09.30 - 10.00 – Ideias alternativas para inovar os
territórios: a perspetiva de um investidor
Tim Vieira, Investidor
10.00 - 10.20 – Como é que a Ciência dos Dados se
tornou numa das áreas mais promissoras do séc. XXI
– o caso de estudo do Turismo Sustentável
João Fonseca, Nova SBE

Seminário III
19 dezembro, 2018

10.20 - 11.00 – Áreas de negócio com maior
potencial em Alcabideche e São Domingos de
Rana: conclusões da análise realizada
Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting

Tim Vieira

Photo by Estée Janssens on Unsplash

01 | A Equipa e o Projeto
Conhecer a equipa de projeto e as várias
fases que conduziram a este Seminário

02 | Metodologia
Entender as diferentes análises realizadas e
fontes de informação, os principais
parceiros e os seus pontos de vista

Agenda

03 | Sumário e Conclusões
Sintetizar o conhecimento adquirido nas
várias análises realizadas, identificando as
áreas de negócio com maior potencial de
investimento nas Freguesias em análise
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Uma breve introdução à equipa que tem conduzido este projeto e que irá também guiar
este Seminário

Nova Junior Consulting

Lénia Mestrinho
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O Projeto consiste em 3 Seminários, sendo esta terceira e última fase uma apresentação
das conclusões sobre as áreas de negócio com maior potencial nas Freguesias analisadas

Brainstorming

Caracterização

Áreas de Negócio

No primeiro Seminário realizouse uma sessão de Brainstorming
acerca das Freguesias de
Alcabideche e São Domingos de
Rana.

No segundo Seminário foi
apresentada uma caracterização
das Freguesias, incluindo
componentes demográficas,
sociais, económicas, entre
outras.

Finalmente, serão apresentados
os resultados da análise,
incluindo a identificação das
potenciais áreas de negócio nas
Freguesias.
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A metodologia utilizada reúne conhecimento de diversas fontes, desde as tendências
globais à perspetiva local, utilizando agentes chave para o desenvolvimento da região
Mundo
1. ANÁLISE DE LITERATURA
“EMPREGOS DO FUTURO”

•
•

Quais os empregos que vão deixar de existir nos
próximos 10 anos?
Porque é que esta análise é importante para as áreas
de negócio que queremos fomentar hoje?

Fonte: McKinsey Global Institute, diversos artigos

Cascais
2. ANÁLISE POLÍTICA PÚBLICA
SIT. ATUAL INVESTIMENTOS

•
•

Quais os principais investimentos em curso?
Quais os investimentos previstos para os próximos anos?

Fonte: Cascais Invest

Freguesias de Alcabideche e São Domingos de Rana
3. ANÁLISE EMPRESARIAL
DNA CASCAIS E (RESTANTE) SETOR EMPRESARIAL

•
•

4. ANÁLISE DE OPINIÃO
EXPERTS (EMPRESAS, INVESTIDORES, OUTROS)

•
•

Como evoluiu o empreendedorismo na região?
Quais as principais tendências verificadas?

Fonte: DNA Cascais e SABI (base de dados empresarial privada)

O que dizem os principais agentes da região?
Qual a opinião das empresas e dos investidores?

Fonte: Seminários e Entrevistas
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1. ANÁLISE DE LITERATURA
“EMPREGOS DO FUTURO”

Seminário III | Áreas de Negócio com maior potencial em Alcabideche e São Domingos de Rana | Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting | 19.12.2018

Photo by Franck V. on Unsplash

Cerca de 50% de todas as atividades de trabalho em todo o
mundo têm o potencial técnico para serem automatizadas,
através da adaptação de tecnologias atualmente demonstradas
McKinsey Global Institute, 2017
Fonte: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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Ocupações que requerem tomada de decisão ou gestão de pessoas são das menos
suscetíveis à automação, ao contrário de atividades de recolha/ processamento de dados
Viabilidade Técnica das Ocupações
> % DE TEMPO GASTO EM ATIVIDADES QUE PODEM SER AUTOMATIZADAS ATRAVÉS DA ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS JÁ DEMONSTRADAS
Na prática, a automação não dependerá apenas da viabilidade técnica. Cinco fatores estão
envolvidos: viabilidade técnica, custos para automatizar, a escassez relativa, competências e custos
dos trabalhadores que poderiam fazer a atividade; benefícios (por exemplo, desempenho superior)
da automação para além da substituição do custo de mão-de-obra; e questões regulatórias e de
aceitação social.
1Aplicar

78

69

64

conhecimento para tarefas de tomada de decisão, planeamento e tarefas criativas.

2O

trabalho físico imprevisível (atividades físicas e operação de máquinas) é realizado em ambientes
imprevisíveis, enquanto que no caso do trabalho físico previsível, os ambientes são previsíveis.

18

25

20

9
Menos suscetível

Pouco suscetível

Mais suscetível

> TEMPO GASTO EM TODAS AS OCUPAÇÕES NOS USA, %

7
Gerir Outros

14
Aplicar Conhecimento
Especializado1

16
Interagir com Partes
Interessadas

12
Trabalho Físico
Imprevisível2

17
Recolha de Dados

16
Processamento de
Dados

Nota: traduções da equipa de projeto Inglês-Português.
Fonte: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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18
Trabalho Físico
Previsível2

Photo by Franck V. on Unsplash

Até 2030, 75 a 375 milhões de trabalhadores (3 a 14% da força de
trabalho global) precisarão de trocar de categorias ocupacionais
McKinsey Global Institute, 2017
Fonte: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-ReportDecember-6-2017.ashx
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Países mais desenvolvidos apresentam padrões similares, sendo que os profissionais
apresentados são os que representam áreas menos suscetíveis à automação
Prestadores de cuidados de saúde

ou seja, médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde em casa e outros em ocupações de cuidados que estarão em maior
procura como resultado do aumento dos gastos com cuidados de saúde, tanto do aumento da prosperidade, como do
envelhecimento. Dado o custo desproporcional dos cuidados de saúde para os idosos, espera-se que o envelhecimento
seja o motor predominante do aumento do emprego na área da saúde. Países com populações envelhecidas, como o
Japão e a China, verão um aumento acentuado de ocupações que trabalham em estreita colaboração com idosos,
por exemplo, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliares de cuidados pessoais e auxiliares de saúde ao domicílio.

