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O processo de elaboração 
do Plano Estratégico de 
Setúbal Cidade do 
Conhecimento foi 
desenhado tendo em 
consideração três 
referências de partida:

• O seu promotor, 
nomeadamente a sua 
experiência, 
competência e vocação;

• O facto de se ter 
constituído uma 
parceria entre o Pitroda
Group e a Câmara 
Municipal de Setúbal, 
tornando possível um 
processo de co-
construção e de valor 
acrescentado público;

• A ideia de partida para o 
empreendimento, 
focada na economia do 
conhecimento e na 
inovação.
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O Plano Estratégico de 
Setúbal Cidade do 
Conhecimento procura 
alcançar 4 grandes 
objetivos, com destaque 
para a definição dos 
clusters de base e o 
estabelecimento de linhas 
orientadoras de 
desenvolvimento urbano.

Estes objetivos visam 
definir o quadro 
estratégico de referência 
do empreendimento, mas 
também apoiar o promotor 
na sua definição e 
promoção.
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O processo de elaboração 
do Plano Estratégico de 
Setúbal Cidade do 
Conhecimento foi 
organizado em duas 
grandes fases. 

A primeira fase centrou-se 
na definição do 
diagnóstico prospetivo de 
suporte à visão estratégica. 
A segunda fase focou-se 
no estabelecimento do 
quadro estratégico de 
desenvolvimento urbano 
da Cidade do 
Conhecimento.

Este processo terá 
seguimento através da 
realização de um programa 
de workshops e de grupos 
de trabalho para análise e 
discussão da estratégia 
definida.
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Considerando a ambição 
central do projeto (criação 
de uma centralidade global 
no âmbito da economia do 
conhecimento), foram 
identificados 6 fatores 
críticos para permitir 
alcançar esse objetivo.

O diagnóstico prospetivo e 
a visão estratégica 
proposta tiveram em 
consideração estas 
condições de sucesso.
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Portugal apresenta um 
conjunto de vantagens 
comparativas para 
acolhimento de um projeto 
de âmbito Global.

A localização e a história, 
confere-lhe um 
posicionamento 
geoestratégico ímpar, 
como interface entre o 
Atlântico, o Mediterrâneo, 
África e as Américas.

A economia nacional 
revela uma posição 
vantajosa e uma evolução 
favorável nos rankings de 
competitividade e talento 
internacionais, mas com 
persistentes debilidades 
associadas à formação de 
trabalhadores ou a 
atratividade de talento.
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A AML apresenta um 
posicionamento intermédio 
nas áreas metropolitanas 
europeias em termos 
demográficos, mas com um 
peso relativo muito 
significativo no contexto 
nacional em termos de 
população e riqueza.

Integrada no grupo das 
regiões mais desenvolvidas 
da Europa, e das que têm 
maior peso no respetivo 
país, a AML tem perdido 
progressivamente 
competitividade 
internacional e divergido 
da média da UE.
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Setúbal é uma centralidade 
excêntrica no contexto 
metropolitano e 
relativamente autónoma, 
exposta nas últimas 
décadas a ciclos alternados 
de crescimento e crise.

Progressiva integração nas 
dinâmicas metropolitanas 
de desenvolvimento, 
distinguindo-se a esta 
escala pela sua 
especialização industrial.

Beneficia de uma 
localização com grande 
qualidade ambiental, entre 
duas áreas protegidas de 
elevada singularidade 
ecológica e paisagística.
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O rápido crescimento 
científico e tecnológico 
ocorrido nos últimos 50 
anos conduziu à instituição 
do Conhecimento como 
um recurso económico 
essencial para o 
desenvolvimento dos 
países, das regiões e das 
cidades.

As formas de 
concretização urbana 
deste recurso económico 
evoluíram muito 
significativamente nas 
últimas décadas, 
determinadas por dois 
fatores críticos: i. a 
crescente valorização da 
interação entre atores; ii. a 
sustentabilidade.
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A pandemia de Covid-19 que 
afeta todo o Mundo desde o 
primeiro trimestre de 2020, 
constitui o fenómeno mais 
disruptivo da economia 
Global desde a Segunda 
Guerra Mundial, não sendo 
ainda certas a duração e a 
extensão das suas 
consequências.

Sendo unânime que se está 
assistir a uma aceleração de 
tendências (digitalização e 
descarbonização), parece 
também evidente que não irá 
ocorrer uma desglobalização
ou uma desurbanização. 

