nacional e internacional. 

 Dinamização do Espírito Inovador – Captar investidores e sugerir novos projetos e 
ideias. 

 Catalizador de Parcerias – Identificar problemas, oportunidades, sugerir soluções, 
selecionar e envolver os parceiros adequados para cada situação. 

 Gerir e Animar projetos não lucrativos que visam o bem estar das populações, 
principalmente as camadas jovens. 

 Promover empresas por forma a serem auto suficientes e contribuirem para os objetivos 
mais gerais do Desenvolvimento Sustentável: PróRegiões; Templar; Loja do Ribatejo 
Norte; Turismo Azul e Verde. 

 Parceira ativa em projetos promocionais e eventos da região. 

 Consultadoria no Desenvolvimento Rural - Ser uma entidade interveniente nas questões 
do Desenvolvimento Rural, contribuindo com uma experiência de 21 anos. 
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5.2 / TAGUS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR (GAL) 

Informações de contacto 

Website: www.tagus-ri.pt 

Endereço: 

Edifício do antigo GAT 

Rua D. António Prior do Crato 

2200-086 Abrantes 

Telefone: +351 241 106 000 

Fax:  

E-mail: tagus@tagus-ri.pt 

 

A TAGUS –  Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior surgiu para dar 
resposta às necessidades de criação e aplicação de uma estratégia para o Desenvolvimento 
Local dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal e é composta por entidades públicas e 
privadas da Região. 

A TAGUS tem como objetivo primordial a promoção, apoio e realização de um aproveitamento 
mais racional das potencialidades dos concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e concelhos 
limítrofes, tendo em vista o desenvolvimento rural em todas as suas componentes e a melhoria 
das condições de vida das populações residentes. 
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5.3 / AMPIS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO PINHAL INTERIOR 
SUL (GAL) 

Informações de contacto 

Website: www.pinhalmaior.pt 

Endereço: 
Rua D. Nuno Álvares Pereira nº1 

6100-654 Sertã 

Telefone: +351 274 600 130 

Fax: +351 274 600 139 

E-mail: 
geral@pinhalmaior.pt 

pinhalmaior@mail.telepac.pt 

 

A Pinhal Maior – Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul é uma entidade que 
agrega associados de natureza pública (municípios) e privada (cooperativas agrícolas, 
associações culturais, desportivas, recreativas, IPSS´S e instituições bancárias). 

Os GAL Pinhal Maior pretendem fazer da região um território mais abrangente, mais atrativo, 
“competitivo”, preservando a sua qualidade ambiental e identidade cultural, evitando o 
agravamento do despovoamento, fixando as populações com novas atividades adequadas ao 
território. 

Como objetivos da entidade destacam-se: a valorização dos produtos produzidos; a inserção das 
produções em novos mercados; o desenvolvimento socioeconómico da região; a fixação de 
pessoas no território; a redução da dependência energética pela utilização de energias 
alternativas; a valorização dos recursos hídricos e a melhoria das infraestruturas; a promoção da 
melhoria das condições de vida das populações mais desfavorecidas. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Implementação do DLBC Rural  |2014-2020 (DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE 
COMUNITÁRIA) – em curso 

 Gestão do PRODER | 2007-2013 

 131 projetos apoiados 

 11 524 568€ de investimento total 

 6 635 402€ de apoio comunitário 

 Gestão do PIC LEADER + | 2000-2006 

 160 projetos apoiados 

 5 848 371€ de investimento total 

 3 621 556€ de apoio comunitário 

 Gestão do PIC LEADER II | 1996-2000 

 128 projetos apoiados 
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 4 742 071€ de investimento total 

 2 940 008€ de apoio comunitário 

 COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL 

 Qualificação do Turismo Activo (QTA) 

 Portugal Rural 

 7 Maravilhas da Gastronomia 

 Valorização da Madeira do Pinheiro Bravo 

 COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL 

 Tejo Vivo 

 Cooperar em Português 

 Agroleader + 

 Aner + 

 Gestão e organização “Os Quintais nas Praças do Pinhal” – mensalmente, desde 2013  

