A nossa história
é feita de descobertas,
empreendedorismo,
criatividade e inovação
permanente.

Bem-vindo
a

Portugal
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Porquê Portugal
Bem-vindo ao nosso país
Portugal incentiva a criatividade
e a audácia. Vai encontrar um país
na vanguarda do desenvolvimento
tecnológico, com a combinação
perfeita de tradições culturais
e estilo de vida europeu.
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Portugal
Uma nação moderna e sofisticada,
voltada para o futuro.
Capaz de aliar tradição e inovação.
Um país acolhedor, cheio de sol, com paisagens
de cortar a respiração e uma gastronomia única.
Uma nação aberta e multicultural, capaz de reunir o
melhor da sua experiência e conhecimento para dar
origem a soluções
que impulsionam os negócios globais.

Portugal existe, como país, desde 1143,
com fronteiras estáveis desde 1297.

4

Uma ponte para
os negócios
País europeu mais próximo dos EUA e do Canadá.
Acesso aos mercados europeus
pessoas).

(> 500 milhões de

Uma porta para países de língua portuguesa
milhões de pessoas)

(> 261

Membro da União Europeia (UE) desde 1986,
totalmente empenhado na UE, a Zona Euro e o
Espaço Schengen.
5 horas
Diferença
de Nova
Iorque

3 horas

Diferença
de Moscovo

1 hora

Diferença
do horário
da Europa
Central

Mesmo
horário

Zonas como
Reino Unido
e Irlanda
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Economia e investimento
estrangeiro
4,8%

projeção da taxa de variação do PIB em 2021 VS 2020

(fonte: Banco de Portugal,

2021)

14%
2021)

#4

estimativa de crescimento do PIB entre 2021 e 2023

(fonte: OCDE Economic Survey,

na EU-27 em volume de negócios das PME via comércio eletrónico (fonte: DESI, 2021)

#39

entre 190 países, no Ease of Doing Business Ranking

#10

dos países mais atrativos para investimento direto estrangeiro na Europa

(fonte: The World Bank, 2020)
(fonte: EY,

2020)

154 projetos de IDE em 2020, -3% face a 2019 VS -13% na EU (fonte: EY, 2020)
17,6%

CAGR da entrada de IDE em Portugal

(fonte: EY, 2011-2018)

6

Competitividade
e segurança
#1

Exposição reduzida ao terrorismo

(Global Competitiveness Report –

WEF, 2020)

#2

#1

Estabilidade social – pacífica

•

Custos de mão de obra competitivos.
Dinâmica da economia inovadora

País mais pacífico do mundo

Co-classificado

•

#1

(Global Peace Index 2021)

•

competências

mundial em comércio internacional

<

para trabalhar à distância, entre 111 países (fonte: Kayak, 2021)

83.5% do valor acrescentado
bruto (VAB) e emprega 69.8% da população ativa (INE, 2019)

Altas qualificações – talento &

•

Infraestruturas de saúde e logística

•

Telecomunicações e tecnologia –

O setor dos serviços representa

Inovação
•

Assim como a qualidade de vida

Tornam Portugal um local único com
elevado potencial de expansão e
desenvolvimento de negócios.
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Qualidade de vida
#13

Melhor destino mundial sustentável para expatriados

(InterNations,

expat insider, 2020)

Lisboa é 3# cidade mais saudável para viver e a
para reuniões internacionais

#6

mais popular

(money, 2021; International Congress & Convention Association’s ranking)

70%
litoral

do tempo com sol,

o

15,7 C

260 dias sem chuva, 2.600 km de

de temperatura média anual em Portugal continental

(fonte:

IPMA, 2021)

#12

na EU-27 com um menor custo de vida, apresentando preços de
bens de consumo 17% abaixo da média da UE (fonte: Price level index for
consumption expenditure, Eurostat, 2020)

3.º ano

consecutivo como principal destino do mundo
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Competências
e talento
#4

Participação das mulheres na força de trabalho

#7

Competências linguísticas

#8

Rácio aluno-professor (ensino secundário)

#12

Formação em Gestão

Fonte: IMD World Talent Ranking 2020 (posição entre 63 países)
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Competências
e talento
114 Instituições de ensino superior (fonte: study-research.pt)
~5.000

cursos e

~350.000

alunos

Engenharia na Europa

(fonte: study-research.pt)

