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INTRODUÇÃO:

O Pacto Territorial para o Emprego foi uma iniciativa comunitária lançada em 1998, tendente a reforçar as políticas de 

emprego dos Estados Membros. Os Pactos Territoriais para o Emprego (PTE) visaram a conjugação de esforços dos 

agentes económicos e sociais das regiões abrangidas, no sentido de dinamizar iniciativas criadoras e/ou preventivas 

de emprego, tendo assumido um importante papel na definição e dinamização de estratégias de desenvolvimento 

regionais. 

Esta iniciativa comunitária envolveu cerca de sessenta PTE- Pacto Territorial para o Emprego, em quinze países, sendo 

que em Portugal foram implementados três Pactos Territoriais: Alentejo, Vale do Sousa e Marinha Grande.

Podemos hoje dizer que os PTE - Pactos Territoriais para o Emprego, funcionaram como o embrião do 

desenvolvimento das atuais Estratégias Regionais de Especialização, vulgarmente designadas de RIS3, lançadas pela 

Comissão Europeia, para apoiar o desenvolvimento de projetos estratégicos em domínios de especialização que 

caracterizam as Regiões.

À semelhança dos outros PTE - Pactos Territoriais para o Emprego, também na Marinha Grande, a Câmara Municipal, 

que promoveu e liderou o projeto, pretendeu, desde o inicio, o desenvolvimento da economia local e a dinamização 

de processos que promovam o alargamento da cadeia de valor associado às indústrias locais e a implementação 

sustentada, visando a coesão (pelo emprego) do território.

É neste contexto que preconizamos uma visão de desenvolvimento da MARINHA GRANDE, que denominamos de:
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A concretização do PTE-D 2030 - PACTO TERRITORIAL PARA O EMPREGO E DESENVOLVIMENTO DA 
MARINHA GRANDE, assume-se como uma orientação estratégica de médio e longo prazo, para o 
desenvolvimento da Marinha Grande, assentando numa AGENDA a desenvolver e consensualizada 
pelos parceiros signatários do presente PACTO, assumindo um conjunto de princípios e pilares, 
traduzidos em:  

OBJETIVOS 2030:
. Promoção da competitividade e inovação dos setores industriais mais dinâmicos;
. Alargamento da cadeia de valor associada às indústrias locais, nomeadamente, Engineering & Tooling 
(Moldes e Plásticos), Vidro (em particular o de Embalagem), outras;
. Reforço e valorização do potencial do sistema local de inovação;
. Fomento da capacidade de iniciativa empresarial local;
. Valorização das qualificações dos recursos humanos existentes;
. Promoção da imagem do concelho, no sentido de atrair o investimento externo;

A concretização destes objetivos depende do sucesso na formalização das ações que venham a 
integrar o plano de atividades do PTE-D 2030 da Marinha Grande, no qual defendemos que sejam 
consideradas as seguintes:

ATIVIDADES (PTE-D 2030)
1. Consolidar parcerias - ativar a concertação local e promover a valorização da qualificação dos 
Recursos Humanos locais.
 
. Criação de um Gabinete de Coordenação do PTE-D 2030;

. Revisitação da perspetiva de criação de uma Agência de Desenvolvimento Regional, a ADComp – 
Agência para o Desenvolvimento e Competitividade Regional, para a Promoção do Território 
(previsto no PTE de 1998). É vital para o desenvolvimento da Região a profissionalização da promoção 
do território. Cabe à Câmara Municipal assumir com os parceiros do Território, este desígnio, criando, 
impulsionando e dinamizando esta Agência. 

. Revisitação da perspetiva de criação de uma Sociedade de Investimento Local, para a promoção de 
Investimento no Território (previsto no PTE de 1998). A consolidação da estratégia de atração, captação e 
fixação de investimento na Região é fundamental para o futuro da Marinha Grande. Há que encontrar 
os meios e os instrumentos, através de parcerias público-privadas, que permitam alavancar capital de 
suporte ao cumprimento desta missão estratégica (Missão de Suporte Financeiro).

. Dinamização do Centro Empresarial (resultante do PTE de 1998), enquanto elemento agregador 
dos diferentes agentes económicos do Concelho;
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. A criação do Observatório Local para o Emprego e Formação Profissional;

. A criação de um gabinete para apoio à indústria local e para o emprego;

. Aprofundar o modelo de desenvolvimento de formação em resposta às necessidades das 
empresas e do território, no quadro da empregabilidade do futuro;

. Explorar outras oportunidades até 2030 no quadro de desenvolvimento dos ESTÁGIOS 
PROFISSIONAIS e no desenvolvimento da INDÚSTRIA 4.0, aplicado às empresas;

. O desenvolvimento do Projeto PENSE INDÚSTRIA. 

2. Alargamento da cadeia de valor associada às indústrias locais.
 
. Em estreita articulação com a Incubadora OPEN (resultante da Iniciativa PTE de 1998), reforçar a 
participação de entidades para a promoção e instalação de empresas industriais e de serviços em áreas 
estratégicas de valor acrescentado;

. Aposta na marca da cidade “MARINHA GRANDE CENTRO DA ENGENHARIA E DESIGN”, reforçando 
assim a imagem que tem dinamizado a Região;

3. Alargamento do âmbito da especialização competitiva da Região, através da Diversificação da 
atividade Económica. 

. Dinamização do aparecimento de micro e pequenas empresas de base local, nos setores de prestação 
de serviços, comércio e indústria. A Incubadora OPEN, a Câmara Municipal e a Sociedade de 
Investimento Local, em estreita articulação com as Associações Empresariais, devem assumir esta 
missão estratégica.

