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1. Nota introdutória

Num ambiente de incerteza e recessão em que as receitas autárquicas sofrem
sucessivas e significativas reduções, o contributo de uma agência que promova
o desenvolvimento e a inovação empresarial constitui um fator de primeira
importância para o estimulo socioeconómico que o país e a região necessitam.
É neste ambiente que a AITECOEIRAS apresenta o plano de actividades para o
ano de 2013 sublinhando o seu carácter previsional e indicativo.
Inspirados na missão apresentamos propostas de atividades que nos permitem
cumprir com o desígnio da agência: apoio à promoção, desenvolvimento e
internacionalização do tecido empresarial do concelho de Oeiras.

2. Missão e objetivos AITECOEIRAS

MISSÃO
Fomentar o empreendedorismo e desenvolvimento de atividade económica;
Atrair empresas para Oeiras;
Apoiar a internacionalização de empresas e negócios de e em Oeiras.
OBJETIVOS
Dinamizar, promover, desenvolver e internacionalizar o concelho de Oeiras.

3. Recursos Humanos
A EQUIPA
Nome
Área Funcional
Formação
• Brigite Vicente
–
– Office Manager
Mestranda em Ergonomia na Segurança no Trabalho – FMH
Office Manager; Recursos Humanos;
Brigite Vicente
Pós-graduação em Higiene e Segurança no Trabalho – FMH
– Responsável
Recursos Humanos
Área de projetos
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos – U. Lusíada
– Área de projetos
Coordenadora de projetos;
Pós-graduação - Imagem, Protocolo e Org. de Eventos – ISLA Lx
•
Christine
Lehnert
Christine Lehnert Área Internacional; Marketing;
Pós-graduação em Relações Públicas – BAW-Munique
Outras Áreas
Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas - UCP
• Énio Almeida
João Prado
Responsável pelas Redes Digitais
Lic. em Eng. de Telecomunicações e Informática - ISCTE-IUL
• João Prado
Área de projetos
• Patrícia Pereira
Responsável AdministrativaPatrícia Pereira
Lic. em Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria – U. Lusófona
Financeira
• Sara Tomaz
• Tristana Esteves Cardoso
Mestranda em Engenharia e Gestão Industrial - IST
Sara Tomaz

Área de projetos; Empreendedorismo

Tristana Esteves
Cardoso

Responsável de Comunicação; Área
de projetos

Lic. em Engenharia e Gestão Industrial – IST
Licenciatura em Filosofia – UCP
Formação de consultoria de ligação para PMEs – AEP
Formação em Relações Públicas – Deloitte

3. Recursos Humanos
ESTRUTURA INTERNA

João
Prado
Christine
Lehnert

Sara
Tomaz

Comissão
Executiva
Eduardo Correia
Nuno Manalvo
António Moita

Tristana
Esteves
Cardoso

Brigite
Vicente
Patrícia
Pereira

4. Áreas de atividade

Promoção e Captação de Investimento
Empreendedorismo e Desenvolvimento do Tecido Empresarial
Internacionalização de Empresas e Negócios

4. Áreas de atividade

PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO

Promover a imagem do concelho de Oeiras a nível nacional e internacional;
Incentivar o desenvolvimento de produtos e soluções marketizáveis com base
em investigação e inovação tecnológica, estimulando a ligação entre
Universidades, Institutos, Parques Tecnológicos e Empresas;
Promover e realizar eventos de disseminação de conhecimento e atração de
investimento para Oeiras.

4. Áreas de atividade
EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO
Apoiar o desenvolvimento integrado e sustentável do concelho de Oeiras,
através da atração de empresas de âmbito privado e organizações sem fins
lucrativos nos sectores mais dinâmicos da área económica e social;
Fomentar e promover a criação de novas empresas assentes em processos
inovadores e de valor acrescentado;
Contribuir para a criação de redes empresariais e de “clusters” incluindo
empresas de serviços, empresas de elevada intensidade tecnológica e Centros
de Investigação e Universidades do Concelho de Oeiras;
Atuar como entidade geradora de aproximação dos interesses públicos e
privados com vista ao desenvolvimento de projetos que contribuam para o
desenvolvimento económico e criação de emprego qualificado no concelho de
Oeiras;

4. Áreas de atividade

EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO (cont.)
Promover a captação, a fixação e o desenvolvimento de competências e
conhecimentos, estimulando a criatividade e a inovação através da realização
de ações concretas e da criação de estruturas de apoio ao empreendedorismo,
designadamente através da criação ou da participação em “ninhos de
empresas”, sociedades ou fundos de capital de risco diretamente vocacionados
para o empreendedorismo, organização de estágios no meio profissional, ações
de intercâmbio internacional e ações de formação.

