
A Câmara Municipal de Loures vai estar presente na Green Business Week, 
Semana Nacional para o Crescimento Verde, de 1 a 3 de março, 
no Centro de Congressos de Lisboa.

Visite o nosso stand, conheça os projetos de Loures no âmbito da economia 
verde e das energias renováveis.

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

Green Business 
Week



Transferência de conhecimento 

Uma cultura participativa, assente numa abordagem externa, 
que visa projetar o Município como território “Smart”, tornou oportuna 
a participação do Município de Loures no Green Business Week.

Loures aposta numa abordagem integradora, colocando “novos” 
desafios na compatibilização de um conjunto de valências, em prol de 
um desenvolvimento  sustentável e responsável.

Loures, pela sua identidade, apela à capacidade de potenciar os seus 
principais pilares (social, económico, ambiental e cultural) e confirma 
a necessidade de uma visão sistémica, em que os indicadores de 
crescimento terão que se balizar em variáveis que versem sobre a 
capacidade de inovar, de qualificar os recursos humanos, de atrair 
investimento e de promover o território.

Loures é um concelho estratégico no contexto da Área Metropolitana 
de Lisboa, com potencialidades reais ao nível socioeconómico, 
reforçadas pela importância do seu tecido empresarial, constituído 
por pequenas e médias empresas, pela importância dos recursos 
produtivos associados a um mundo rural e pelo potencial humano 
qualificado.

Temos vindo a assistir à emergência de diversos programas e projetos 
de cidades inteligentes, em que a sua génese assenta na utilização 
das tecnologias da informação, comunicação e na promoção da 
competitividade social, económica, ambiental e na qualidade de vida 
das populações, mas no entanto defendemos e acreditamos que 
o futuro das cidades inteligentes terá de partir, necessariamente, 
das pessoas e para as pessoas, sendo a comunidade e os seus atores 
o sistema em si, o do futuro.

LOURES
E A ECONOMIA
VERDE



E os desafios sociais

LOURES
E A ECONOMIA
VERDE
Para Loures, a adoção de soluções inteligentes, constitui-se 
como um processo em construção, apostando na conjugação 
de projetos estruturantes, introduzindo variáveis de inovação e de 
desenvolvimento tecnológico, nomeadamente a criação 
de uma cultura ”inteligente”.

A forte competitividade dos territórios, as acentuadas mudanças 
tecnológicas e a globalização das economias, têm atribuído uma 
importância acrescida às potencialidades locais e à implementação 
de estratégias ativas e participativas, as quais se constituem, 
seguramente, como o caminho que permite gerar riqueza, equidade 
e desenvolvimento.

Pretende-se a construção de um modelo de atuação, alinhado com as 
dinâmicas dos atores locais e que traduza a estratégia integrada de 
inovação para o concelho.

Consideramos, igualmente, as parcerias como um valor intrínseco ao 
paradigma das cidades inteligentes, que advoga a participação de 
todas as partes interessadas, assegurando uma rede de cooperação 
efetiva entre todos os agentes locais e nacionais, conducentes a 
ganhos de produtividade, em todas as entidades envolvidas, e a uma 
economia de escala, que se traduzirá numa vantagem competitiva 
para o concelho.

Acreditamos que os municípios podem e devem atuar como elementos 
facilitadores e indutores de uma ”cidade inteligente”, reforçando 
a cooperação entre todos os atores, promovendo a igualdade 
de oportunidades em termos económicos, sociais e espaciais, 
concertando políticas de qualidade de vida aos cidadãos, fomentando 
a eficiência dos serviços públicos e, decididamente, serem os 
catalisadores de emprego e riqueza.



Para cumprimento das diretrizes do Plano 
Estratégico para os Resíduos Urbanos 
(PERSU 2020), foi elaborado o Plano de Ação 
(PAPERSU) dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos (SIMAR) de Loures 
e Odivelas, no qual se prevê até 2020 
implementar as seguintes medidas:

> Alargar a rede de recolha seletiva de 
recicláveis, com a colocação de 57 novos     
ecopontos de 2 500L e 120 novos ecopontos 
de 1 100L, bem como a criação de seis novos 
circuitos de recolha;

> Reforçar a capacidade de deposição em 
30 circuitos de recolha seletiva de recicláveis, 
por alteração da recolha de 160 ecopontos 
de  1 100L para ecopontos de 2 500L, 
de 230 ecopontos de 2 500L para ecopontos de 
recolha lateral e, em cerca de 7 200 famílias, 
de cestos de 35L para ecopontos 120L (papel 
e embalagens) e ecopontos 1 100L (vidro);

> Alargar a recolha de papel e cartão 
em empresas;

> Dinamizar os circuitos de recolha seletiva 
de recicláveis e resíduos orgânicos, através 
de campanhas de sensibilização porta-a-porta 
dirigidas a potenciais alvos de recolha.