Profissionais

definidos como ocupações de colarinho branco que exigem formação académica e experiência numa indústria ou área
funcional específica. Estes incluem contabilistas, engenheiros e cientistas. A maioria destas ocupações atravessa uma
ampla gama de setores.

Profissionais de tecnologia

ocupações incluem trabalhadores de TI, como cientistas da computação e programadores de software, que
normalmente têm formação universitária, mas também ocupações como programadores web e técnicos de eletrónica,
que exigem apenas uma educação secundária.

Fonte: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx
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Exigem capacidades humanas, incluindo interação social e emocional, raciocínio lógico
de nível superior, criatividade e aplicação de conhecimentos que as máquinas, por
enquanto, são menos capazes de realizar
Construtores

Nesta categoria estão incluídos arquitetos, projetistas e cartógrafos, bem como ocupações de construção e
trabalhadores de manutenção e reparação, como trabalhadores da construção civil, eletricistas, carpinteiros e
canalizadores. Mesmo que os trabalhadores da construção civil façam basicamente o trabalho físico, as suas atividades
são na maioria em ambientes imprevisíveis e, portanto, não tão suscetíveis à automação até 2030.

Gestores

e executivos também estão presentes em todos os setores e não podem ser facilmente substituídos por máquinas, já que
muito do seu trabalho envolve a interação e a gestão de partes interessadas. No entanto, algumas das suas atividades
mais rotineiras serão automatizadas, como recolher informações, analisar dados ou preparar relatórios.

Educadores

Professores de escolas e outros terão um aumento significativo na procura, especialmente em economias emergentes
com populações jovens, como a Índia.

Criativos

O aumento dos rendimentos em economias emergentes criará mais procura por atividades recreativas e de lazer. Isto,
por sua vez, criará procura por artistas, performers e entertainers, embora os números totais permaneçam relativamente
baixos.
Fonte: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx
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Algumas ocupações vão crescer, outras diminuir e outras que não conseguimos
imaginar irão surgir
“Empregos do Futuro”

Trabalho
Físico
“Imprevisível”

Desenvolvidos

Em
desenvolvimento

Interação
com
Cliente

Trabalho
Físico
“Previsível”

Suporte
Escritório

Profissionais

Prestadores
de Cuidados
Saúde

Construtores

Gestores e
Executivos

Educadores

Profissionais
de
Tecnologia

Criativos

=
=

Fonte: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Ocupações que irão sofrer um declínio até 2030, com mais trabalho automatizado do que criado:
• Alguns trabalhos de interação com o cliente, incluindo funcionários do hotel, agentes de viagens, assistentes de entretenimento e
funcionários de cafeteria.
• Trabalhos de suporte ao escritório, incluindo escriturários/ balconistas, responsáveis pelo processamento de salários e assistentes
administrativos.
• Trabalhos realizados em configurações previsíveis. Estes estão entre os mais suscetíveis à automação e incluem trabalhadores de fábrica,
operadores de máquinas de movimentação de materiais, trabalhadores de transporte e trabalhadores de instalação e reparo.
Seminário III | Áreas de Negócio com maior potencial em Alcabideche e São Domingos de Rana | Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting | 19.12.2018

02 | Metodologia
2. ANÁLISE POLÍTICA PÚBLICA
SIT. ATUAL INVESTIMENTOS

Seminário III | Áreas de Negócio com maior potencial em Alcabideche e São Domingos de Rana | Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting | 19.12.2018

Os investimentos em curso em 2018 e os que estão em pipeline para os anos seguintes,
em Alcabideche, Cascais e Estoril, englobam diferentes setores, da saúde à cultura
Não exaustivo
Shopping Center Aldeia do Juzo

Hotéis e Apartamentos (5* Hotel)
Old Bullring
Bairro dos Museus

(AiR-351 – Art in Residence; Residências Artísticas; Museu de Arte Urbana e Contemporânea de Cascais)

Centro de Educação da Lego
(Abertura em 2019; 1.200 m2; Loja da Lego)

Marina

(5* Hotel; 12.000 m2 Área Comercial; início Janeiro 2019 e conclusão em 2021)

Faculdade de Medicina da Universidade Católica e Hospital da Luz

(Primeira Faculdade de Medicina Privada de Portugal; Hospital Académico)

Revitalização do Comércio Local | Mercado da Vila
Hospital CUF
Revitalização do Comércio Local| Cascais Visitor Center
Revitalização do Comércio Local| Centro Histórico
Requalificação da Entrada da Cidade | Cascais Villa, Edfício Nau
Requalificação da Entrada da Cidade | Projeto Auchan
Hotéis e Apartamentos
Edifício Cruzeiro
(Academia de Artes, Escola de Teatro, Escola de Arte e Design de Cascais, Centro de Formação para Artes Audiovisuais)
Fonte: Cascais Invest
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Em Carcavelos, São Domingos de Rana e Parede, os investimentos em cursos e planeados
passam essencialmente por Educação e Inovação, Turismo, Comércio e Saúde
Aeroporto de Cascais

Não exaustivo

Colégio Brighton
(100.000 m2 de terreno)

Complexo Social Rana - Cercica
Projeto de Saúde Quimera

(75 camas para Cuidados Continuados)

Casa Reynaldo dos Santos

(Culture Hub; Interartes)

Sant’Ana Hospital

(Maior Hospital de Cirurgias Ortopédicas da Península Ibérica)