26% de estudantes do Ensino Superior em cursos STEM

#2

2.ª Maior taxa de graduados em

(fonte: OCDE, 2020)

na Europa com maior taxa de licenciados em engenharia, 20%

(fonte:

Eurostat, 2020)

84%

dos inquiridos acreditam que a mão-de-obra qualificada é um dos
principais indicadores de atratividade do país (fonte: IMD World Competitiveness
Ranking, 2021)

307 unidades de Investigação & Desenvolvimento em todos os domínios
do conhecimento, angariando 525 milhões de euros do Horizonte
2020 (fonte: study-research.pt)
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Universidades portuguesas no
ranking do Financial Times – Master in
Finance 2020

14,1%

Estudantes estrangeiros no
ensino superior (2019/2020)

#12

Índice de Proficiência em
Inglês 2019. Portugal é altamente
proficiente na língua inglesa

4 Idiomas estrangeiros mais

falados: Inglês, Francês, Espanhol e
Alemão
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Infraestruturas
#9 na Europa em termos de qualidade das estradas (fonte:
WEF, 2020)

3 065 Km de extensão da rede de autoestradas em
2021, 10X mais do que em 1990

(fonte: PORDATA, 2021)

#21

Qualidade da infraestrutura geral (em 141
países) (Global Competitiveness Report - WEF, 2019)

#1

Sistema de saúde no sul da Europa
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Telecomunicações e
tecnologia
#3

na EU-27 em % de adesão à banda larga fixa de, pelo menos,
100Mbps (fonte: DESI, 2021)

#5

Tecnologia de comunicação, em 63 países

#7

na EU-27 no EIBIS Corporate Digitalisation Index

(World Digital Competitiveness

Ranking, 2020)

(fonte: EIB

Investment Survey, 2020)

#16

Integração de tecnologia digital

(Digital Economy and Society Index,

2020, EU 28)

76%

dos investidores refere a infraestrutura de telecomunicações
como fator de atratividade do país (fonte: EY Attractiveness Survey, 2021)

Won the hosting of Web Summit until 2028
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Qualidade ambiental
#5 na EU-27 no peso de energias renováveis no consumo final bruto em
2020, 34,1% VS 22% na EU-27

(fonte: Eurostat, 2020)

#2

no mundo na incorporação de energias renováveis na geração de
eletricidade, apresentando 79,5% de incorporação (fonte: APREN, no 1º trimestre
2021)

#16

entre 64 países, no Climate Change Performance Index

13,4%

(fonte: CCPI, 2022)

redução de emissões de GEE em 2019 VS 2009 (fonte: DGEG, 2019)

Líder energias renováveis
Resiliente face às alterações climáticas
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Investigação e
Inovação
#31

entre 132 países, no Global Innovation Index (fonte: WIPO, 2021)

#13

na EU-27 no R&D Intensity Ratio (fonte: Eurostat, 2020)

18 Clusters industriais
26 Laboratórios colaborativos (CoLAB)
30 Centros de Interface Tecnológico (CIT)
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Parques tecnológicos

O futuro próximo:
5 Centros de competência para
computação avançada

158 Incubadoras

30 test beds

17

(Free Zones for Technology)

Pólos de Inovação Digital (DIH)

Zonas Livres Tecnológicas
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País inovador e
empreendedor

IA & RA

e-Commerce

Robótica

Fintech

Com um ecossistema de
empreendedorismo dinâmico que já
conta com 7 unicórnios avaliados
em mais de 38,6 mil milhões de
dólares

Inteligência
artificial

IoT

European innovation
Scoreboard

(2021)
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67 Países

Um país confiável
Uma nação segura para investir

º
2.

