
CENÁRIO FLANDRES (Movimentando Pessoas e Bens, Engenho e Acolhimento, Euro/Atlântica) 

1. Ramos produtivos: 

� Dispositivos médicos, electrónica, agricultura de especialidade, moda [Norte]. 

� Parcerias asiáticas no automóvel (carros a electricidade?) e expansão das 

indústrias aeronáuticas (EMBRAER) [Sul]. 

� Pólo fornecedor de energia para o sul da Europa (“unidades de desliquefação do 

gás natural e centrais de ciclo combinado”). 

� Complexo portuário/aeroportuário/logístico do sul de Portugal (novo aeroporto de 

Lisboa e novo terminal de contentores de Lisboa, na Trafaria/plataforma logística 

do Poceirão).  

� Turismo residencial, pólos turísticos com forte componente de animação cultural e 

de indústrias criativas. 

 

CENÁRIO FLÓRIDA (Movimentando Pessoas, Engenho e Acolhimento, Euro/Atlântica) 

1. Ramos produtivos: 

� Destino residencial internacional (EUA, Europa, Ásia) 

� Turismo com pólos de animação cultural e indústrias de animação (dos 

Dinossauros aos Descobrimentos para a Descoberta Científica), actividades 

aeronáuticas (Alqueva)   

� Serviços de saúde e de reabilitação para estrangeiros (clínicas de renome 

internacional e dispositivos médicos) 

� Automóveis e veículos eléctricos. 

� [Sem exploração da movimentação de mercadorias para o Norte e Centro da 

Europa (Os pólos atlântico e mediterrâneo estariam situados mais a sul em 

Marrocos e nos portos espanhóis do Mediterrâneo)]. 

 

CENÁRIO COSTA DE ESPANHA (Movimentando Pessoas e bens, Natureza e lazer, Integração 

Ibérica) 

1. Ramos produtivos: 

� Destino turístico ibérico (Comunidade de Madrid) e turismo desportivo do Norte 

da Europa (golf). 

� Complexo portuário/aeroportuário/logístico do sul de Portugal (novo aeroporto de 

Lisboa; expansão do terminal de contentores de Sines, plataforma logística do 

Poceirão) [como ”porta de entrada” para Espanha e nomeadamente para a 

Comunidade de Madrid]   



� “Cluster” automóvel de componentes (abastecedor dos pólos espanhóis), 

eventualmente com construtores franceses (Grupo Renault e Grupo PSA) com 

viaturas de nicho.  

 

REFERÊNCIAS A PROJECTOS ESPECÍFICOS: 

Complexo aeroportuário: 

http://www.naer.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=229584&att_display=y&att_

download=y 

Energia e gás natural e centrais de ciclo combinado: 

http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/docs/RNT930.pdf 

Petroquímicas: 

http://www.amconsultores.pt/projectoExpandido.aspx?idProjecto=200 

Comboio de Alta Velocidade 

http://www.rave.pt/tabid/306/Default.aspx 

http://www.rave.pt/tabid/183/id/19/Default.aspx 

Turismo : 

http://www.turismodeportugal.pt/Português/turismodeportugal/Imprensa/Documentos%20e

%20Links/Documents/Plano%20Estratégico%20Nacional%20do%20Turismo.pdf 

Saúde: 

http://www.deloitte.com/view/pt_PT/pt/ideias-e-perspectivas/publicacoes-

nacionais/86891de9721fd210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm 

http://healthportugal.com/Quem%20somos/documentos/sustentabilidade-e-competitividade-

na-saude-em.pdf 

Cultura e Tempos Livres: 

http://www.amconsultores.pt/projectoExpandido.aspx?idProjecto=218 

Aeronáutica  (EMBRAER) :  

http://aeiou.expresso.pt/portugal-ja-tem-18-fornecedores-para-o-aviao-da-embraer=f560638 

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Documents/Revistas_PDFs/Portugalglobal_n2

1.pdf 

Pescado (PESCANOVA) 

http://www.ionline.pt/conteudo/9644-pescanova-inaugura-em-mira-unidade-140-milhoes-e-

cria-800-postos-trabalho 

 
 
 
 