HOJA – Hospital Ortopédico José de Almeida
Flagship Quicksilver
Hotéis
Nova SBE

(50.000 m2 área de construção; 3.500 estudantes)

Venture Lab

(Nova SBE Centro de Inovação e Empreendedorismo)

Hotéis
Parque de Inovação de Cascais

(Costa de S. Gonçalo Battery Rehabilitation; 100 m do Campus da Nova SBE; Residency Hub; Centro de Negócios Internacional)

Hotéis

Quinta da Alagoa Project
5* Hotel
El Corte Inglés
Fonte: Cascais Invest

Mosteiro de Santa Maria

(Wine and Vine Museum Artistic Residences)
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Empreendedorismo | DNA Cascais

As Freguesias de Alcabideche e São Domingos de Rana representam juntas mais de
metade do empreendedorismo que é desenvolvido na região de Cascais
Empresas DNA Cascais em SDR e Alcabideche
(2001-2018)

Total de Empresas na Base de Dados DNA Cascais
(2001-2018)

SDR

Outras Regiões

Alcabideche

Cascais
66

34

113

262

Total = 147

Total = 328

(todas as empresas)

(todas as empresas)

Fonte: Base de Dados DNA Cascais, cedida em dezembro de 2018; período de 2001 a 2018.
Nota: apesar do DNA Cascais apenas ter sido criado em 2006, apoiou, desde então a criação de novos negócios para empresas já existentes, em alguns casos, anteriores a 2006).
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Empreendedorismo | DNA Cascais

Em São Domingos de Rana os Empreendedores têm vindo a crescer desde 2007, embora
de forma pouco acentuada e significativa

São Domingos de Rana apresenta 22
empresas ativas em 2018

2
2

4
1
2
4
1
3

2

2

1
2

2007

2008

2009

3

3

2010

2011

18
11

6

7

2012

2013

2014

13

14

2015

2016

Novas Empresas em SDR (de acordo com “Data de Criação”)
Acumulado
Fonte: Base de Dados DNA Cascais, cedida em dezembro de 2018; período de 2001 a 2018.
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2017

20

2018

Empreendedorismo | DNA Cascais

As 22 empresas Ativas em São Domingos de Rana são de diversos âmbitos, sendo que
cerca de 1/4 das empresas são na área do Comércio (ex.: animais, veículos automóveis)
CAE Descrição | 22 Empresas Ativas em SDR
Comércio a retalho de animais de companhia e respetivos alimentos, em estabelecimentos especializados
Atividades de design
Atividades relacionadas com sistemas de segurança
Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e.
Outras atividades de saúde humana, n.e.

Comércio por grosso não especializado
Atividades de mediadores de seguros
Organização de atividades de animação turística
Outras atividades de consultoria para os negócios e a gestão
Atividades fotográficas
Comércio de veículos automóveis ligeiros
Outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo
Fabricação de não tecidos e respetivos artigos, exceto vestuário
Atelier de Lavores e Bordados
Prestação de serviços na área da execução, consultoria e projeto
Restauração
Soluções especiais para o setor da movimentação de cargas
Comércio de vestuário e bijuteria para adultos e crianças. Comércio de calçado e seus acessórios. Maquilhagem e consultoria na área da imagem
Robotic Process Automation
Produção e Comercialização de Bordados, Personalizações, Vendas de artigos desportivos, Marketing, Publicidade, Comunicação, Merchandising - Produção e comercialização, Industria têxtil Confeção, personalização e venda, Assistência técnica, Formação técnica, Representação de marca - Venda a retalho, Comércio na internet, Artesanato
Papelaria e Serviços Gráficos
Prestação de serviços de consultoria, recrutamento e formação no âmbito da gestão e recursos humanos
Fonte: Base de Dados DNA Cascais, cedida em dezembro de 2018; período de 2001 a 2018; empresas segundo o CAE Principal.
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Empreendedorismo | DNA Cascais

Nos últimos anos, 12 empreendedores “encerraram” atividade empresarial em São
Domingos de Rana, sem nenhuma tendência setorial verificada
Empresas encerradas/ inativas, por ano e tipo de atividade
(2006-2018)

(1) Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico
(1) Atividades de consultoria em informática
(1) Atividades de prática médica de clínica especializada, em ambulatório

(1) Valorização de resíduos não metálicos
(1) Comércio por grosso de vestuário e de acessórios
(1) Comercialização de produtos na área de saúde e beleza
(1) Atividades de programação informática

(1) Outras atividades educativas, n.e.
(1) Confeção de refeições prontas a levar para casa
(1) Outras atividades de diversão e recreativas, n.e.

4

(1) Comércio por grosso de
artigos de papelaria

3

3

2015

2016

1

2011

2012

2013

2014

2017

Fonte: Base de Dados DNA Cascais, cedida em dezembro de 2018; período de 2001 a 2018.
Nota: uma das empresas não tem informação disponível sobre a data da situação atual.
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2018

Empreendedorismo | DNA Cascais

Com uma população menor que SDR, 42.162 em 2011, Alcabideche apresenta uma taxa
de empreendedorismo mais elevada dado o seu número de habitantes

4

Alcabideche apresenta 76 empresas
ativas em 2018
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32
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Novas Empresas em Alcabideche (de acordo com “Data de Criação”)
Acumulado
Fonte: Base de Dados DNA Cascais, cedida em dezembro de 2018; período de 2001 a 2018.

Seminário III | Áreas de Negócio com maior potencial em Alcabideche e São Domingos de Rana | Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting | 19.12.2018

2016

2017

2018

Empreendedorismo | DNA Cascais

Em Alcabideche, as empresas ativas com maior representatividade por indústria são nas
áreas de TI, SGPS não financeiras, consultoria de gestão e restauração tradicional
CAE Descrição

Quantidade

Outras atividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática

5

Atividades das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras

5

Outras atividades de consultoria para os negócios e a gestão

5

Restaurantes tipo tradicional

3

Comércio por grosso não especializado

2

Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estabelecimentos
especializados

2

Atividades de programação informática

2

Atividades de engenharia e técnicas afins

2

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e.