PA ÍS M A IS
A B ER TO A O ID E
2018

Presença de empresas de elevado reconhecimento
internacional

16
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Ambição digital
coletiva
Ser o motor de
transformação do país

Propósito
Acelerar Portugal

Todos os negócios
são digitais

Projetar Portugal no mundo
Não deixar ninguém para trás
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01

02
Transformação
digital do Tecido
empresarial

Digitalização
do Estado

ESTADO

EMPRESAS

PESSOAS

3
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Capacitação
e inclusão digital
das pessoas

03
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Programa UPskill
de formação
intensivo

Promoção
das Zonas Livres
Tecnológicas (ZLT)

EU SOU DIGITAL
Programa de
inclusão digital

+CO3S0 Digital

EMPRESAS

Programa
e-Residency
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Digitalização
do Estado

Catalisadores

Digitalização dos
25 serviços públicos
com maior impacto em
empresas e nos cidadãos

PPUE (Digital Day
e Digital Assembly)
e alinhamento com
a Estratégia
Digital Europeia

Aumento da oferta e
tradução de serviços
públicos digitais

Estratégias de
tecnologias
disruptivas

Estratégia Cloud
para a Administração
Pública

Selo
Maturidade Digital

Conectividade e
infraestruturas

Digital
Innovation Hubs

Emprego Mais Digital

TestBeds

Simplificação
na contratação pública
de serviços TIC

Jovem Mais Digital

Digitalização do comércio
(Bairros, Aceler, Internac.)

Estratégia Nacional
de Smart Cities

Líder Mais Digital

Coaching 4.0

Desmaterialização
do envio da fatura

Academia
Portugal Digital

Empreendedorismo

Chave Móvel Digital
com biometria

ESTADO

Tarifa Social de
acesso a serviços
de internet

(Startup Hub)
Vouchers Startups &
Incubadoras
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Atos autênticos
à distância

CATALISADORES

02

Transformação
digital do tecido
empresarial

Digitalização
das escolas

PESSOAS

01

Capacitação
e inclusão digital
das pessoas
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O que oferecemos
As condições ideais
para acolher o seu
negócio
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O que oferecemos

TALENTO

APOIO
FISCAL

INCENTIVOS

O NOSSO
COMPROMISS
O
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Talento
Podemos criar programas específicos adaptados às necessidades das empresas, tais como o UPskill.

9

meses de formação com o apoio do
Governo (Programa UPskill)

80%

Contratação mínima no
programa de formação após 9
meses

Período de formação teórica/prática – em
sala de aula
(até 6 meses)

Salário mensal bruto
1.200€

Formação em contexto @empresa
período de trabalho (3 meses)

Salário mínimo durante a formação
(apoiado pelo Governo nos primeiros 6 meses)

740,83€

Áreas de formação
Of university courses are in social sciences,
management and engineering

Co-design de cursos de formação com
empresas
Java
.NET
C++
Python
Plataforma Outsystems
CRM (Ms/Salesforce)

ERP (SAP)
ERP (integração
funcional)
ERP (analytics)
Cloud
Cibersegurança
Cobol
…

https://upskill.pt/wp-content/uploads/2020/07/APDC_UPSKILL_PROG_FINAL-comp.pdf
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Talento

O QUÊ
PARA
QUEM
ONDE

O Tech Visa é um programa de certificação dirigido a empresas
que desejam atrair TALENTO ALTAMENTE QUALIFICADO E
ESPECIALIZADO de países não incluídos no Espaço Schengen.
Tem por objetivo assegurar que as pessoas altamente qualificadas
possam aceder a postos de trabalho criados por EMPRESAS
PORTUGUESAS OU STARTUPS, de FORMA SIMPLIFICADA.
O Tech Visa convida os candidatos para entrevistas em
Embaixadas/Consulados de Portugal no respetivo país
de origem para obter o visto de residência.
https://www.iapmei.pt/Paginas/Tech-Visa-en.aspx

20

DIAS ÚTEIS para analisar a candidatura
A certificação permite uma REDUÇÃO DO PERÍODO DE
RECRUTAMENTO de vários meses para algumas semanas

91%

em TIC

24

Talento

O QUÊ

O Startup Visa é um visto de residência para empreendedores que tem o objetivo de atrair para Portugal
investimento, talento e capacidade de inovação.

PARA
QUEM

Jovens empreendedores de todo o mundo que queiram abrir uma empresa inovadora terão acesso rápido
a um visto de residência que lhes permite criar ou mudar a sua startup para Portugal.

M E TA

O programa tem como meta reforçar o ecossistema de inovação e afirmar Portugal como um país aberto ao
empreendedorismo e a todos aqueles que, com o seu conhecimento e capacidade de inovação, podem
trazer investimento para a economia portuguesa, reforçar e melhorar os Recursos Humanos portugueses
qualificados.
https://www.iapmei.pt/Paginas/StartUP-Visa-en.aspx
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Apoio fiscal

R FA I

I&D

Regime Fiscal de Apoio
ao Investimento

INVESTMENT
O

Regime que permite às empresas
deduzir da coleta uma
percentagem do investimento
em ativos não correntes
(corpóreos e incorpóreos.