 Participação em feiras, colóquios e mostras regionais 

 Participação em estudos técnicos regionais 

 Valorização dos produtos locais 
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ENTIDADES DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL 
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6 // ENTIDADES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
 

6.1 / CLDS - CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

São vários os Contratos Locais de Desenvolvimento Social 3G do Médio Tejo (CLDS de 3ª 
Geração) que compõem a região do Médio Tejo, sendo eles relativos aos seguintes concelhos: 
Abrantes, Alcanena, Entroncamento, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Torres Novas e Vila de Rei. 
Estes promovem a inclusão social dos cidadãos através de ações, em parceria, que permitam 
contribuir para o aumento da empregabilidade, o combate às situações críticas de pobreza, 
especialmente a infantil, e da exclusão social em territórios vulneráveis, envelhecidos ou 
fortemente atingidos por calamidades. Têm igualmente especial atenção na concretização de 
medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Estimular parcerias entre diversas entidades de desenvolvimento social e local, com o 
objetivo de dar uma resposta efetiva e conjunta na luta contra a pobreza e a exclusão 
social. Visa a inclusão social dos munícipes através de ações estrategicamente 
planeadas. 

 A II Feira do Emprego e Empreendedorismo de Abrantes acontece nos dias 4 e 5 de 
Novembro, no edifício sede da TagusValley, em Alferrarede, concelho de Abrantes - 
organizado pelo segundo ano consecutivo pelo CRIA e pela equipa de CLDS 3G do 
concelho de Abrantes, a iniciativa pretende dar a oportunidade de contactar com 
Entidades Empregadoras Locais com ofertas de Emprego para o concelho de Abrantes 
e concelhos vizinhos. Poderá ainda encontrar Ofertas Formativas, a presença de 
diversas empresas de trabalho temporário e inúmeros workshops gratuitos, 
nomeadamente sobre “Empreendedorismo Feminino” - dia 4 pelas 15h30 -  e sobre 
“Desmistificar a Empregabilidade em Pessoas com Deficiência/Incapacidade” - dia 5, 
pelas 14h30. 

 Prémios NuMOAS 2016  

 Lançamento da Universidade Sénior de Sardoal (USS). O projeto vem dar uma “resposta 
fundamental para ocupar o espírito, ajudando no combate ao isolamento e solidão” frisou 
Miguel Borges, presidente da CM sardoalense, acrescentando que o “único objetivo é a 
alegria”, nomeadamente a alegria “de aprender e de viver”. 

 Sardoal SIM – Solidário, Inclusivo e Moderno, tem três eixos de intervenção: o Eixo 1 é 
dedicado ao emprego, qualificação e formação; o Eixo 2 é o da intervenção familiar; e o 
Eixo 3 é orientado para a capacitação das associações e instituições concelhias. 
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6.2 / CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 
MÉDIO TEJO 

Informações de contacto 

Website: www.iefp.pt/centroemprego?id=275285 

Endereço: 
R. Prof. Gomes Correia - Marmelais de 
Baixo 

2300-401 Tomar 

Telefone: +351 249 146 800 

Fax: +351 249 146 843 

E-mail:  

 

O IEFP , serviço público de emprego nacional,  tem  por missão promover a criação e a qualidade 
do emprego combatendo o desemprego, através da execução de políticas ativas de emprego, 
nomeadamente de formação profissional. 

Em particular, o Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo agrega os serviços 
de emprego de Abrantes, Sertã, Tomar e Torres Novas e o serviço de formação profissional de 
Tomar. 
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6.3 / MISERICÓRDIAS 

6.3.1 Misericórdia de Abrantes 
Provedor: António Dias Margarido 

Email: scmabrantes@sapo.pt 

Telefone: 241 360 020 

Fax: 241 371 564 

Morada: Rua Dr. José Joaquim Oliveira 

Código Postal: 2200-416 ABRANTES 

 