4. Áreas de atividade
INTERNACIONALIZAÇÃO
Estreitar relações com os países da lusofonia onde Oeiras tenha ligação;
Promover, realizar e receber missões empresarias internacionais;
Estudar os países emergentes;
Promover o estabelecimento de geminações junto da CMO;
Estimular relações institucionais com entidades relevantes em mercados
estratégicos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Gabão, Moçambique, São Tomé e
Príncipe, África do Sul, Timor, Marrocos, Flórida, Emirados Árabes Unidos,
Qatar, Índia e China.

5. Projetos atualmente em curso
PROJETOS DE NATUREZA INTERNA
Informatização da AITECOEIRAS
Projeto de informatização dos projetos em execução na AITECOEIRAS (programa Redmine)
e controlo documental, tem como objetivo agilizar a troca de informação entre

colaboradores e coordenadores e um maior controlo sobre as diversas fases dos projetos
em curso.

Implementação de procedimentos e processos Administrativos e Financeiros
Projeto com o objetivo de formalizar procedimentos e processos internos.

Base de Dados Empresarial de Oeiras
Projeto de adaptação, complemento e conclusão interna de toda a informação de apoio
necessária à atividade desenvolvida pela agência, com o objetivo de facilitar e otimizar o
acesso à informação.

5. Projetos atualmente em curso
PROJETOS DE NATUREZA INTERNA (cont.)
Formação interna
Aulas de inglês - projeto dirigido aos colaboradores da agência com o objetivo de
aperfeiçoamento da qualificação interna.
Para 2013 estima-se um investimento de 6 912€.

Formação diversificada
Projeto de organização interna dirigido aos colaboradores, associados, órgãos sociais e
parceiros da agência com o objetivo de promoção do conhecimento em áreas empresariais
transversais.

Para 2013 prevê-se a realização de 6 sessões e estima-se um investimento de 1 200€.

5. Projetos atualmente em curso
PROJETOS DE NATUREZA EXTERNA - POR ÁREA DE ATIVIDADE
PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO

Captação Centro de Investigação da REN – Rede Elétrica Nacional
Projeto com o objetivo de diversificar e enriquecer a investigação em Oeiras, captando o
centro de investigação e tecnologia na área da energia (investimento 12 milhões de euros).

Missão Empresarial a Inhambane
Projeto com o objetivo de promover o concelho de Oeiras junto de cidades geminadas no
continente Africano e parceiros da rede AITECOEIRAS-África.
Para 2013 estima-se um investimento de 3 000€.

Vídeo Promocional de Oeiras
Projeto com o objetivo de promover internacionalmente o concelho de Oeiras.
Para 2013 estima-se um investimento de 4 000€.

5. Projetos atualmente em curso
PROJETOS DE NATUREZA EXTERNA - POR ÁREA DE ATIVIDADE
EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

Fórum Estratégico do Oeiras Valley - Get Together, Open mornings, Visão Futuro
Projeto com o objetivo da definição de um desígnio estratégico económico e empresarial
para o concelho de Oeiras.
Em 2013 prevê-se a realização de 4 eventos e estima-se um investimento de 4 000€.

Programa de Empreendedorismo
Projeto televisivo com o objetivo de promover o empreendedorismo em Portugal e divulgar
Oeiras e as suas oportunidades de negócio.

Para 2013 o investimento está por definir.

Parceria Biocant
Projeto de parceria com o objetivo de atração de investimento na área das biotecnologias.

5. Projetos atualmente em curso
PROJETOS DE NATUREZA EXTERNA - POR ÁREA DE ATIVIDADE
EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO (cont.)

Programa de Estágios – U2B (University to Business)
Projeto com o objetivo de potenciar o dinamismo entre empresas e universidades do
concelho, valorização do currículo de jovens recém-licenciados e simplificação do processo
de recrutamento das empresas.

