
 

PROGRAMA DE ACÇÃO  

OESTE + 4 MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO 

Ficha de Projecto 

 

 

1. Identificação do Projecto                           Código: F2-111  
1.1. Designação: Parque Temático do Jurássico  

1.2. Promotor: Câmara Municipal da Lourinhã 

1.3. Outras entidades 

envolvidas: 

 

 

1.4. Localização: Vila da Lourinhã 

 

 

2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 

Descrição, objectivos e identificação das componentes do projecto 

 

A região da Lourinhã tem sido reconhecida por paleontólogos nacionais e estrangeiros como uma jazida de 

relevância europeia e mesmo mundial no que respeita a vestígios de dinossauros do período Jurássico Superior. O 

Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã (GEAL), uma associação de defesa do património criada em 1979, 

tem promovido com sistematicidade intervenções arqueológicos e trabalhos de investigação sobre o espólio 

recolhido na região e do qual é depositário. 

 

A dimensão e o valor do património paleontológico identificado tornou imperiosa a criação do Museu da Lourinhã, 

tutelado pelo GEAL e que abriu ao público em 1894 em espaço cedido pela Câmara Municipal. 

Apesar do número significativo de visitantes, designadamente de público escolar, e do equipamento laboratorial 

para tratamento do espólio entretanto obtido com o apoio da Câmara Municipal, o espaço do Museu é exíguo e 

inadequado ao cumprimento das funções museológicas. 

 

A colaboração do GEAL com entidades como o Departamento das Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e 

Tecnológica da Universidade Nova de Lisboa, o laboratório de Paleontologia de Museum National D’histoire 

Naturelle de Paris, a faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Jurassic Fondation, ou ainda, o museu 

argentino de Ciências Naturais, tem permitido a continuação dos trabalhos de prospecção, análise e divulgação dos 

relevantes patrimónios encontrados, entre os quais de destacam as jazidas de ovos de dinossauro Paimogo e dos 

dinossauros saurópodes de Porto Dinheiro e de Porto de Barcas. Alguns dos bens tratados estiveram presentes em 

exposições em museus como o Museu Nacional de História Natural e o Museu Nacional de arqueologia. 

 

A necessidade de encontrar uma solução museológica adequada ao estudo e divulgação do património 

paleontológico da Lourinhã, levou a Câmara Municipal a disponibilizar-se para a concepção de um processo de 

remodelação do Museu adequados à sua importância e dimensão cientifica, cultural e histórica. Não se trata 

portanto de um projecto de uma entidade museológica a criar de raiz, mas antes da transformação de um museu 

que alberga um património único no país e se encontra instalado em condições inadequadas, num equipamento 

actual que se pretende qualificado e de relevância nacional. 

 

O Instituto Português de Museus através de um parecer emitido em 2003, já reconheceu a pertinência e a qualidade 

da solução apresentada, tanto ao nível da concepção arquitectónica, como na resposta às necessidades funcionais 

de um equipamento desta natureza. 

 

O desenvolvimento da investigação científica levou o Municipio da Lourinhã, em parceria com o GEAL, a 

promover o estudo e o lançamento de um projecto sócio-cultural, inovador, traduzido na ideia de construção de um 

novo espaço museológico, integrado no Parque Temático do Jurássico. O Parque Jurássico tem como missão 

contribuir para o conhecimento da evolução da vida na Terra, através da investigação e divulgação do património 

paleontológico.  

 

O novo Parque Temático do Jurássico, cujos estudos-base de concepção e projecto arquitectónico encontram-se já 

realizados e que mobilizaram um vasto conjunto de técnicos e especialistas, nacionais e estrangeiros, assenta 

nalguns pressupostos básicos, a saber:  

 

 um projecto de arquitectura inovador e de relevância internacional; 

 implantação num terreno próximo da zona urbana da Vila da Lourinhã e cuja dimensão é superior a 20 

hct; 



 integração numa zona futura de implementação de outros equipamentos culturais, como o Espaço Urbano 

da Cultura e Conhecimento. 

 amplos espaços reservados ao público, no âmbito de actividades de lazer e entretenimento. 

 contribuição decisiva para a qualificação do panorama museológico nacional;  

 contribuição para o desenvolvimento científico, ao investigar, incorporar, conservar e interpretar o 

património paleontológico, em particular o da Lourinhã;  

 promoção do conhecimento da paleontologia bem como a sensibilização do público para esta área 

científica;  

 promoção da imagem e o desenvolvimento científico, cultural, turístico e económico da Lourinhã e região 

Oeste. 

 

As zonas de exposição terão por sua vez áreas e espaços variados com destaque para a cenografia, exposição de 

réplicas e originais e conteúdos multimédia. 

