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local

Hortensia Menino- Câmara Municipal de Montemor-o-Novo



A criação deste portal foi sugerida pela população e agentes locais no

âmbito da elaboração da Agenda 21 Local , na qual o “Apoio ao Setor

Produtivo, Tecido Empresarial e Agroindústria ”, foi identificado

como principal setor a promover de forma a atingir um desenvolvimento

mais sustentável no concelho.



Objetivos do portal: 

- Promover as empresas do concelho e os seus produtos;

- Atrair potenciais investidores;

- Divulgar oportunidades de negócio e as ofertas de trabalho;

- Promover a criação de redes e a cooperação;

- Disponibilizar informações para os investidores/empreendedores;

- Divulgação de casos de sucesso;

- Divulgar projetos/ações enquadrados no âmbito da A21 Local



O portal contém informação útil para quem vive, pretende fazer compras,

conhecer, passear, investir ou divulgar a sua atividade em Montemor-o-Novo,

através das seguintes funcionalidades:

• Destaques

• Catálogo

• GADEC

• Apelos 21

• Infraestruturas



• Catálogo - Aqui pode conhecer os produtos locais e as 
empresas instaladas no concelho

– Catálogo Produtos Locais
(Catálogo dos Produtos Locais inclui apenas informação sobre produtos 
alimentares, tendo participado 23 empresas com 71 produtos locais. Este 
levantamento inicial foi desenvolvido em colaboração com Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa)

– Catálogo Serviços Locais
(Inclui as empresas do concelho divididas por setor de atividade)



GADEC
Aqui poderá encontrar informação sobre o Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico do concelho;

- Informação de interesse para o empresário
- Informação sobre sistemas de incentivos
- Programa de Apoio à Atividade Económica - 2013
- Eventos (Feiras, Sessões de Esclarecimento/Divulgação)
- Agenda 21 Local
- Outros projetos



Apelos 21

Aqui poderá encontrar informação sobre concursos municipais que

pretendem apoiar boas ideias para a sustentabilidade , dirigidos a

toda a população e agentes locais.



Infraestruturas 
Aqui poderá conhecer as ofertas locais, no que respeita às 
infraestruturas de carater económico, desportivo e lazer.

Infraestruturas Económicas:
-Zona Industrial da Adua
-Mercado Municipal
-Parque de Exposições Municipal
-Parque de Leilões de Gado (APORMOR) 
- CAME – Centro de Acolhimento às Micro e PME



CAME – Centro de Acolhimento às Micro e PME
Prevista a entrada em funcionamento 2.º semestre de 2013

-Fomentar o empreendedorismo na região;
-Fixar quadros na região nomeadamente através da criação do 
autoemprego ;
- Incentivar e apoiar a criação de empresas, nomeadamente de 
caráter inovador;
- Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região Alentejo



http://morinvest.cm-montemornovo.pt/