2

Organização de feiras, congressos e outros eventos similares

2

Outras atividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e.

2

Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento

2

...
Fonte: Base de Dados DNA Cascais, cedida em dezembro de 2018; período de 2001 a 2018; empresas segundo o CAE Principal.
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Empreendedorismo | DNA Cascais

Nos últimos 12 anos, encerraram ou ficaram inativas em Alcabideche um total de 37
empresas, sendo o ano de 2016 o que registou o maior número neste sentido
Empresas encerradas/ inativas, por ano e tipo de atividade
(2006-2018)

TOP CAE

(7) Outras atividades de consultoria para os negócios e a gestão
(2) Atividades de programação informática
(2) Aluguer de bens recreativos e desportivos
(2) Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em
estabelecimentos especializados
(1) ...
13

8

3

1

1

2012

2013

2014

5

4

2015

2016

2017

Fonte: Base de Dados DNA Cascais, cedida em dezembro de 2018; período de 2001 a 2018.
Nota: duas das empresas não têm informação disponível sobre a data da situação atual.
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2018

Setor Empresarial | Alcabideche e SDR

Nas Freguesias em estudo, o número de Colaboradores no total de empresas tem vindo
a diminuir, de forma geral, desde 2008, com ligeiro aumento entre 2014 e 2016
Número Total de Colaboradores nas Empresas das Freguesias de
Alcabideche e São Domingos de Rana | 2008-2017

25 000
23 700

23 462

20 000

22 942

21 844

20 655

19 863

20 199

2013

2014

21 087

22 140
19 926

15 000

10 000

5 000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2015

2016

2017

Fonte: Base de dados SABI (informação cedida pelo DNA Cascais).
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Setor Empresarial | Alcabideche e SDR

Em 2008, o top 5 de indústrias representa cerca de 46% do # total de Colaboradores,
enquanto o top 20 de indústrias representa cerca de 87%
Posição TOP 20 Indústrias com maior número de Colaboradores | CAE Rev 3 Principal | 2008

# Colaboradores

1

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos

2.939

2

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos

2.786

3

Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão

1.926

4

Restauração e similares

1.739

5

Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins

1.506

6

Atividades especializadas de construção

1.111

7

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); construção de edifícios

947

8

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais

844

9

Engenharia civil

837

10

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos

818

11

Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos

816

12

Fabricação de equipamento elétrico

789

13

Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento)

737

14

Indústrias alimentares

653

15

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas

462

16

Educação

371

17

Atividades de saúde humana

360

18

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos

348

19

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos

274

20

Atividades imobiliárias

270

Subtotal Top 20

20.533

Total

23.700

% Representatividade Top 20 no total

87%
Fonte: Base de dados SABI (informação cedida pelo DNA Cascais).
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Top 5
representa
46% dos
Colab. do
total
indústrias

Setor Empresarial | Alcabideche e SDR

As “atividades de investigação e segurança”, “serviços administrativos (...) às empresas”
e o “alojamento” surgiram em 2017 no top 20 de empresas com mais Colaboradores
Posição Top 20, 2008

Posição 2017

1

1

TOP 20 Indústrias com maior número de Colaboradores | CAE Rev 3 Principal | 2017
Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos

# Colaboradores
2.781

4

2

Restauração e similares

1.792

2

3

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos

1.713

13

4

Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento)

1.523

8

5

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais

1.080

11

6

Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos

836

6

7

Atividades especializadas de construção

779

9

8

Engenharia civil

712

7

9

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); construção de edifícios

659

10

10

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos

659

15

11

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas

546

3

12

Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão

545

-

13

Atividades de investigação e segurança

517

16

14

Educação

436

14

15

Indústrias alimentares

419

17

16

Atividades de saúde humana

382

-

17

Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas

352

20

18

Atividades imobiliárias

302

-

19

Alojamento

292

19

20

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos

291

Subtotal Top 20

16.616

Total

19.926

% Representatividade Top 20 no total
Subiu de Posição
Desceu de Posição

Top 5
representa
45% dos
Colab. do
total
indústrias

83%
Fonte: Base de dados SABI (informação cedida pelo DNA Cascais).
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Setor Empresarial | Alcabideche e SDR

Com um maior aumento absoluto do número de Colaboradores, entre 2008 e 2017,
encontram-se indústrias nas áreas de transportes, segurança e resíduos

Top 10 Indústrias com maior aumento absoluto de # de Colaboradores | CAE Rev 3 Principal | 2008-2017

Aumento

Taxa Cresc.

Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento)

786

107%

Atividades de investigação e segurança

474

1102%

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais

236

28%

Atividades de apoio social com alojamento

129

139%

Alojamento

91

45%

Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas

90

34%

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas

84

18%

Fabrico de mobiliário e de colchões

72

79%

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

71

118%

Educação

65

18%

Fonte: Base de dados SABI (informação cedida pelo DNA Cascais).
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Setor Empresarial | Alcabideche e SDR

Entre 2008 e 2017, o Volume de Negócios (€) das empresas das Freguesias em estudo
diminuiu, de forma geral, com ligeiros aumentos em determinados anos
Volume de Negócios das Empresas das Freguesias de
Alcabideche e São Domingos de Rana | 2008-2017

3 500 000 000
3 000 000 000
2 500 000 000

2 940 538 753

2 751 418 414

2 923 868 969
2 691 200 119

2 463 350 813

2 398 930 088

2 461 184 324

2012

2013

2014

2 724 064 516

2 671 788 436

2015

2016

2 563 364 667

2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
0
2008

2009

2010

2011

2017

Fonte: Base de dados SABI (informação cedida pelo DNA Cascais).
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Setor Empresarial | Alcabideche e SDR

