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Áreas Empresariais de Lagos

Uma comunidade de
empresas competitivas e

competentes
para o ecossistema empreendedor do concelho



Objetivo estratégico

Ei
xo

Lagos
+

Sustentável

Promover o
desenvolvimento

económico

Estimular o empreendedorismo <> suporte às empresas<>
apoio à atividade económica

Empresas e empreendedorismo na estratégia municipal

Dinamização da economia local <> diversificação da oferta <>
sazonalidade

GO
P



As AAE’s de Lagos no Algarve Revit +

163.577 m2
Centralidade
93% Taxa de

ocupação
+ 80 Empresas
Construção e

comércio a retalho
+ 780 Postos de

trabalho
+ 85% Sede no

concelho
82.056 m2 Expansão

[Chinicato]
+ VN 40.000.000 €

[estimativa]
8.000.000€

[exportações]

> 1989

> 2003

> 1998



As AAE’s de Lagos no Algarve Revit +

Empresas por domínio  da Ris 3
Turismo e Lazer 71%

Saúde e Bem estar 4%
Mar 4%

Agroalimentar 4%
TIC e Industrias Criativas 7%

Energias renováveis 11%

68%
Empresas  com idade > 14 anos

15%
Empresas com idade < 3 anos

Potencial competitivo 65%
[razoável > bom]

[- ] Inovação
[+] Gestão de recursos humanos



••• > Falta de visão organizacional de longo prazo e de
espírito empresarial

••• > Desconfiança  mútua entre atores
••• > Ausência de cooperação e demasiado individualismo

empresarial
••• > Incapacidade de estabelecer redes
••• > Falta de conhecimento e qualificação [inovação]
••• > Forte depedência do turismo e da construção
••• > Dificuldade de adaptação da Administração Pública

aos públicos empresariais

Contexto cultural
[perceção]



A importância do Algarve Revit +

Competitividade

Governança Afirmação Ris 3

Promoção Valorização

Boas Práticas Capacitação



A importância do Algarve Revit +

Missão

As AAE’s de Lagos são espaços de acolhimento e instalação de empresas, seja

qual for a sua dimensão e o seu estado de maturidade,

proporcionando-lhes práticas interempresariais, promoção,

valorização, sustentabilidade e interação com outras áreas empresariais do

Algarve e outras organizações nacionais e internacionais, visando a criação

de valor, o desenvolvimento do capital humano e o reforço da

economia do concelho e da região.



A importância do Algarve Revit +

Valores

diferenciação

inovação

rigor & compromisso

sustentabilidade

responsabilidade social



atores e stakeholders
interligados

       sentido comunitário
       

      trabalhar eixos múltiplos

      interação permanente

 pensar bem e produzir
melhor

Mudança
organizações <> indivíduos

A importância do Algarve Revit +



Algarve Revit +
... para continuar ...

... presente e futuro ...



Algarve Revit +
... para continuar ...

... presente e futuro ...

Parcerias:

NERA
IAPMEI
AMAL
CRIA -UAlg
... E com  outros
parceiros públicos e
privados locais,
regionais e nacionais ...

www.lagosempreendedor.com



Muito obrigado

MUITO
OBRIGADO
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