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Objetivos, atividades e resultados esperados
A Caracterização da Entidade Beneficiária e do Projeto

A PDL apresenta-se como uma empresa atuante no setor da animação turística,
mas o seu conceito vai mais longe do que os habituais parques temáticos, detendo
uma componente cientifica que é sobejamente importante para o seu sucesso e
impacto na sociedade.

Assim, podemos definir como sua missão a sua intenção de criar um parque único
que vá aliar o conhecimento e o divertimento, que abdicando de diversos jogos e
diversões, consiga conquistar o seu público-alvo com a sua singularidade, levando a
todos aspetos únicos e fantásticos da história da Evolução de 400 milhões de anos
com enfoque nos dinossauros que viviam na Terra, e especialmente em Portugal –
é este o conceito do Parque de Dinossauros da Lourinhã.
A sua visão passa por ser uma empresa reconhecida nacional e internacionalmente
pelas suas características únicas, contribuindo para a evolução do conhecimento,
fomentando novas descobertas e utilizando este produto turístico não utilizado,
como uma forma de dar visibilidade à Lourinhã em particular, mas a Portugal como
um todo.
Com a abertura deste parque estabelecem-se diversos objetivos que contribuem
para a singularidade deste parque e para a definição de um conceito único
permitindo a exploração de um recurso turístico associados aos dinossauros.
Neste sentido, o primeiro e mais importante objetivo da PDL passa por garantir a
representação dos dinossauros como um grupo animal fascinante, que dominou a
Terra em tempos, e que durante várias centenas de milhões de anos deixou marcas
das suas variadíssimas espécies e formas de viver. Complementarmente pretendese dar também conhecimento acerca das alterações que o próprio planeta sofreu
neste período, incidindo assim sobre diversas áreas da ciência.

São objetivos SMART deste projeto:

- Atingir um rácio de exportações entre 20% e 30% em 2020;
- Atingir 80.000 visitantes no primeiro ano (2018);
- Criar 9 postos de trabalho até 2020;
- Instalar 121 figuras de dinossauros;
- Alcançar pelo menos 3 mercados estrangeiros até 2020;
- Superar 1 milhão de euros em vendas nos primeiros 3 anos.
Foram definidos como expetáveis, e contratualizados, os seguintes resultados
a obter no ano de pós-projeto/cruzeiro:
▪ Valor Acrescentado Bruto: 1.079.940,44 EUR
▪ Criação de emprego Qualificado: 2 postos de trabalho;
▪ Volume de Negócios: 1.609.650,00 EUR

Execução e Principais Marcos já alcançados

O projeto da PDL decorre sem alterações de maior ao previsto em sede de
candidatura e contempla todos os investimentos que permitiram a sua abertura
dentro do prazo previsto, a qual ocorreu em fevereiro de 2018, antecipando num
mês a abertura prevista em sede de projeto (março de 2018).
Com base nesta realidade, consideram-se a perfeita execução do presente projeto,
o qual se tem demonstrado vencedor, tanto ao nível do alcance que possui no
mercado, como por via da captação de mais de 20.000 visitantes num mês de
atividade. O seu cariz diferenciador e estruturante, com forte impacto na Lourinhã

é determinado por um planeamento cuidado e uma execução de forte controlo,
que culmina com o encerramento deste projeto, dentro daqueles que são os
pressupostos que estiveram subjacentes à aprovação do mesmo.
O grau de execução do investimento situa-se já nos 99%.