Pretende-se aumentar a taxa de desvio de 
recicláveis de 6,3% (7 936 toneladas em 2013) 
para 11% (12 914 toneladas em 2020), tendo 
como investimento previsto 3 850 759€.

Projetos previstos 
no PAPERSU 
dos SIMAR

O Sistema de Telegestão é uma ferramenta 
que nos permite, em tempo real, monitorizar e 
atuar remotamente, a partir de um único ponto 
central, sobre o sistema de distribuição de água. 

O sistema está implementado em 2/3 da área 
de intervenção dos SIMAR, é composto por 
49 instalações, incluindo 21 estações 
elevatórias, 10 estações de reforço 
de tratamento e 56 células de reservatórios, 
que compõem 60% do número total de 
instalações existentes e 90% do total do volume 
de água armazenado.

A implementação da telegestão permitiu 
aos SIMAR:

> Reduzir os custos energéticos anuais em cerca 
de 30%, o que representa um ganho na ordem 
dos 300 mil euros;

> Otimizar os níveis de armazenamento de água;

> Otimizar o funcionamento dos grupos 
eletrobombas;

> Aumentar a eficiência na deteção de fugas;

> Reduzir os custos de exploração;

> Recolher indicadores para apoio à gestão;

> Deteção de 25% do total de roturas reparadas 
por ano.

Sistema 
de Telegestão 
dos SIMAR 
de Loures 
e Odivelas











Território e dinâmicas
Loures é um território que se desenvolve entre 
o estuário do Tejo e paisagens rurais, percorrido 
por uma fina rede hidrográfica.
É populoso e policêntrico. O crescimento/
surgimento dos vários centros urbanos decorreu 
de forma acelerada nas últimas décadas e induziu 
um afastamento rápido entre a população 
e a natureza.

Da integração da biodiversidade 
nos núcleos urbanos à 
integração dos núcleos urbanos 
pela biodiversidade

Um jardim para cada núcleo urbano
A construção de jardins públicos - espaços 
abertos, ornamentados e equipados para recreio 
e repouso da população – foi uma das primeiras 
soluções para aumentar a qualidade de vida 
urbana e manter o contacto dos habitantes com 
a biodiversidade.

De jardim a parque
Os jardins, espaços coletivos qualificadores das 
cidades e vilas, tornam-se progressivamente 
maiores, cenicamente mais elaborados e muitas 
vezes temáticos. Oferecem espaços e conteúdos 
mais amplos e diversos, bem como a oportunidade 
de vivências mais enriquecedoras.

Parques que ligam os núcleos urbanos 
Nos interstícios dos centros urbanos e para além 
dos seus limites difusos, existem áreas naturais 
que se prolongam entre as cidades e que os 
habitantes podem explorar.
Os parques, agora estruturas menos formais 
e mais orgânicas, moldados pela natureza e 
pela ocupação sociocultural do território, saem 
das áreas urbanas e agregam-nas na sua 
continuidade.

Estratégia

Em Loures queremos:
> Reforçar as ligações entre os cidadãos e a 
natureza, para cidadãos com melhor qualidade 
de vida e com estilos de vida mais saudáveis e 
sustentáveis;
>  Tornar mais harmoniosa a transição entre 
o urbano e o rural para um território mais 
qualificado e coerente;
>  Reconhecer e proteger o valor intrínseco dos 
sistemas naturais e aproveitar os serviços que 
prestam à comunidade: recreio e lazer mas 
também alimento, água, ar limpo, energia 
e amortecimento de cheias, para um concelho 
mais resiliente.

A nossa estratégia:
Definir e operacionalizar a infraestrutura verde 
do concelho de Loures.

Do jardim 
à infraestrutura 
verde



Estrutura Ecológica 
Municipal
Base para a infraestrutura verde



O Parque Urbano de Santa Iria de Azóia 
foi criado após a selagem do aterro sanitário 
existente no local entre 1988 e 1996. De aterro 
sanitário encerrado a parque com 26 hectares 
conta, entre outros, com um centro de educação 
ambiental, um anfiteatro ao ar livre e um 
parque temático de energias renováveis, 
pista ciclável e de atletismo, parque infantil, 
com parede de escalada e slide.
A sua localização geográfica, em pleno planalto 
sobre a costeira de Loures, permite aos seus 
visitantes desfrutar quer das vistas para 
o Tejo, quer para o interior norte do concelho, 
abarcando uma ampla bacia visual.

