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O futuro Parque de Ciência e
Tecnologia de Peniche, um in-
vestimento de 3,5 milhões de
euros previsto para o porto de
pesca da cidade, viu aprovada
a candidatura a fundos comu-
nitários, anunciou o municí-
pio.

Em nota de imprensa, a Câ-
mara Municipal informou que
a candidatura foi aprovada, ob-
tendo um financiamento a
85% de fundos comunitários
para o projecto.

A associação SmartOcean,
uma parceria criada em 2017
entre o município, o Politéc-
nico de Leiria , a Docapesca e
o Biocant- Centro de Inovação
em Biotecnologia de Canta-
nhede, está assim em condi-
ções de poder lançar o con-
curso para a obra.

O investimento “tem como
principais objectivos reforçar
a investigação, o desenvolvi-
mento tecnológico e a inova-
ção, contribuindo para a ins-
talação de novas empresas”,
sublinhou.

Para a autarquia, trata-se de

um “projecto estruturante para
o concelho, para a região e
para o País” no que respeita à
investigação e desenvolvi-
mento de tecnologia, criação
de postos de trabalho e criação
de novos produtos.

O investimento vai surgir
dentro do Porto de Pesca de
Peniche, permitindo requalifi-

car uma parte da área portuá-
ria ocupada por antigos arma-
zéns de pesca degradados,
junto ao edifício de investiga-
ção da Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do Mar,
pertencente ao Politécnico de
Leiria.

O parque vai funcionar
como espaço de incubação de

empresas ligadas ao mar e vai
dinamizar projectos em coo-
peração com universidades e
centros de investigação, tor-
nando-se assim num Centro
de Conhecimento do Mar, re-
ferem os estatutos da associa-
ção, a que a Lusa teve acesso.

Além de projectos de inves-
tigação, vai desenvolver estu-
dos e consultadoria nos domí-
nios da inovação, empreende-
dorismo, incubação empresa-
rial e desenvolvimento tecno-
lógico, e promover formações
e seminários ligados a esses te-
mas, fazendo assim a ponte
com o mundo empresarial.

Com o projecto, os promo-
tores querem criar condições
para fixar mão-de-obra quali-
ficada e jovens ao concelho,
captar investimento com a fi-
xação de indústrias de base
tecnológica, apoiar a moder-
nização do tecido empresarial,
promover uma maior coope-
ração entre investigadores e
empresas e estimular a com-
petitividade empresarial pela
via da inovação. |

Peniche Candidatura prevê um financiamento de 85% de fundos comunitários
para o projecto de “desenvolvimento tecnológico” e “inovação”
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Aprovados 3,5 milhões 
de euros em fundos 
comunitários para Parque 
de Ciência e Tecnologia

Peniche, região e o País vão beneficiar com o projecto