Desenvolvimento da Incubação e Empreendedorismo em Oeiras
Projeto de desenvolvimento de um programa integrado com várias instituições do concelho
com o objetivo da difusão da cultura empreendedora e do acesso a um ambiente propício à

transformação de ideias em empresas sustentáveis e criadoras de valor para o concelho de
Oeiras.
Para 2013 estima-se um investimento de 12 700€ para este projeto.

5. Projetos atualmente em curso
PROJETOS DE NATUREZA EXTERNA - POR ÁREA DE ATIVIDADE
EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO (cont.)

Cluster de Solidariedade Social no Taguspark
Projeto em parceria com o Taguspark com o objetivo de atrair empresas de solidariedade
social para sediação no Taguspark.

5. Projetos atualmente em curso
PROJETOS DE NATUREZA EXTERNA - POR ÁREA DE ATIVIDADE
INTERNACIONALIZAÇÃO

Estudo sobre a Internacionalização:
Projeto de estudo e análise com o objetivo de aprofundar conhecimentos a nível dos países
emergentes e oportunidades de investimento.
Para 2013 prevê-se a visita a 4 países e estima-se um investimento de 8 500€.

Propostas de novos acordos de Geminação
Projeto de propostas de geminação com o objetivo de estimular parcerias de negócios (a
aguardar resultados do Inquérito Empresarial de Oeiras).

5. Projetos atualmente em curso
PROJETOS DE NATUREZA EXTERNA - TRANSVERSAL

Inquérito Empresarial de Oeiras
Projeto de preparação e divulgação de um inquérito com o objetivo de recolher
informações analíticas fidedignas e detalhadas acerca do tecido empresarial de Oeiras de
forma a responder mais assertivamente às necessidades das empresas e permitir à CMO
aprovar medidas que visem melhorar, facilitar e potenciar investimentos.

Para 2013 estima-se um investimento de 1 000€ para comunicação e promoção.

6. Novos Projetos para 2013
PROJETOS DE NATUREZA EXTERNA - POR ÁREA DE ATIVIDADE
EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO
Prémios de Reconhecimento e Mérito Oeiras Valley:
Projeto de organização de um evento com o objetivo de premiar e reconhecer os
empresários de sucesso do concelho de Oeiras.
Para 2013 estima-se um investimento de 6 000€.

6. Novos Projetos para 2013
PROJETOS DE NATUREZA EXTERNA - POR ÁREA DE ATIVIDADE
INTERNACIONALIZAÇÃO
Evento “Negócios – De e Para Marrocos”:
Projeto com o objetivo fomentar a troca de conhecimento entre empresas portuguesas a

laborar em Marrocos e empresas Marroquinas a laborar em Oeiras assim como
apresentar ao tecido empresarial de Oeiras as oportunidade de negócio em Marrocos.

Viagem de cortesia – geminação com Mohammedia – Marrocos:
Projeto com o objetivo de alicerçar as relações com as autoridades governativas de
Mohammedia de forma a fomentar oportunidade de negócio para as empresas de Oeiras.
Para 2013 estima-se um investimento de 1 500€.

Missão Empresarial a Benguela - Angola:
Projeto de organização de uma missão empresarial com empresários do concelho de
Oeiras, com o objetivo de promover os negócios de Oeiras.
Para 2013 estima-se um investimento de 2 000€.

6. Previsões
Tendo em conta a redução de colaboradores observada no ano de 2012 e de
forma a fazer face a todos os projetos que a AITECOEIRAS se disponibiliza a
realizar ao serviço do concelho de Oeiras no ano de 2013, considera-se
previsível a necessidade de contratar dois estagiários para apoiar os
colaboradores atuais da agência, permitindo libertá-los para atividades de
desenho e conceção de projetos, em que os estagiários podem apoiar na
implementação desses projetos.

7. Considerações finais
Um plano de atividades é um documento que perspetiva o futuro embora
atenda à experiência do passado e assenta nas premissas conhecidas no
momento em que é executado.
Mesmo conscientes da imprevisibilidade inerente a uma previsão, decidimos
apresentar um Plano de Atividades e um Orçamento consciente com a forte
determinação de fazer mais e melhor pelo concelho de Oeiras.
Neste documento são apresentadas de uma forma realista e consciente as
nossas ideias e propostas para o ano de 2013, que com toda a certeza
aumentarão, devido à imprevisibilidade do meio envolvente em que a agência
se move e cujas solicitações não podemos prever antecipadamente.