Equipamento florestal de recreio, situado 
na zona norte do concelho, com 32 hectares, 
vocacionado para o desporto e convívio da 
população. Extensa zona verde, onde dominam 
áreas florestais com frondosos sobreirais e 
grandes manchas de carvalho português, 
aos quais se associam os matos do sopé da 
chaminé vulcânica de Montachique.
O Parque, que dista cerca de 10 km da cidade 
de Lisboa, dispõe ainda de circuitos de 
manutenção, de arborismo e slide, campos de 
ténis e polidesportivo integrado.

Parque Urbano 
de Santa Iria 
de Azóia

Parque Municipal 
do Cabeço 
de Montachique



A Quinta dos Remédios, situada na Bobadela, 
data do séc. XVIII e foi, durante dois séculos, 
uma quinta de produção agrícola, com casa 
senhorial, lagar, poço com nora e tanque de 
rega, com laranjeiras, vinha, oliveiras e terras 
de semeadura. A parceria entre a Câmara 
Municipal de Loures e o Instituto Superior 
Técnico veio possibilitar a transformação 
da Quinta num parque público de 4,6 hectares, 
com um jardim da ciência (ainda em projeto).
O Parque da Quinta dos Remédios permite 
desfrutar do olival e apreciar as vistas do Tejo 
e da Ponte Vasco da Gama, observar a fauna 
ou simplesmente caminhar em fruição com 
a natureza.

Espaço de ar livre, situado no centro de Loures, 
conta com diversos espaços verdes,
polidesportivo, parques infantis e de merendas 
e equipamentos de restauração. 
Além de equipamentos lúdicos e desportivos, 
acolhe também a Galeria Municipal Vieira
da Silva e o Palácio dos Marqueses da Praia
e Monforte, equipamento municipal 
onde decorrem as reuniões de Câmara 
e da Assembleia Municipal.

Parque Urbano 
Quinta 
dos Remédios

Parque da Cidade
de Loures



ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS DE ATUAÇÃO
Estruturas de apoio ao desenvolvimento do setor

O Município de LOURES, o MARL e a Universidade Nova/Faculdade de 
Ciência e Tecnologia - Madan Parque de Ciência, desenvolveram uma 
plataforma de suporte ao cluster agroalimentar e logística de Loures.

O LOURES INOVA constitui-se como um centro de negócios que procura 
potenciar, junto dos setores agroalimentar, transportes e logística, 
a criação de vantagens competitivas, num contexto de mercado global, 
a partir da inovação e empreendedorismo de base tecnológica, 
segurança e certificação de qualidade de produtos e serviços.

Apostar na criação de uma cultura de inovação, caraterizada por uma 
malha empresarial diversificada, inspirada nas melhores práticas 
nacionais, é também um dos objetivos do Município de Loures.

LOURES INOVA



LOURES INVESTE
O Loures Investe constitui-se como uma Agência de Investimento, uma 
porta de comunicação desburocratizada e facilitadora entre o investidor 
e o Município de Loures, correspondendo às pretensões dos empresários 
e dos investidores, atuando em vertentes que integram o circuito do 
investidor, no que respeita às preocupações legais das instalações e 
atividade, assim como informação e iniciativas na área da cooperação 
bilateral, empreendedorismo, internacionalização, inovação, qualificação, 
financiamentos e participação em redes internacionais.
 
Investir em Loures, porquê?
> Rede viária de excelência (CRIL, CREL, Eixo Norte/Sul, Via de Cintura)
> Proximidade ao aeroporto internacional de Lisboa
> Proximidade do porto de Lisboa
> Rede ferroviária de passageiros e mercadorias
> Duas plataformas logísticas (MARL e Bobadela)
> Proximidade à capital
> Áreas expetantes com capacidade de rececionar atividades económicas
> Potencialidades turísticas
> Solos férteis e propícios para atividade agrícola e produção vinícola

Apoio empresarial
> Informação de apoio à atividade empresarial
> Acompanhamento personalizado de processos de licenciamento
> Disponibilização de terrenos e instalações
> Apoio à criação de empresas e emprego
> Apoio à atividade empresarial e à criação do próprio negócio
> Desenvolvimento de projetos de apoio à internacionalização e inovação
> Informação técnica sobre financiamentos
 
Cooperação e integração em redes nacionais 
e internacionais
Em prol do desenvolvimento de ações e projetos com as empresas de 
Loures, foram estabelecidas relações e cooperações, bem como assinados 
protocolos com estas entidades:

> IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
> AICEP - Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal
> Universidades, nomeadamente ISCTE–IUL, IST – Instituto Superior 
Técnico, FCT-UNL
> COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação
> ANI – Agência Nacional de Inovação
> Centros de Inovação Europeus



REVITALIZAÇÃO 
URBANA
Considerações:
> As nossas localidades, e nomeadamente os respetivos centros, assistem 
à degradação progressiva das suas estruturas urbanas, dos seus 
edifícios, espaços públicos e zonas comerciais, decorrente do natural 
envelhecimento da sobrecarga de usos, ou do desajuste face a novos 
modos de vida.
> Para contrariar este fenómeno, torna-se imprescindível a promoção 
de estratégias de regeneração urbana, através do desenvolvimento de 
processos de revitalização urbana e racionalização de recursos, atuando 
nos domínios do espaço público, do edificado, da economia, do património, 
da cultura e da ação social.
> Neste âmbito, a revitalização de centros urbanos surge como forma 
de intervenção integrada sobre um centro urbano. No Município de 
Loures deu-se início a este projeto nas localidades de Camarate, Loures, 
Moscavide e Sacavém tendo-se delimitado áreas de intervenção 
atendendo à dinamização comercial e ao melhoramento do espaço 
público.

Assim:
> A revitalização dos centros urbanos prevê uma participação ativa dos 
parceiros locais, tais como juntas de freguesia, associações de moradores, 
culturais, sociais e empresariais e empresas municipais, por exemplo, 
permitindo no processo de discussão pública que os interessados se 
“apropriem” do projeto, seus objetivos e prioridades.

> As intervenções de revitalização urbana têm que articular vários 
objetivos:

 > Salvaguardar a segurança das pessoas
 > Valorizar o património arquitetónico
 > Melhorar as condições de habitação
 > Melhorar a eficiência energética
 > Atribuir novos usos a edifícios/equipamentos
 > Modernizar as infraestruturas
 > Produzir e qualificar o espaço público
 > Melhorar as acessibilidades e mobilidade
 > Aumento da satisfação / vida coletiva de proximidade 
 > Maior atratividade ao nível das pessoas e do investimento empresarial

 Visando a:
 > Revitalização demográfica, económica e cultural
 > Criação de emprego

> O processo tem de ser integrado e integrador, tendo por missão 
melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam, trabalham ou 
usufruem dos vários espaços.

> Em conclusão, a revitalização urbana deve permitir construir visões 
partilhadas sobre futuros desejados
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SACAVÉM

PORTELA

MOSCAVIDE

PERCURSO CICLÁVEL
MOSCAVIDE > PORTELA > SACAVÉM

Está em curso a implementação de um percurso ciclável, que ligará a 
freguesia de Sacavém e Prior Velho à freguesia de Moscavide e Portela, 
no sentido de privilegiar a criação de redes de modos suaves de 
deslocação. Este novo percurso terá uma extensão de 2 600 metros a 
somar aos 900 metros de ciclovia, já existentes.

Ao longo deste percurso ciclável haverá vários pontos de contacto com 
o itinerário percorrido pelos autocarros ao serviço do Rodinhas Amigo 
da Bicicleta, que promove a utilização combinada do uso da bicicleta nos 
autocarros deste serviço, rentabilizando o seu tempo nas deslocações e 
melhorando a qualidade de vida, do ambiente e da economia.

Esta intervenção insere-se numa área urbana consolidada com elevada 
densidade populacional, residindo nestas duas freguesias mais de 51 mil 
pessoas.

Este projeto tem em consideração os diferentes modos de transporte na 
envolvente, pretendendo-se que a utilização da bicicleta seja, sempre 
que possível, privilegiada face ao transporte particular, não só como 
modo de recreio e lazer, mas igualmente como meio de locomoção 
quotidiano, nomeadamente nas viagens casa-trabalho, casa-escola, 
viagens relacionadas com compras e lazer e nas viagens combinadas com 
o transporte público, essencialmente urbanas ou periurbanas, regulares 
ou esporádicas, promovendo a ligação ao metro de Moscavide e aos 
itinerários dos autocarros que servem a área, em particular o Rodinhas.

Na implantação do traçado deste novo percurso, foram tidos em 
consideração os princípios de planeamento e desenho geralmente aceites, 
conforme se lê na brochura Rede Ciclável – Princípios de Planeamento e 
Desenho, publicada pelo Gabinete de Planeamento, Inovação e Avaliação 
do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.