4. Garantia de coesão social/serviços de proximidade e dinamização da economia social. 

. Projeto Integrado de Intervenção Social. Considerando que um território desenvolvido tem de 
assumir solidariedade social, parece lógico que se dinamize um mapa social no território, envolvendo 
os atores já existentes trabalhando objetivos específicos de integração, apoio social, e criação de 
empresas de apoio social geradoras de emprego com Inovação, cabendo à Câmara Municipal 
coordenar esta articulação.

. Considerando que a população portuguesa está num processo de envelhecimento e que um território 
desenvolvido tem de assumir responsabilidade social, parece lógico que se dinamize um mapa 
estratégico de suporte aos seniores do território, envolvendo os atores já existentes, trabalhando 
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objetivos específicos de integração e apoio social, cabendo à Câmara Municipal coordenar esta 
articulação. 

. A Marinha Grande tem sido pioneira na introdução de tecnologias avançadas de produção, 
Computação Gráfica, Computação Numérica, Fabricação Aditiva/3D Printing, etc. Torna-se pois 
fundamental que as entidades formativas e tecnológica se articulem, explorando novas formas de 
atração, formação, fixação e desenvolvimento de Recursos Humanos para as necessidades do futuro da 
nossa Indústria e Região. A promoção de projetos demonstradores nestes domínios deve ser 
estimulada e ancorada, em especial nos agentes de inovação do Território, com o suporte explícito da 
Câmara Municipal.

5. Pólo de Ciência, Tecnologia e Formação Qualificada.

Trata-se de ações inovadoras, que englobam as medidas atrás referidas exigindo a integração de todos 
os agentes da Região, apostando na dinamização e valorização empresarial, especialmente nos 
domínios diferenciadores deste Território. Até 2030, assume-se como especial aposta, a Formação, a 
Qualificação e a Reorientação Profissional dos Recursos Humanos, contribuindo para um Território 
cada vez mais inclusivo e atrativo para a captação e fixação de Pessoas. Importa por isso, explorar as 
vantagens das novas iniciativas do Governo e Europeias, nomeadamente no que diz respeito ao 
suporte aos Centros de Interface Tecnológica (CIT), aos LABORATÓRIOS COLABORATIVOS, e à 
INDÚSTRIA 4.0. A execução desta estratégia, integrando as comunidades empresariais, científicas e 
tecnológicas, será fundamental para, a prazo, se avaliar a vantagem da consolidação do nosso Parque 
de Ciência e Tecnologia, no quadro de afirmação da Marinha Grande como “Smart City”. 

6. Aposta na Integração, Mobilidade, Cultura e Turismo no Território. 

Aposta em ações complementares que potenciem o desenvolvimento da Marinha Grande e que 
contribuam para a atração e fixação de pessoas neste Território, nomeadamente:

. Dinamização de ações que permitam reforçar a integração do território, através da sua ligação ao Mar, 
à Floresta e às Indústrias que são a marca deste território;

. Reforçar o conhecimento e a cultura dinamizando Museus, Centros de Interpretação e Projetos 
Demonstradores, relacionados com a Indústria local, reforçando a sua integração com o ensino e com 
o turismo;

. Potenciar a mobilidade (elétrica, solar e eficiente) no território;

. Enquadrar a criação de novas empresas e o incremento do domínio da promoção/demonstração da 
ciência com uma oferta cultural alargada que contribua para a atração e fixação de pessoas no 
Concelho.
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CMMG - Câmara Municipal da Marinha Grande

(Paulo Jorge Campos Vicente)

ACIMG - Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande

(Miguel de Bastos André)

AE NASCENTE - Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente

(Lígia Maria Pascoal de Almeida)

AE POENTE - Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente

(Cesário António Gonçalves da Silva)

AE VIEIRA LEIRIA - Agrupamento de Escolas Vieira Leiria

(Lígia Maria Moreira Pedrosa)

APIP - Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos

(Pedro Miguel Roldão Colaço)
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CEFAMOL - Associação Nacional da Indústria de Moldes

(João Luís Ferreira Faustino)

CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica

(Joana Alexandrina Gomes da Silva)

CENFIM - Centro de Formação Profissional da Industria Metalúrgica e Metalomecânica

(Manuel Pinheiro Grilo)

CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos

(Nuno Miguel De Abreu Pereira da Silva)

EPAMG - Escola Profissional e Artística da Marinha Grande

(Rita Alexandra do Carmo Venâncio)

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional

(António Alberto Magalhães da Costa)
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IPL - Instituto Politécnico de Leiria

(Nuno André Oliveira Mangas Pereira)

ISDOM – Instituto Superior D. Dinis 

(Manuel de Almeida Damásio)

OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio

(Joaquim Henriques Martins)



PTE-D 2030
PACTO TERRITORIAL PARA O EMPREGO E 

DESENVOLVIMENTO DA MARINHA GRANDE