6.3.2 Misericórdia do Entroncamento 
Provedor: Manuel Fanha Vieira 

Email: provedor@scment.pt 

Telefone: 249 729 200 

Fax: 249 719 512 

Morada: Rua da Misericórdia 

Código Postal: 2330-117 ENTRONCAMENTO 

 

6.3.3 Misericórdia de Fátima - Ourém 
Provedor: Fernanda da Silva Rosa 

Email: secretaria@misericordiafatimaourem.com 

Telefone: 249 538 352 

Fax: 249 534 123 

Morada: Estrada de Leiria, 55 

Código Postal: 2945-407 FÁTIMA 

Site: www.misericordiafatimaourem.com 

 

6.3.4 Misericórdia de Ferreira do Zêzere 
Provedor: Luís Ribeiro Pereira 

Email: scmfz@hotmail.com 
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Telefone: 249 360 190 

Fax: 249 360 199 

Morada: Rua Quinta das Acácias, 1 A 

Código Postal: 2240-403 FERREIRA DO ZÊZERE 

Site: www.scmferreiradozezere.com  

 

6.3.5 Misericórdia de Mação 
Provedor: Vasco Sequeira Estrela 

Email: misericordia.macao@mail.telepac.pt 

Telefone: 241 519 080 

Fax: 241 519 089 

Morada: Av. Adelino Amaro da Costa, 337 

Código Postal: 6120-746 MAÇÃO 

Site: www.scmmacao.pt 

 

6.3.6 Misericórdia do Sardoal 
Provedor: Anacleto da Silva Batista 

Email: scm.sardoal@mail.telepac.pt 

Telefone: 241 850 120 

Fax: 241 850 129 

Morada: Largo do Convento 

Código Postal: 2231-909 SARDOAL 

  

6.3.7 Misericórdia de Tomar 
Provedor: Fernando Lopes de Jesus 

Email: geral@scmt.pt 

Telefone: 249 312 326 

Fax: 249 323 237 

Morada: Rua Infantaria Quinze, 9 E - 1º 

Código Postal: 2300-585 TOMAR 
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Site: www.scmt.pt 

 

6.3.8 Misericórdia de Torres Novas 
Provedor: António Gouveia da Luz 

Email: geral@scmtorresnovas.pt 

Telefone: 249 822 541 

Fax: 249 812 669 

Morada: Praça 5 de Outubro - Ap. 131 

Código Postal: 2354-909 TORRES NOVAS 

 

6.3.9 Misericórdia de Vila Nova da Barquinha 
Provedor: Hélder Brito da Silva 

Email: scmbarquinha@sapo.pt 

Telefone: 249 710 469 

Fax: 249 710 407 

Morada: Rua José Filipe Rebordão 

Código Postal: 2260-437 VILA NOVA DA BARQUINHA 
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OUTRAS ENTIDADES 
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7 // OUTRAS ENTIDADES 
 

7.1 / TEJO ENERGIA 
Informações de contacto 

Website: www.tejoenergia.com 

Endereço: 
Estrada Nacional 118, Km 142,1 

2205-380 Pego 

Telefone: +351 241 830 500 

Fax: +351 241 830 508 

E-mail:  

 

A Tejo Energia é um projeto inovador que se mantém como referência nos mercados elétricos a 
nível mundial, desde a compra da Central Termoelétrica do Pego. A Central do Pego significou 
também o primeiro grande “Project Finance” no Sul da Europa, envolvendo os Acionistas bem 
como os maiores Bancos Portugueses e Internacionais. Para termos uma ideia da importância 
desta operação financeira, esta foi a maior transferência transfronteiriça realizada na Europa em 
1993. 

O Projeto engloba três empresas - Tejo Energia, Pegop e CarboPego, que trabalham com base 
numa cultura de excelência assente na dedicação, empenho e envolvimento de todos os seus 
colaboradores. 

