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     • Potenciar o empreendedorismo, tendo em consideração as características 
       diferenciadoras do Concelho;
     • Majorar projetos promovidos por jovens;
     • Majorar projetos a desenvolver em freguesias do interior do Concelho;
     • Majorar projetos que promovam a reabilitação urbana, nomeadamente de edifícios 
        devolutos;
     • Incentivar investimentos associados à economia familiar e às redes de vizinhança, 
        designadamente os relacionados com os produtos endógenos;
     • Simplificar ao máximo o processo de licenciamento das iniciativas empresariais;
     • Fomentar uma política associada ao acolhimento empresarial através da atração de novas 
        empresas com a cedência de lotes, a redução de taxas e/ou a atribuição de vantagens fiscais.

O papel dos incentivos municipaisPorque tudo começa
com uma ideia!
O espírito empreendedor é hoje considerado um dos principais motores de 
inovação, competitividade e crescimento da economia. É neste contexto que 
emerge a necessidade de criar o Odemira Empreende.

O Odemira Empreende é um Programa Municipal de Empreendedorismo e 
Emprego que visa a promoção do desenvolvimento económico no Concelho 
e que tem como objetivo apoiar, dinamizar e impulsionar o tecido empresarial.

Visão
O Município de Odemira, com a implementação do Odemira Empreende pretende ter uma 
postura pró-ativa de estímulo ao empreendedorismo, de forma a impulsionar o espírito 
empreendedor e por essa via ser capaz de catapultar o território, o Concelho, para um patamar 
de desenvolvimento convergente com os principais municípios do território nacional.

Objetivos Gerais
     • Promoção do Crescimento Económico;
     • Captação de Novos Investimentos;
     • Criação de Emprego;
     • Qualificação do Tecido Empresarial;
     • Contributo para a Coesão Territorial.



EIXO I
Atração de Novas 
Iniciativas Empresariais
M1: Implementação de Ninhos de Empresas
Apostando no crescimento económico e no empreendedorismo, o Ninho de Empresas de Odemira 
é visto como uma medida de apoio à fixação de jovens empreendedores e jovens empresas no 
concelho de Odemira, bem como um contributo à dinamização do tecido empresarial e a 
revitalização dos centros urbanos.

Esta iniciativa pretende promover e acompanhar projetos de empresas inovadoras na sua fase 
pré start-up e start-up, disponibilizando um espaço físico e pondo ao seu dispor um conjunto de 
gabinetes e serviços, contribuindo para a inserção num ambiente empresarial adequado, bem 
como, proporcionando as condições necessárias ao sucesso na fase inicial da sua atividade.

M2: Incentivos à Fixação de Empresas nos Parques Empresariais
A fixação de empresas, seja qual for a sua origem, exige um conjunto de regras claras e de 
respostas eficazes, de modo a tornar o território atrativo e capaz de responder às necessidades do 
investidor.

Neste sentido, para além do Município de Odemira estabelecer um conjunto de regras de gestão para 
o conjunto de parques empresariais municipais existentes, deve ao mesmo tempo implementar um 
conjunto de medidas que estimulem e agilizem o investimento privado nos mesmos.

M3: Criação de Novos Parques Empresariais
Numa ótica de atrair investimento e iniciativas externas que venham contribuir para um 
desenvolvimento económico do Concelho, importa projetar novas áreas de fixação de empresas 
para a concretização destas iniciativas.

A criação descentralizada de novos parques empresariais pretende criar uma nova e reforçada 
dinâmica empresarial, favorecer a coesão territorial no Concelho, afirmar o posicionamento do 
território como um todo no sistema económico regional e contribuir para um incremento 
concertado do nível de emprego.

Neste sentido, Colos, Sabóia e São Teotónio, são identificadas, no momento, como freguesias 
preferenciais para implementar novos parques empresariais.

ODEMIRA EMPREENDE
PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO 



M4: Apoio Financeiro ao Investimento
Tendo em conta o tecido económico do concelho de Odemira, emerge a necessidade de 
incentivar o investimento empresarial, nomeadamente todo o investimento que seja 
relevante para o desenvolvimento sustentado, que contribua para a criação de novos postos 
de trabalho, apostando na qualificação profissional, na inovação e nas novas tecnologias.

São identificadas como áreas preferenciais: os núcleos antigos, as áreas de reabilitação 
urbana, as zonas industriais classificadas no PDM e os parques empresariais municipais.

M5: Isenção / Redução de Taxas Municipais nos Processos de Licenciamento
Numa conjuntura económica particularmente difícil, importa facilitar o processo de 
licenciamento e desonerar, do mesmo, o tecido económico local. É nesse sentido que se 
pretende isentar e/ou reduzir um conjunto de taxas municipais que incidam sobre as 
atividades empresariais, em particular dos novos estabelecimentos a criar.

M6: Criação de Prémio Municipal  “Espírito Empreendedor”
Atualmente os empreendedores desempenham um papel da maior relevância no 
desenvolvimento das regiões onde realizam a sua atividade, pelo aproveitamento de 
recursos endógenos, pelo valor acrescentado e inovação que adicionam aos produtos que 
transformam, pelos postos de trabalho que criam, pela responsabilidade social, pelo 
aumento de rendimento que geram nas famílias, pela possibilidade de fixação da população, 
e pela capacidade de, nos riscos, encontrarem oportunidades.