O top 20 de indústrias com maior Volume de Negócios (€) representa cerca de 92% do
Volume de Negócios do total de indústrias nas Freguesias em análise, em 2008
Posição

TOP 20 Indústrias com maior Volume de Negócios | CAE Rev 3 Principal | 2008

Volume Neg. (€)

1

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos

703.971.109

2

Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão

3

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos

4

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos

5

Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento)

6

Fabricação de equipamento elétrico

7

Engenharia civil

79.750.948

8

Atividades especializadas de construção

78.965.266

Top 5
583.738.267 representa
393.355.205 66% do VN
151.188.875 total das
indústrias
120.226.877
112.724.856

9

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); construção de edifícios

76.002.355

10

Restauração e similares

65.765.132

11

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais

52.424.316

12

Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos

49.973.881

13

Transportes aéreos

47.976.721

14

Atividades imobiliárias

44.643.153

15

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos

39.507.431

16

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas

31.255.207

17

Indústrias alimentares

23.403.757

18

Educação

19.140.305

19

Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas

17.850.529

20

Atividades de saúde humana

17.450.614

Subtotal Top 20

2.709.314.802

Total

2.940.538.753

% Representatividade Top 20 no total

92%
Fonte: Base de dados SABI (informação cedida pelo DNA Cascais).
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Setor Empresarial | Alcabideche e SDR

Indústrias de “armazenagem e atividades auxiliares de transportes” e de comércio a
retalho e por grosso, são as que apresentam um maior Volume de Negócios em 2017
Posição Top 20, 2008 Posição 2017 TOP 20 Indústrias com maior Volume de Negócios | CAE Rev 3 Principal | 2017

Volume Neg. (€)

5

1

Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento)

847.781.468 Top 5
344.807.293 representa

3

2

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos

1

3

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos

333.582.504 69% do VN

4

4

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos

134.999.186

2

5

Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão

108.942.983

10

6

Restauração e similares

76.286.053

11

7

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais

55.100.716

9

8

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); construção de edifícios

51.385.729

7

9

Engenharia civil

48.799.659

14

10

Atividades imobiliárias

47.420.301

8

11

Atividades especializadas de construção

44.974.146

16

12

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas

44.500.963

12

13

Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos

44.001.718

15

14

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos

36.771.551

20

15

Atividades de saúde humana

35.447.095

19

16

Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas

32.917.560

18

17

Educação

26.373.223

-

18

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas

19.212.621

17

19

Indústrias alimentares

16.903.243

-

20

Alojamento

16.884.748

Subtotal Top 20

2.367.092.762

Total

2.563.364.667

% Representatividade Top 20 no total
Subiu de Posição
Desceu de Posição

total das
indústrias

92%
Fonte: Base de dados SABI (informação cedida pelo DNA Cascais).
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Setor Empresarial | Alcabideche e SDR

Indústrias como a dos transportes, arquitetura, alojamento e educação, apresentam-se
simultaneamente com maior aumento absoluto de Vol. Negócios e # de Colaboradores
Posição Top 10 Indústrias com
maior aumento absoluto de #
de Colaboradores (slide #31)

Posição

1

Top 10 Indústrias com maior aumento absoluto de Volume de Negócios | CAE Rev 3 Principal |
2008-2017

Aumento
(€)

1

Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento)

727.554.591

605%

-

2

Atividades de saúde humana

17.996.481

103%

6

3

Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas

15.067.032

84%

7

4

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas

13.245.756

42%

-

5

Restauração e similares

10.520.921

16%

5

6

Alojamento

10.069.687

148%

10

7

Educação

7.232.918

38%

-

8

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas

6.562.320

648%

-

9

Atividades de aluguer

6.025.495

261%

-

10

Consultoria e programação informática e atividades relacionadas

4.097.278

92%

Indústrias que apresentam, simultaneamente, o maior aumento absoluto do número de Colaboradores e
o de Volume de Negócio, entre 2008 e 2017, nas Freguesias de Alcabideche e São Domingos de Rana.
Indústrias consideradas na análise final, slide #136.

Taxa
Cresc.

Fonte: Base de dados SABI (informação cedida pelo DNA Cascais).
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02 | Metodologia
4. ANÁLISE DE OPINIÃO
EXPERTS (EMPRESAS, INVESTIDORES, OUTROS)
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Foram realizadas 16 entrevistas a agentes do território para aferição dos principais ativos
e oportunidades nas Freguesias de Alcabideche e São Domingos de Rana

6

4

6

Empresas locais

Investidores ou
Promotores de
Investimento

Governo Local e
Associações Empresariais/
Indústria

Tim Vieira
Miguel Ribeiro Ferreira
Carol Paterson Smith
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Os 3 investidores entrevistados, com representação nacional e internacional, trouxeram
ideias disruptivas, caminhos alternativos e uma visão entusiasmada do território

Tim Vieira

Carol P. Smith

Miguel R. Ferreira

• CEO da Special Edition (África)
e da BraveGeneration (Europa)

• Co-Fundadora do FLOW Cascais

• Chairman e CEO da INVESPRI SA

• Membro do Advisory Board da
Nova SBE

• Co-Fundadora da Jiacasa
• Partner da Arno Capital

• Presidente e Fundador da
Acquajet (Espanha)

• Anteriormente Head of Hedge
Fund Clients na Rothschild
www.flow-mma.com

• Presidente da Fonte Viva
• Administrador Não Executivo do
Grupo Orey

www.flow-retreats.com
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Foram identificadas 10 áreas com potencial de investimento na região de Alcabideche e
São Domingos de Rana, na sua maioria para ambas as Freguesias

SDR

1. Educação
Disruptiva

2. Imobiliário
Classe Média

3. Aeronáutica

Alcabidehce

4. Indústria
Automóvel

5. Saúde

9. Emp. &
Inovação

10. I&D

Alcabideche

6. Self-Storage

7. Hotelaria

8. Outdoor Life
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Uma das áreas identificadas para investimento é a da Educação,
sendo que o objetivo seria trazer práticas disruptivas para a região
1. EDUCAÇÃO

Características Identificadas

•

Já não existe mais espaço para Educação na Costa

•

Criar um hub em Educação Primária e Secundária

•

Lecionar em Inglês (mas com foco em nacionais e
não em estrangeiros; preparar alunos, por exemplo,
para a Nova SBE)

•

Construir desde cedo a relação entre as crianças e
a tecnologia, de forma experimental

•

Criar metodologias e espaços diferentes (ex.:
espaço para crianças interagirem com animais,
cuidarem das suas hortas, etc.)