Este projeto, tem como enfoque a resposta à procura de energia e serviços de sistema, que o 
Sistema Elétrico Nacional atualmente necessita, e na responsabilidade ambiental e de 
segurança, promovendo o consumo eficaz de recursos, minimizando os riscos para o ambiente, 
para os trabalhadores e para a população. 
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7.2 / MEDIOTEJO21 – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENERGIA E 
AMBIENTE DA REGIÃO DO MÉDIO TEJO E PINHAL INTERIOR 
SUL 

Informações de contacto 

Website: www.mediotejo21.net 

Endereço: 
Rua D António Prior do Crato, 115 

2200-086 Abrantes 

Telefone: +351 241 105 760 

Fax:  

E-mail: geral@mediotejo21.net 

 

A Médiotejo21, Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul, tem 
por missão contribuir para a sustentabilidade e inovação na sua região de influência. 

A sustentabilidade energética e climática é um desígnio estratégico com duplo significado: por 
um lado a viabilidade de um desenvolvimento com inovação e sustentabilidade, e por outro, as 
estratégias de promoção da inovação e da sustentabilidade como vetores dinamizadores da 
atividade económica, indutores de desenvolvimento e geradores de emprego. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 O projeto PMI+ Pequenas e Médias Industrias Mais Eficientes no Médio Tejo e Pinhal 
Interior Sul,  sendo direccionado para o setor empresarial tem por objetivo implementar 
medidas de eficiência energética por iniciativa conjunta. As empresas interessadas são 
agregadas por natureza de intervenção e as propostas de redução de fatura de energia 
elétrica são realizadas em função das necessidades comuns, permitindo assim adquirir 
soluções/equipamentos com efeito de escala. Por outro lado, são apresentadas 
soluções de financiamento para a aquisição das soluções, por forma a melhorar o 
retorno do investimento. As intervenções propostas são definidas inicialmente em 
concordância com as necessidades comuns das empresas e as ofertas de mercado. 
Atualmente estão disponíveis as seguintes tecnologias: Baterias de Condensadores, 
Variadores Eletrónicos de Velocidade e Soluções de iluminação. 

 A “Plataforma Tejo” funciona como um mecanismo de investimento para desenvolver 
projetos de mini-geração como parte de uma mesma plataforma integrada. A 
PlataformaTejo é um projecto pioneiro da “IrRADIARE”. 
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7.3 / DSRLVT – DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO DE LISBOA E 
VALE DO TEJO (EQUIPA DE APOIO ÀS ESCOLAS DO MÉDIO 
TEJO) 

Informações de contacto 

Website: www.dgeste.mec.pt/index.php/contactos/contacto-
dsr-lisboa-e-vale-do-tejo/ 

Endereço: 
Praça de Alvalade, 12 

1749-070 Lisboa 

Telefone: +351 218 433 900 

Fax: +351 218 465 785 

E-mail: atendimento.dsrlvt@dgeste.mec.pt 

 

A DGEstE é um serviço central de administração direta do Estado dotada de autonomia 
administrativa, que dispõe de cinco unidades orgânicas desconcentradas, de âmbito regional, 
com a designação de Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, 
Direção de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e 
Direção de Serviços Região Algarve, sediadas, respetivamente, no Porto, Coimbra, Lisboa, 
Évora e Faro. 

As Direções de Serviços das Regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve 
são dirigidas por delegados regionais de educação. 

A sua missão passa por garantir a concretização regional das medidas de administração e o 
exercício das competências periféricas relativas às atribuições do Ministério da Educação e 
Ciência (MEC), sem prejuízo das competências dos restantes serviços centrais, assegurando a 
orientação, a coordenação e o acompanhamento das escolas. Compete-lhe ainda a articulação 
com as autarquias locais, organizações públicas e privadas nos domínios de intervenção no 
sistema educativo, visando o aprofundamento das interações locais e o apoio ao 
desenvolvimento das boas práticas na atuação dos agentes locais e regionais da educação, bem 
como assegurar o serviço jurídico-contencioso decorrente da prossecução da sua missão. 