Pelo contrário, estes dois 
fenómenos deverão entrar 
numa nova fase, orientados 
pela necessidade de 
aumentar a resiliência e a 
sustentabilidade. 
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A visão estratégica proposta 
para a Cidade do 
Conhecimento é definida 
pela criação de um distrito 
de inovação, elemento 
central do empreendimento, 
que faz parte de um espaço 
urbano de grande qualidade 
urbanística e ambiental, que 
está adequadamente 
integrado no contexto 
territorial, económico e de 
I&D da cidade de Setúbal e 
da AML.

Um polo de inovação e 
desenvolvimento fortemente 
conectado, por via física e 
digital, a outros polos globais 
da Economia do 
Conhecimento.
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A visão estratégica proposta 
para a Cidade do 
Conhecimento é definida 
pela integração de 4 agendas 
temáticas, de suporte à 
centralidade a conferir ao 
Innovation District e 
estruturadoras da sua 
diferenciação.

As sinergias a potenciar com 
o sistema económico e com 
as redes de I&D regionais, 
são determinantes para a 
prossecução dessa visão.
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O Innovation District da 
Cidade do Conhecimento 
será composto por um 
conjunto de ativos 
económicos, de I&D e de 
networking onde serão 
desenvolvidos produtos e 
serviços de base tecnológico 
no âmbito de cinclo clusters: 
saúde; agroalimentar; 
logística; mobilidade e 
transportes; e, economia 
azul.

Estes clusters foram 
definidos tendo por base a 
Estratégia Regional de 
Especialização Inteligente da 
AML 2030, bem como a 
realidade económica e de 
I&D da Península de Setúbal.



14

Objetivos  

• A Cidade do Conhecimento deverá afirmar-se como um centro de inovação 

tecnológica de referência mundial, impulsionado por entidades públicas e/ou 

privadas que aqui se instalarão, e onde serão desenvolvidas atividades de I&D+I 

com potencial para introduzir avanços tecnológicos disruptivos aplicados a 

múltiplos clusters de atividade. 

 

Objetivos 

• A Cidade do Conhecimento deverá emergir como um magnete de talentos de 

classe global nos domínios de I&D+I em que se especializar, assim como um 

centro de formação superior de excelência, focado em preparar o capital humano 

do futuro, em estreita articulação com o mundo empresarial, e com vista à criação 

de valor acrescentado e emprego qualificado.  

 

Objetivos 

• A Cidade do Conhecimento deverá fomentar a germinação de um ecossistema de 

inovação que estimule o empreendedorismo, a colaboração, a partilha e a 

transferência de conhecimento entre os diferentes agentes que nela se irão 

instalar. 

 

A  estratégia de 
especialização inteligente da 
Cidade do Conhecimento  
pretende concretizar a sua 
visão estratégica, através de 
linhas de intervenção a 
desenvolver pelos 
promotores do 
empreendimento, da 
administração e das 
entidades parceiras.

A especialização inteligente 
será alcançada pela 
concretização articulada de 3 
vetores de competitividade: 
i. a I&+I; ii. o capital humano; 
e, iii. o empreendedorismo.
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A Cidade do Conhecimento 
deverá claramente estar 
orientada para o 
desenvolvimento de 
tecnologias que podem 
contribuir para acelerar a 
transformação produtiva dos 
clusters regionais pertinentes.

Algumas tecnologias são 
transversais e determinantes 
para os 5 clusters
estratégicos.
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Tendo como objetivo 
construir uma Cidade com 
grande qualidade urbanística 
e ambiental, propõem-se 
quatro agendas estruturadas 
em diretrizes, que o Master 
Plan deverá procurar 
concretizar:

• Agenda para uma cidade 
com neutralidade 
carbónica;

• Agenda para uma cidade 
resiliente às mudanças 
climáticas;

• Agenda para uma cidade 
promotora da 
biodiversidade;

• Agenda para uma cidade 
de oportunidades para 
todos.
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O empreendimento da 
Cidade do Conhecimento de 
Setúbal com as 
características propostas 
pelo promotor e definidas 
pelo Plano Estratégico 
revela níveis elevados de 
coerência com os principais 
documentos estratégicos de 
âmbito nacional, regional e 
local para a próxima década.

Por esse facto, e pela sua 
escala, a sua concretização 
dará um contributo muito 
positivo para a 
transformação económica 
ambicionada, suportada em 
I&D&I e para o reequilíbrio 
estrutural da AML.
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Pela sua escala e 
complexidade, a 
concretização de um projeto 
como a Cidade do 
Conhecimento exige a 
superação de diversos 
desafios vitais.

O Plano Estratégico destaca 
4 domínios críticos, 
nomeadamente a gestão, a 
governança, a 
operacionalização e o 
planeamento urbanístico.
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