Fonte: https://www.u-planner.com/blog/disruptive-education-technologies-poised-to-change-higher-learning
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Photo by NeONBRAND on Unsplash

CASO DE ESTUDO
École 42, Paris
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• A École 42 é uma oportunidade aberta no campo da
programação, para adquirir competências para o mundo digital de
hoje num ambiente educacional não padronizado
• A escola não tem professores, não tem cursos nem aulas
• O currículo é flexível e baseado em projetos, o que significa que os
alunos não precisam de se comprometer com um curso inteiro antes
de perceber onde estão suas paixões
• A estrutura não é limitada pelo tempo e os alunos não aparecem
para aulas; são livres para aprender ao seu próprio ritmo e
necessitam de aprender a gerir o seu tempo e motivação pessoal
Fonte: https://www.42.fr/

• A gamification é a base de tudo. A escola acredita que recolher
notas nunca foi a melhor forma de motivação. O progresso na 42 é
contabilizado usando pontos de experiência (inspirado pelos
videojogos)
• Os alunos desenvolvem as suas competências através de cada um
dos projetos propostos e recebem experiência em troca disso. Cada
projeto concluído desbloqueia o(s) próximo(s) projeto(s); cada
projeto sucessivo é cada vez mais substancial e mais altamente
recompensado
• Esta mentalidade de gamification permite que toda a
aprendizagem seja divertida, enquanto aumenta a paixão, a
persistência e a motivação dos alunos para chegar ao próximo nível
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Surge como uma das áreas mais evocadas pelos agentes
entrevistados, com foco em habitação de pequenas dimensões
2. IMOBILIÁRIO CLASSE MÉDIA (1/3)

Características Identificadas

•

Não fazer “mais do mesmo”, construir zonas habitacionais completamente diferentes, para a classe
média

•

Foco deverá estar Future Housing (Habitação de Futuro); ser o primeiro território do país a criar uma
zona habitacional virada totalmente para o futuro

•

Criar habitações mais pequenas (ex.: 60 m2) com zonas comuns e serviços partilhados – identificada a
falta deste tipo de habitações pelos investidores

•

Ter como principal objetivo fixar pessoas no território (em detrimento de venda a estrangeiros que
muitas vezes não residem na habitação)

•

Criar casas atrativas para pessoas jovens (ex.: vantagens fiscais durante x anos se jovens comprarem
casa antes dos 30 anos), num ecossistema sustentável

•

Criar um sistema que permita ter energia (ex.: tecnologias energéticas eficientes) e transportes
gratuitos (ex.: taxar a utilização de carros privados; desenvolver negócios em áreas associadas como
carsharing (partilha de automóvel))
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Surge como uma das áreas mais evocadas pelos agentes
entrevistados, com foco em habitação de pequenas dimensões
2. IMOBILIÁRIO CLASSE MÉDIA (2/3)

Características Identificadas

•

Criar condições para ter um território com elevada qualidade de vida, onde a maioria do rendimento
disponível dos habitantes é para viver (e não sobreviver)

•

Criar uma identidade através de um ecossistema diferente

•

Criar um contraste positivo entre o antigo/ cultura/ identidade local com habitações mais futuristas

“Habitação do Futuro, Transportes do
Futuro, Empregos do Futuro e
Conferências sobre o Futuro”
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Surge como uma das áreas mais evocadas pelos agentes
entrevistados, com foco em habitação de pequenas dimensões
2. IMOBILIÁRIO CLASSE MÉDIA (3/3)

Fonte: http://www.asiagreenbuildings.com/featured/2016/04/05/residential-growth-for-asias-future-sustainable-development-2/
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O potencial de exploração do Aeródromo de Tires e da respetiva
indústria foi outra das áreas com maior apoio
3. AERONÁUTICA (SDR)

Características Identificadas

•

Tornar o Aeródromo de Tires num aeroporto
relevante a nível Europeu

•

Criar incentivos fiscais para atrair empresas na área
e movimentação aérea

•

Criar escolas de pilotagem com elevada dimensão
através de parcerias com companhias aéreas (ex.:
Emirates)

•

Desenvolver formação para Comissários de Bordo

•

Desenvolver uma estratégia que inclua várias
iniciativas com o intuito de tornar Tires num hub de
inovação de aeronáutica, como acontece com
aeroportos mais pequenos noutros países

Seminário III | Áreas de Negócio com maior potencial em Alcabideche e São Domingos de Rana | Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting | 19.12.2018

Photo by Chris Leipelt on Unsplash

CASO DE ESTUDO
Aeroporto de Farnborough,
região de Londres
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Localizado em Inglaterra, o Aeroporto de Farnborough fica apenas a 1h da cidade de
Londres
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Farnborough é o exemplo de um ecossistema criado com base no setor da aviação,
onde empresas, universidades e associações potenciam um cluster único no mercado
Mercado de Trabalho

18.000
empregos em Hampshire nos
setores aeroespacial e defesa
(Operadoras aéreas, manutenção
de aviões, limpeza, catering,
gestão do aeroporto, imigração,
segurança, controlo de tráfico
aéreo, educação, etc.).
Cultura

Farnborough Air Sciences
Trust Museum possui uma
coleção de aeronaves,
satélites, simuladores,
túnel de vento e material
relacionado ao Royal
Aircraft Establishment.