O distrito de Santarém, no qual se inserem as escolas do Médio Tejo, está sob a alçada da 
Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 
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7.4 / SOFTINSA (EMPRESA DO GRUPO IBM) 
Informações de contacto 

Website: http://www.softinsa.pt 

Endereço: 
Edifício Office Oriente, Rua do Mar da 
China, nº3, A6, Parque das Nações | 
1990-138 Lisboa 

Telefone: +351 213 219 600 

Fax:  

E-mail: 

Comercial: comercial@pt.softinsa.com 

Marketing: marketing@pt.softinsa.com 

Recepção: geral@pt.softinsa.com 

 

A Softinsa, empresa do grupo IBM e da Viewnext, é especialista em serviços globais de 
tecnologias de informação, desenvolvendo a sua atividade no mercado português desde 1998. 
Conta atualmente com uma equipa de mais de 500 Técnicos e Consultores especializados em 
TI e com uma cobertura de escritórios e centros de inovação tecnológica em Portugal e Espanha. 

Dispõe de Centros de Inovação Tecnológica especializados na prestação de serviços e na gestão 
e desenvolvimento de aplicações, com capacidade regional e global, fazendo parte da rede 
internacional de Centros de Inovação da IBM. Seguem um modelo integrado, multi-site e multi-
cliente, tirando partido de tecnologias de alto valor de modo a ajudar as empresas a 
transformarem e a fazerem crescer os seus negócios. 

A rede Softinsa inclui delegações em Lisboa, Madrid, Sevilha, Valência, Málaga, Barcelona e 
Bilbao, e oito Centros de Inovação Tecnológica em Viseu, Tomar, Salamanca, Cáceres, Reus, 
Ourense, Almeria e Málaga. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Criação de emprego 

 No âmbito do protocolo de cooperação, entre o Instituto Politécnico de Tomar, a 
SoftINSA, empresa do grupo IBM e o Município de Tomar, para a criação de um Centro 
de Inovação Tecnológica (CENIT) no campus do IPT, foi criada no ano letivo 2014/2015 
uma Bolsa de Estágios para alunos finalistas do Instituto Politécnico de Tomar, que 
decorreu no Centro de Inovação Tecnológica da IBM, em Barcelona, por um período de 
12 meses.  

 Terminou a primeira edição, integrada no Programa Erasmus +, com formação 
repartida por meses de formação académica, e por meses de consolidação e formação 
on-the-job. O sucesso deste Programa traduziu-se no convite a estes alunos para 
integrarem a rede internacional de Centros de Inovação IBM quer em Tomar quer em 
Barcelona. 
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7.5 / HERITY INTERNACIONAL 
Informações de contacto 

Website: www.herity.pt 

Endereço: 
Estrada da Serra 

2300 Tomar 

Telefone: +351 249 346 363 

Fax: +351 249 346 366 

E-mail: patrimonio_qualidade@sapo.pt 

 

A HERITY reúne especialistas de 27 países em diferentes áreas, tais como gestão de património 
cultural, gestão de qualidade total, arqueologia, arquitetura, artes, museologia, direito, 
antropologia, conservação e restauro, comunicação e turismo. 

Na entrada de cada museu, monumento, sítio ao ar livre, biblioteca, arquivo (público ou privado) 
aberto ao público o símbolo HERITY indica ao visitante o nível (entre 1 5) atingido, para o ano 
corrente, relativamente aos 4 critérios seguintes: relevância, conservação, comunicação e 
serviços. Este reconhecimento é atribuído por um período de três anos e faculta um sistema de 
controlo e revalidação subsequente, verificando os níveis atingidos em cada critério, e assim 
atualizando o juízo. 

 

Contributo para o ecossistema: 

 Sítios certificados: 

 Abrantes 

 Biblioteca Municipal António Botto 

 Castelo 

 Igreja de São Vicente 

 Teatro São Pedro 

 Alcanena 

 Centro de Ciência Viva do Alviela -Carsoscópio 

 Museu de Aguarela Roque Gameiro 

 Constância 

 Jardim Horto de Camões 

 Museu dos Rios e das Artes Marítimas 

 Entroncamento 

 Igreja da Sagrada Família 

 Museu Nacional Ferroviário 

 Ferreira do Zêzere 
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 Igreja de Nossa Senhora da Graça 