 

O Parque Temático integrará ainda o projecto inter-municipal denominado por Rota dos Dinossauros. No caso do 

município da Lourinhã, baseia-se num percurso constituído por diversos pontos de interesse nos locais onde foram 

encontrados os fósseis que fazem parte do acervo paleontológico. Será indubitavelmente uma mais-valia ao nível 

regional e nacional, na medida em que uma das valências previstas – a investigação - trará especialistas 

internacionais para esta região, acolherá uma população universitária (ensino/investigação) e irá permitir assumir-

se como pólo de atracão turística especializada. O Museu do Jurássico – parte integrante do parque temático – 

acolherá no seu seio o Centro de Ciência Viva que é por natureza um motivo de promoção e cultura científica, e 

que sustentará sinergias do conhecimento com todo o projecto do Parque Jurássico.  

 

Em suma, o projecto centrará as suas actividades na Investigação; Conservação; Exposições permanentes e 

temporárias, no Jardim Jurássico, na Rota dos Dinossauros; Serviços de Educação, Conferencias e Seminários; 

actividade editorial e ainda componentes comerciais de lazer e lúdicas.  

 

Importância e interesse das colecções 
 

A Lourinhã é uma das zonas mais ricas nos achados paleontológicos de vertebrados fósseis do Jurássico português 

e europeu. O facto de se tratar de uma colecção rica em vestígios de dinossauros é, por si só, uma raridade 

importante. É de salientar que em Portugal não existe nenhum museu exclusivamente vocacionado para a 

Paleontologia. Uma das mais importantes peças existentes é o ninho de ovos e embriões de dinossauro carnívoro 

do Jurássico Superior.). Essa descoberta na zona de Paimogo (Lourinhã) foi considerada pela revista DISCOVER 

uma das cem descobertas científicas mundiais mais importantes de 1997, em todos os domínios da Ciência. Os 

ovos e embriões em causa são os mais antigos do mundo, sendo o segundo maior ninho de dinossauro conhecido 

que possui os únicos embriões na Europa. 

 

MEI: Investimento previsível: 22 M €. Recurso ao Programa de Intervenção do Turismo. Percentagem a definir 

em função da valia do projecto, apurada em sede de análise da candidatura, com o limite de 1,5 M€. 

 

MCTES: A ficha MCTES.002 prevê financiamento da “Dinamização do Percurso do Jurássico” no montante de 

3,4M€. 

 

MC: O Ministério da Cultura poderá prestar acompanhamento técnico e figurar como facilitador/agilizador de 

procedimentos (DRCLVT/IMC). 

 

 

 

3. Tipologia do projecto:  
 

 

Projectos estruturantes   (X) 

 

 
Projectos complementares  (   ) 
Intervenções que visam completar e reforçar as 

redes de serviços, equipamentos e infra-

estruturas de “proximidade”  

 

Envolvimento dos promotores e parceiros: 
 

Adm. 

Central 
Adm Local 

Privado 

sem fins 

lucrativos 

Privado 

com fins 

lucrativos 

Financeiro no 

investimento 
 X  X 

Parceiro sem 

envolve  no 

financiamento  

  X X 

Facilitador / 

agilizador 
X 

   

 

 

 

 



 

 

4. Área de Influência do projecto     5. Situação do projecto 

 

6. Calendário Previsto 

 
 

7. Enquadramento nos instrumentos de política pública  
 

Programa/Estratégia: Sistema de Reconhecimento e 

Acompanhamento de Projectos PIN 

 

Legislação: RCM 95/2005 

  

Regulamentos: ____________________________ 

 

 PO Temático Fact. Compet. (   ) 

 PO Temático Pot. Humano. (   ) 

 PO Temático Val.Território (   ) 

 PO Regional Centro.                (X) 

 PO Regional Alentejo. (   ) 

 FEADER    (   ) 

 Outro: _______________________ 

 

 

8. Resultados, Impactos e Sustentabilidade do projecto 
 

O projecto do novo parque temático Jurássico não constitui um simples e mero investimento sócio-cultural, 

educativo e científico. Os seus efeitos multiplicadores poderão atingir todo o tecido social e económico do 

concelho, da região Oeste e Nacional. Este projecto, constitui-se assim uma alavanca para ao desenvolvimento da 

região, carece de obter um rápido e forte investimento público, em especial dos programas comunitários e 

nacionais existentes.  

 

Os principais resultados e impactos esperados com a concretização do projecto são: 

 

 Consolidação da actividade cientifica, técnica e museológica, centrada no património paleontológico da faixa 

litoral do concelho. 