Investigação de Excelência
Rolls-Royce University Technology Centre (UTC) for
Computational Engineering aplica ferramentas
computacionais modernas, métodos e
ambientes na resolução de problemas na
Engenharia Aeroespacial e áreas relacionadas.
Dinamismo Empresarial

7/10
maiores empresas de
aeroespacial a nível
global têm presença
neste cluster (BAE
Systems, GE Aviation
Systems, Honeywell
Aerospace, Meggitt
Avionics, Boeing,
etc.).

QinetiQ’s Cody
Technology Park
está também
presente em
Farnborough, uma
das maiores
empresas na
Europa de Ciência
e Tecnologia.

Farnborough Aerospace
Consortium (FAC) que
apoia 1,200 empresas
relacionadas com
aeroespacial e defesa no
sul de Inglaterra e permite que os
seus membros sejam mais
competitivos através de Marketing,
partilha de boas práticas, acesso a
investigação e ações coletivas.

Fonte: http://investinhampshire.co.uk/aerospace-defence.
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Investigação
de Excelência

Suporte da Indústria

É ainda em Farnborough que se realiza uma das maiores feiras internacionais de
aviação, que na última edição registou mais de 80.000 visitantes de 112 países

79 das TOP 100

1500

Mais de
expositores de
48 países

70% de

expositores
internacionais

empresas
aeroespaciais
participaram na FIA
2018

$192 mil
milhões
80.000

visitantes de 112
países

Fonte: https://www.farnboroughairshow.com/trade/
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em negócios

Num estudo realizado para apurar o impacto económico do Aeroporto de Farnborough,
concluiu-se que o valor acrescentado bruto para a economia era de £93M
Aeroporto de Farnborough
Farnborough Airshow

£12.7M gastos dos visitantes no
exterior

Airport Operations and
Tenants

£10.4M gastos com fornecedores
[+ £3M/ 4.4M]

£11.2M salários
[+ £3.2M/ 4.8M]

£4.6M efeitos multiplicadores
[+ £1.3M/ 1.9M]
£25.9M receitas totais geradas
[+ £7.5M/ 11.1M]
240 trabalhos indiretos/ induzidos
[+60/ 90 empregos]

1,260 empregos diretos
[+100/ 190 empregos]

1,500 empregos operacionais
[+ 400/ 590 empregos]

Fonte: https://www.rushmoor.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=4898&p=0
Nota: a laranja encontra-se a estimativa de impacto económico caso o número de voos duplicasse.

£93M Valor Acrescentado Bruto
[+ £25.9M/ 33.4M]
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O Autódromo do Estoril surgiu como um ativo importante na região, e
a sua evolução foi comparada com outras mais dinâmicos no país
4. INDÚSTRIA AUTOMÓVEL (ALCABIDECHE)

Características Identificadas

•

Dinamizar o Autódromo do Estoril através da
promoção de incubadoras de empresas com foco
na área, à semelhança do que foi feito em Portimão
(slide seguinte)

•

Promover start-ups sustentáveis na área (ex.: focar
na indústria das baterias e atrair empresas que já
estão a trabalhar nesta área)

•

Desenvolver parcerias com grandes empresas e
criar centros de inovação e desenvolvimento para
essas organizações (ex.: Tesla, Honda)

Seminário III | Áreas de Negócio com maior potencial em Alcabideche e São Domingos de Rana | Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting | 19.12.2018

Photo by Garry Neesam on Unsplash

CASO DE ESTUDO
Start-up Portimão, Autódromo
Internacional do Algarve, 2017
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“Startup Portimão entra em pista no Autódromo do Algarve para
dar resposta às smart cities” | Link to Leaders

Fonte: http://linktoleaders.com/startup-portimao-entra-pista-no-autodromo-do-algarve-dar-resposta-as-smart-cities/
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A Incubadora de Empresas “StarUp Portimão” é direcionada para
as “cidades inteligentes”, com foco nas seguintes áreas e objetivos

Energia

Mobilidade

Turismo

Governança

Qualidade de Vida

Objetivos:
• Beneficiar do carater internacional do Autódromo
• Beneficiar da proximidade a grandes empresas, marcas, pessoas e potenciais
clientes, junto dos quais se podem testar protótipos, validar produtos e serviços
• Criar emprego e fixar pessoas no território, disponibilizando ambiente e serviços
indispensáveis ao desenvolvimento dos negócios
Seminário III | Áreas de Negócio com maior potencial em Alcabideche e São Domingos de Rana | Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting | 19.12.2018

O objetivo seria tirar partido da qualidade de vida que é possível
associar às Freguesias e Município para promover a Saúde Preventiva
5. SAÚDE

Características Identificadas

•

Desenvolver Centros de Saúde Preventiva
(medidas para prevenção das doenças em
vez de tratamento)

•

Os hospitais estão cheios mas a alternativa
deve começar a ser na prevenção, através:

•

da promoção de estilos de vida e
hábitos saudáveis

•

check-ups regulares

•

identificação de fatores de risco

•

vacinação atualizada

•

...
Fonte: http://www.primexhealthcare.in/why-preventive-healthcare/
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A indústria do Self-Service Storage foi também mencionada pelos
entrevistados como uma área de potencial investimento
6. SELF-STORAGE

Características Identificadas

•

Criar a possibilidade de self-service storage
para organizações e pessoas através de
pequenas unidades de armazenamento

•

Aproveitar as zonas e edifícios
abandonados das Freguesias e reabilitar
para áreas de armazenamento