 Torre de Dornes 

 Mação 

 Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

 Museu de Arte Pre-Histórica e do Sagrado no Vale do Tejo 

 Ourém 

 Castelo 

 Museu de Arte Sacra e de Etnologia de Fátima 

 Sardoal 

 Centro Cultural "Gil Vicente" 

 Igreja de São Tiago e São Mateus 

 Sertã 

 Estações de Arte Rupestre da Lajeira e da Fechadura 

 Seminário das Missões Ultramarinas 

 Tomar 

 Núcleo de Arte Contemporânea 

 Sinagoga 

 Torres Novas 

 Castelo 

 Vila Cardílio 

 Vila de Rei 

 Museu da Geodesia 

 Museu Municipal 

 Vila Nova da Barquinha 

 Castelo de Almourol 

 Centro Cultural 

 Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo 

 Igreja da Atalaia 
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7.6 / ICNF – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 
FLORESTAS (PARQUE NATURAL DA SERRA D’AIRE E 
CANDEEIROS) 

Informações de contacto 

Website: www.icnf.pt 

Morada 
Avenida da República, 16 

1050-191 Lisboa 

Telefone: 
+351 213 507 900 

+351 213 124 800 

Fax:  

E-mail: 

icnf@icnf.pt 

secretariado.cd@icnf.pt 

dgrca@icnf.pt 

cites@icnf.pt 

 

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. é um instituto público integrado na 
administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e património 
próprio.  

O ICNF tem por missão propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de 
conservação da natureza e das florestas, visando a conservação, a utilização sustentável, a 
valorização, a fruição e o reconhecimento público do património natural, promovendo o 
desenvolvimento sustentável dos espaços florestais e dos recursos associados, fomentar a 
competitividade das fileiras florestais, assegurar a prevenção estrutural no quadro do 
planeamento e atuação concertadas no domínio da defesa da floresta e dos recursos cinegéticos 
e aquícolas das águas interiores e outros diretamente associados à floresta e às atividades 
silvícolas. 

As serras de Aire e Candeeiros são o mais importante repositório das formações calcárias 
existente em Portugal e esta é a razão primeira da sua classificação como Parque Natural. 
Morfologia cársica, natureza do coberto vegetal, a rede de cursos de água subterrâneos, uma 
fauna específica, nomeadamente cavernícola, e intensa atividade no domínio da extração da 
pedra são outros tantos aspetos que o diploma classificatório tenta preservar e disciplinar. 

Como pontos de interesse destacam-se: o Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da 
Serra de Aire; Polje de Mira-Minde; Lagoas de Arrimal; Depressão de Alvados; Olhos de Água 
do Alviela; Centro de Ciência Viva – Carsoscópio; Centro de Interpretação Subterrâneo da Gruta 
Algar do Pena (CISGAP); e as Marinhas de Sal. 
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7.7 / REGIÃO DE TURISMO DO CENTRO – TURISMO DE PORTUGAL 
Informações de contacto 

Website: www.turismodocentro.pt 

Endereço: 

Rua João Mendonça, 8 

3800-200 Aveiro 

 

Delegação Leiria/Fátima/Tomar 

Jardim Luís de Camões 

2400-172 Leiria 

Telefone: 
+351 234 420 760 

+351 244 848 771 

Fax: 
+351 234 428 326 

+351 244 848 779 

E-mail: geral@turismodocentro.pt 

 

A Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal (TCP) tem como missão a valorização e o 
desenvolvimento do potencial turístico da Região Centro, a promoção no mercado interno 
alargado do destino turístico “Centro de Portugal” e das suas sub-regiões, bem como a gestão 
integrada do destino no quadro do desenvolvimento turístico regional, de acordo com as 
orientações e diretrizes da política de turismo definida pelo Governo e os planos plurianuais da 
administração central e dos municípios que a integram. 

Destacam-se como principais competências o planeamento turístico, a dinamização e a gestão 
dos recursos turísticos, a promoção turística, o estabelecimento de parcerias, a instalação, 
exploração e funcionamento da oferta turística e da formação e certificação profissional. 
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