 Criação e qualificação de emprego 

 Criação de uma dinâmica local, regional e nacional das funções culturais e turísticas. 

 Cooperação com entidades do universo cientifico e tecnológico. 

 

Pretende-se atingir um elevado impacto económico e cientifico da região com interesse nacional, já que será o único 

pólo de atracção especializado no país. A sua complementaridade com outros recursos culturais, patrimoniais e 

turísticos da região e do país. A mutação cultural, científica e económica ficará muito para além do investimento 

financeiro a realizar.   

 

Os segmentos do mercado a atingir são os visitantes nacionais e estrangeiros, população universitária, escolar, 

especialistas e investigadores e empresas e organizações locais, regionais e nacionais. O número anual de visitantes 

esperado é de cerca de 155.000. 

 

O Parque temático do Jurássico já foi objecto de parecer favorável do Ministério da Ciência e Tecnologia, a quando da 

sua apresentação no ano de 2002. Mais recentemente obteve outro parecer favorável do Sr. Simon Ody, um dos 

grandes especialistas mundiais no Desenvolvimento e Consultoria de Parques Temáticos. 

 

Localização do projecto 

A localização do parque temático encontra-se projectada para a zona verde contígua à parte leste da vila da Lourinhã.  

 (assinalar com X a situação que considera mais adequada para classificar o 

projecto) 

 Alcance Nacional                 (X) 

 Alcance Regional·                (X) 

 Alcance inter-municipal   (X) 

 Alcance local inserido em rede regional (   ) 

 Alcance local      (   ) 

 

 (assinalar com X a situação em que se encontra o projecto) 

 Intenção    (X) 

 Estudos preliminares                 (X) 

 Estudos avançados   (   ) 

 Projecto    (   ) 

 Concurso      (   ) 

 Em curso    (   ) 

 

Início: 2008 

Fim: 2013 

 

Principais etapas 

Fase: Apresentação de candidatura ao QREN e abertura de concursos para empreitadas 

Fase: Avaliação de candidaturas 

Fase: Financiamento 



 
 

 

Jurassic World 

 



 

Aspectos arquitectónicos 
 

  

Panorâmica interior                                      Panorâmica exterior 

Toda a estrutura do edifício assenta na singularidade arquitectónica e na originalidade, na medida em que se projecta 

uma construção bio-inteligente. Assim, os visitantes entram numa composição que faz lembrar o próprio interior de um 

dinossauro, ou por outro lado, num agrupamento desses animais jurássicos. De acordo com o conteúdo do estudo 

técnico, "o Jardim Jurássico, que está estritamente ligado com o edifício, possui lagos e pretende recriar a flora que 

existia no tempo dos dinossauros, usando representantes actuais dessa flora, num projecto museológico único".  

Toda a originalidade apresentada na estruturação do conjunto, tornam este empreendimento incomparável, não 

existindo outro museu no mundo que ofereça esta singularidade arquitectónica. A área territorial do Museu será de 

196.938m2 e a área de implantação total do edifício é de 10.340m 

Estudos Técnicos  
  

Quartenaire Portugal 

Arquitec 

 

Apoios Científicos  
  

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

Muséum National d'Histoire Naturelle - Paris 

Museu de Ciencias Naturales - Buenos Aires 

Society of Vertebrate Paleontology 

Doutor Hoctávio Mateus 

 

9. Custo total e Fontes de Financiamento 
   (euros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014- 

2017 
Total % 

Administração 

Central 
         

Administração 

Local 
1.266.667,00 1.266.667,00 1.266.667,00 1.266.667,00 1.266.667,00 1.266.667,00  7.600.001,00 34,5 

Privados 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00  3.000.000,00 13,6 

Fundos 

Comunitários 
1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00  11.400.001,00 51,8 

PO Centro (1.900.000,00) (1.900.000,00) (1.900.000,00) (1.900.000,00) (1.900.000,00) (1.900.000,00)  (11.400.001,00)  

Outros          

Total 3.666.667,00 3.666.667,00 3.666.667,00 3.666.667,00 3.666.667,00 3.666.667,00  22.000.002,00 100,0 

% 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7  100  

Nota: encontra-se previsto um investimento previsível promovido pelo MCTES para o Percurso do Jurássico, no 

âmbito do projecto MCTES.002. 

 

Elaboração da Ficha: 

Organismo responsável: Câmara Municipal da Lourinhã 

Data: Julho de 2008 

Pessoa de contacto: Paulo Alexandre Dias Gameiro  

Telefone: 261410158 

e-mail: assuntoscomunitarios@cm-lourinhã.pt  

mailto:assuntoscomunitarios@cm-lourinh�.pt

