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DEBATE REGIONAL 

Especialização Económica da Região Oeste”  

04 de junho de 2013, Auditório da Biblioteca Municipal de Alcobaça, 

Alcobaça 

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM) promove, no próximo dia 04 de 

junho de 2013, no Auditório da Biblioteca Municipal de Alcobaça, em Alcobaça, uma 

reflexão alargada sobre o tema ““Especialização Económica da Região Oeste””. 

Este evento contará com a participação de convidados com reconhecida experiência 

nas temáticas em debate, que apresentarão experiências e contributos para a 

Estratégia 2020 Oeste Portugal no âmbito do Crescimento Inteligente.  

Trata-se de um momento privilegiado para recolher contributos de todos, no sentido de 

se perspetivar o desenvolvimento e valorização do potencial da Região Oeste neste 

domínio estratégico. Esta iniciativa está enquadrada no trabalho de elaboração da 

Estratégia 2020 - Oeste Portugal, promovido pela Oeste CIM, com a participação de 

diversos parceiros públicos e privados da Região. 

Mais informações e inscrição em www.oestecim.pt.  

  

http://www.oestecim.pt/


 

  

GAR 2020 Oeste Portugal –DEBATE REGIONAL   

Subgrupo de Ação Regional – Crescimento Inteligente 

 

Documento de “Pistas para o Debate” 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 2020 – OESTE PORTUGAL 

REUNIÃO SUBGRUPO DE AÇÃO REGIONAL 
CRESCIMENTO INTELIGENTE 15 abril 2013 

Pistas para a construção da estratégia 2020 Oeste Portugal 

 

Da 1ª reunião do Grupo de Ação Regional – GAR – Subgrupo Crescimento Inteligente, realizado no dia 

15 de Abril de 2013 na Oeste CIM – Caldas da Rainha, resultaram algumas pistas para a estratégia 2020 

Oeste Portugal.  

Uma vez que se trata de um documento em desenvolvimento, solicita-se o contributo de todas as 

entidades do setor para o Debate Regional Temático – Crescimento Inteligente, com o intuito de 

enriquecer o potencial regional em termos de Crescimento Inteligente, com especial enfoque nos temas 

do cluster agroindustrial (cultura, transformação e comércio de produtos agrícolas), do turismo e da 

economia do mar. 

 

 
Potencial da região no âmbito do quadro estratégico 2014-2020 

 
 
Especialização da região em três áreas prioritárias:  
 
Agroindustrial:  

 Agricultura: Pera Rocha, Maçã, vitivinicultura, Aguardente Lourinhã, horticultura, agricultura 
biológica, fruticultura e agroturismo.  

 Indústria: conservas, food design, pré-congelados, pré-preparados, sumos frescos, produtos 
desidratados.  

 Tecnologias: tecnologias de conservação, embalamento, de previsão e monitorização do 
tempo/clima, tecnologias verdes (ex. de rega eficiente).  

 
Turismo:  

 o Náutico / mar, golfe, agroturismo, saúde/de termas, ecológico, touring cultural e paisagístico, 
eventos, enoturismo, natureza, residencial, restauração de pescado e doçaria, desporto e 
aventura.  

 
Economia do mar:  

 Aquacultura, atividades turísticas no mar, recursos subaquáticos.  
 
Potencial de fertilização das atividades transversais (onde o Oeste tem igualmente potencial):  

 Indústrias criativas: design, marketing, reinterpretação de espaços culturais, requalificação de 
espaços, creative breaks, revitalização das tradições.  

 TIC: software de apoio, plataformas web, aplicações para telemóveis.  

 Investigação nas áreas descritas.  
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Pistas para a construção do Programa Estratégico Oeste 2020  

 
 

 
De forma transversal às diferentes áreas  

 Formação aplicada ao contexto empresarial  

 Aposta na Investigação e Desenvolvimento / Dotar a região de um núcleo dedicado de 
investigação.  

 Realização de estudos de benchmarking  

 Criação de redes internacionais – networking.  

 Promover a internacionalização  

 Promover a qualidade de vida na região.  

 Modernizar os centros urbanos, de forma atrativa dentro de conceitos de identidade territorial.  

 Promover o conhecimento dos mercados.  

 Promover processos de negociação e fortalecer a união entre empresários e outros 
responsáveis.  

 Organizar a logística.  

 Qualificar recursos humanos.  

 Fomentar o emparcelamento.  

 Fazer planeamento estratégico setorial  
 
Na agricultura/indústria transformadora alimentar e de bebidas  

 Otimização dos recursos da agricultura  

 Promoção a criação de redes e parcerias.  

 Promoção do rejuvenescimento do setor.  

 Promover a internacionalização  

 Dotar a região de uma núcleo dedicado de investigação.  
 
No turismo:  

 Promover os produtos regionais do Oeste.  
 
Na economia do mar:  

 Dotar jovens de competências e formação  
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