Fonte: http://www.xeniaselfstorage.com/
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Foi sugerido que hotéis sustentáveis na região é algo que está em
falta e que permite alavancar o bem-estar associado à região
7. HOTELARIA

Características Identificadas

•

Foi identificada a falta de hotéis nas
Freguesias em estudo, onde locais e turistas
pudessem estar e aproveitar de todas as
condições da região

•

A criação de hotéis sustentáveis com
restauração e outros serviços e atividades
associados, permite que a população local
aproveite também a dinâmica criada por
este espaço

•

“High-End Tourism investment in green area”
(“Turismo de luxo em áreas verdes”)
Fonte: https://boutiquetravelblog.com/central-and-south-american-eco-resorts/
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Salientou-se a necessidade de se criar uma alternativa à oferta
existente relacionada com o mar, direcionada para a vida ao ar livre
8. OUTDOOR LIFE

Características Identificadas

•

Necessário criar uma alternativa ao mar

•

Apostar em empresas que promovam
outdoor life (“vida ao ar livre”)

•

Aproveitar as características e a beleza
únicas do Parque Natural de Sintra-Cascais

Fonte: http://blog.besttimetour.com/2018/06/
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Aproveitando a proximidade à Nova SBE, o setor do
Empreendedorismo e Inovação foi também identificado como atrativo
9. Empreendedorismo & Inovação

Características Identificadas

•

Criar pólos de empreendedorismo e
inovação, aproveitando, por exemplo, a
proximidade da Nova SBE

•

Criar hubs de inovação ligados aos vários
setores sugeridos (ex.: aeronáutica, setor
automóvel)

•

"Lower cost to live there”, “can attract startups and younger people on tight budgets”
(“um custo de vida mais baixo para viver
nesta região”, “pode atrair start-ups e jovens
que vivem com orçamentos menos flexíveis”)
Fonte: Photo by rawpixel on Unsplash

Seminário III | Áreas de Negócio com maior potencial em Alcabideche e São Domingos de Rana | Lénia Mestrinho e Nova Junior Consulting | 19.12.2018

Surge como uma área transversal às diversas indústrias, podendo ser
desenvolvida nos clusters automóvel e de aviação
10. I&D

Características Identificadas

•

De forma transversal à maioria das indústrias
apresentadas, desenvolver projetos de
Investigação e Desenvolvimento que
apoiem os clusters criados na região

•

A título de exemplo temos a indústria
automóvel e a aeroespacial, onde podem
ser criadas parcerias entre empresas,
universidades e outras entidades da
Sociedade Civil para criar uma rede de
inovação na indústria e região

Fonte: http://sensoriance.com/mlabs-optronics-leads-the-rd-european-project-sensoriance-for-obstacle-detection-in-aviation
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03 | Sumário e Conclusões
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Uma perspetiva concertada das diversas análises realizadas evidencia claramente
que existem alguns setores onde o investimento é corroborado por diversos agentes
1. Análise de
Literatura 💰

2. Análise Política
Pública 💰

Saúde

✅

✅

Tecnologia

✅

💰

Construção

✅

💰

Educação

✅

✅

Criativa

✅

✅

💰💰

Comércio Grandes Superfícies

✅

💰

Comércio de Rua

✅

💰

Turismo - Hotéis

✅

Setores/ Indústrias

3. Análise
Empresarial 💰

✅

Turismo - Outdoor
Imobiliário - Apartamentos

✅

Cultura

✅

Aviação

✅

Apoio Social

✅

Empreendedorismo & Inovação

✅

4. Análise de
Opinião 💰💰

Estudo Deloitte 💰

Balanço

✅

✅1

💰💰💰💰💰

✅

✅

💰💰💰💰💰💰

✅

✅2

💰💰💰💰

✅

✅3

💰💰💰

✅

✅

💰💰💰💰
💰

✅

💰💰💰

💰
✅

✅

💰💰💰💰

Automóvel

✅

💰💰

Self-Storage

✅

💰💰

I&D

✅

Cidades Inteligentes & Mobilidade

✅

💰💰💰

✅

💰

Transportes

✅

💰

Arquitetura

✅

💰

Serviços Administrativos

✅

💰

Alojamento4

✅
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💰
1Bem-estar

2Turismo

3Mar

e Saúde,
e Eventos,
e Ambiente, 4Algumas
das áreas podem ter sobreposição, nomeadamente “Alojamento”
e “Imobiliário – Apartamentos”

Os setores da Educação e da Saúde, seguidos do Turismo e Imobiliário são aqueles que
apresentam maior unanimidade a nível de investimento futuro

EDUCAÇÃO

💰💰💰💰💰💰

SAÚDE

TURISMO

IMOBILIÁRIO

EMPREEND & INOVAÇÃO

💰💰💰💰💰
💰💰💰💰

•

Criar espaços de educação alternativos, que aumentem e diversifiquem a oferta
existente, nomeadamente através de metodologias disruptivas, e que possam ser
também um fator de atração de casais e famílias para a região

•

A saúde surge como uma das áreas identificadas pelos diversos agentes,
sendo que existe já alguma atuação em curso por parte da CMC

•

A saúde preventiva foi identificada como uma das áreas a apostar no futuro
(estratégia que pode evitar a lotação dos hospitais no médio-longo prazo)

•

A criação de hotéis sustentáveis, que disponibilizem outro tipo de serviços de
bem-estar à população e que permitam um maior disfrutar das zonas verdes
circundantes

•

Criar uma área de habitação do futuro, “não fazer mais do mesmo”,
construir zonas habitacionais completamente diferentes, para a classe
média, com habitações mais pequenas e serviços partilhados, com o
objetivo de fixar empresas e pessoas no território

•

Aproveitar a proximidade à Nova SBE para desenvolver polos de
empreendedorismo e inovação, nomeadamente ligados aos vários setores
sugeridos (ex.: aeronáutica, setor automóvel)

💰💰💰💰

💰💰💰💰
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