Neste sentido, o Prémio Municipal Espírito Empreendedor pretende distinguir e dar visibilidade 
pública a quem, independentemente da sua atividade ou ideia, mais contribuiu ou pode vir a 
contribuir para estimular o espírito empreendedor e o desenvolvimento económico do Concelho.
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M1: Criação do Gabinete de Apoio ao Empreendedor
O Gabinete de Apoio ao Empreendedor tem como missão mediar o relacionamento do 
Município de Odemira com as empresas e associações setoriais, promovendo internamente 
e externamente a política municipal de apoio ao investimento.

Destacam-se ainda como funções do gabinete, o atendimento ao tecido económico e a 
potenciais investidores, o acompanhamento e agilização dos processos internos relaciona-
dos com a instalação e o licenciamento de novos de projetos de investimento, a mediação do 
relacionamento destes junto de diversas entidades e informar sobre as diversas formas de 
apoio e incentivos existentes.

M2: Implementação de Política de Competitividade Fiscal
A implementação de política de competitividade fiscal, tem como finalidade contribuir para o 
desagravamento sustentável de impostos com vista ao desenvolvimento socioeconómico do 
Concelho.

Esta medida reflete-se na redução de impostos municipais às empresas e empresários em nome 
individual.

M3: Subprograma de Apoio à Modernização e Promoção do Comércio Local
O Programa de Apoio à Modernização e Promoção do Comércio Local, pretende definir 
medidas e mecanismos concretos de apoio e de incentivo à atividade comercial e de serviços, 
contribuindo assim para a modernização do comércio tradicional, para a dinamização dos 
núcleos antigos, e de um modo global para a melhoria da qualidade de vida da população 
residente.

EIXO II
Apoio às Atividades Económicas 
e à Criação de Emprego
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M4: Criação do Manual do Empreendedor
O Manual do Empreendedor do Município de Odemira pretende ser um instrumento de apoio 
e consulta, abordando diversas temáticas com especial interesse para o investidor.

Este guia procura ajudar na tomada de decisões, aconselhando, informando e motivando a 
postura empreendedora dos empresários e potenciais investidores no concelho de Odemira.

M5: Apoio à Criação do Próprio Emprego
Com o apoio financeiro à criação do próprio emprego, pretende-se incentivar os 
desempregados e os jovens à procura do primeiro emprego, que não aufiram nenhum apoio 
social estatal, a ter uma ideia empreendedora e a implementar o seu próprio negócio.

M6: Criação do Guia de Apoio ao Sistema de Industria Responsável (SIR)
Neste documento o empresário pode encontrar informação resumida sobre o SIR e a forma 
como deve proceder para registar estabelecimentos industriais de tipo 3 que são aqueles 
para os quais as Câmaras Municipais têm competências como entidade coordenadora.

M7: Implementação da Via Verde Empresário
A Via Verde Empresário tem por objetivo melhorar o prazo de resposta e potenciar a confiança 
nos serviços municipais.

Podem utilizar a Via Verde Empresário:

Os projetos urgentes, designadamente quando a atividade venha a criar mais de 3 postos 
de trabalho e/ou os projetos sejam alvo de candidatura a prémios ou apoios financeiros 
municipais, nacionais ou comunitários.

M8: Potenciação do Balcão do Empreendedor
O Balcão do Empreendedor tem por objetivo melhorar o serviço prestado pelo Município 
de Odemira aos promotores de atividade económica no concelho de Odemira, 
simplificando e desmaterializando as formalidades associadas.
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M1: Subprograma de Ocupação de Desempregados e Recém Licenciados
O Odemira Qualifica-te é um programa de ocupação de desempregados e recém-formados 
para os residentes no concelho de Odemira. A excecional debilidade económica que vivemos 
aconselha a que o Município de Odemira tome medidas que vão de encontro às necessidades 
das pessoas.

Este programa divide-se em várias medidas que pretendem corresponder às diversas 
situações e necessidades dos cidadãos.

M2: Implementação da Bolsa de Emprego Municipal
A Bolsa de Emprego Municipal de Odemira (BEMO), visa fomentar a criação de emprego local 
que permita a fixação de jovens no concelho e disponibilizar, junto dos potenciais 
empregadores, um canal privilegiado de recrutamento e seleção de pessoal.

Esta ferramenta, disponibilizada no site do Município, apresenta como vantagens a 
divulgação em grande escala e gratuita das suas ofertas de emprego, a cidadãos que 
procurem trabalho no concelho de Odemira, e a empresas instaladas ou em fase de 
instalação no Concelho que desejem recrutar trabalhadores.

EIXO III
Estímulo à Inserção 
e Valorização Profissional
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M3: Dinamização do Gabinete de Inserção Profissional
O Gabinete de Inserção Profissional tem por objetivo apoiar jovens e adultos desempregados 
na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de 
trabalho, em estreita cooperação com os Centros do IEFP.

Pretende-se no âmbito deste programa potenciar as atividades desenvolvidas pelo GIP, 
designadamente no que diz respeito às suas principais funções: a informação profissional 
para jovens e adultos desempregados, o apoio à procura ativa de trabalho e a captação de 
ofertas de emprego.

M4: Apoio à Valorização Profissional em Contexto de Trabalho
A valorização profissional através da formação profissional e do acolhimento de estágios para 
licenciados e não licenciados é prática corrente no Município de Odemira.

Sabendo-se que esta não é uma realidade no contexto do tecido empresarial do Concelho, mas 
dada a sua relevância e importância para os recursos humanos, pretende o Município de 
Odemira estimular e incentivar essa prática através da presente medida.
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