Apoio aos esforços em I&D
das empresas ao deduzir do
IRC uma percentagem das
respetivas despesas de I&D.

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigo
s_tributarios/cfi/Pages/codigo-fiscal-do-investimento-indice.aspx

https://sifide.ani.pt/
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Apoio fiscal

C R I AÇ Ã O D E
EMPREGO

BENEFÍCIO FISCAL
Isenção da TSU durante 3 anos para
trabalhadores desempregados de longa
duração, ou trabalhadores que já se
encontram ao serviço da empresa com
contrato de trabalho a termo certo.
http://www.seg-social.pt/isencao-e-reducao-do-pagamento-decontribuicoes1

I N C E N T I VO S

PARA FUNCIONÁRIOS
(Residência não-habitual)

Taxa fixa de imposto
sobre o rendimento de
2 0 % d u r a n t e 10 a n o s .

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/F
olhetos_informativos/Documents/IRS_RNH_PT.pdf
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Incentivos
ATIVAR.PT
Estágios com duração de 9 meses, não renováveis.
Target: jovens e reconversão profissional
de desempregados.
IEFP apoio
80% do subsídio

… de acordo com as qualificações do estagiário
*(IAS – 438,81€):
• Nível secundário – de 526,57€ a 614,33€
• Pós-secundário – 658,22€
• Bacharelato – 789,86€
• Mestrado – 921,50€
• Doutoramento – 1053,14€
Subsídio de alimentação – taxa diária de 4,77€
Seguro – 14,46€
Despesas de transporte – 43,88€

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp
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Incentivos
Emprego Interior +
Contratos cujo local de trabalho implica mobilidade
geográfica para o interior do país.
Máximo elegível: 2632,86€ (6x IAS)
Aumento no apoio de 1316,43 euros para cada
membro do agregado familiar que acompanha o
trabalhador
para o interior.
Apoio adicional nos custos de mudança – 877,62€.
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/interiorMais.do?action=overview
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O nosso
compromisso
Empenho de alto nível,
relações ágeis e
alinhadas entre Governo,
universidades, ecossistema
empresarial, entidades
científicas e instituições de
transferência de tecnologia
com vista à inovação e
à aceleração dos negócios
com menos burocracia.

Governo
central

Governo local

Entidades
científicas & de
transferência
de tecnologia

Ecossistema
empreendedor

Startups & incubadoras

Universidades
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As nossas cidades.
…são a nossa alma.
Vila Real
Es
Un tud
ive an
rs tes
it á
rio
s
Av
m ali
ba édia açã
o
ca ncá
sa ri
a
s
de

Sa
M lár
M édi io
en o
sa
l

la

çã
o

Alguns exemplos:

Po
pu

Horas para
Lisboa/ Porto

Abrante
s

35.608

Évora

52.664

1.330€

6.876

1.099€/m2

Covilhã

47.394

943€

6.518

814€/m
2

Portaleg
re

22.493

1.003€

1.548

874€/m
2

Vila
Real

49.910

1.038€

6.392

1.025€/m2

Viseu

97.249

987€

5.066

980€/m
2

1.085€

323

Vise
u

796€/m
2

Covilhã
Clique para adicionar
texto

4h15 / 1h00

Porto

3h30 /
1h30
3h00 /
2h45

Abrantes

Lisboa

1h30 /
2h30

Portalegre
Évora

2h00 /
3h30

1h30 / 4h15
31

Portalegre
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As nossas cidades. Portalegre
Situada na Região Centro de Portugal, entre a planície e a montanha, a cidade de
Portalegre tem uma grande riqueza cultural, paisagística e gastronómica.

Portalegre – Principais números

22.493

Coimbra
2h

População

Leiria

447,1

1h45min
Portalegr
e

Empresas não
financeiras

Km2

Área

Principais estradas
de acesso a
Portalegre
IP2
N18

2h30min

IC1
3

N246
N359

1.003,00€
Salário médio mensal

1.548

874,00€/m2

12,4%

12%

Estudantes universitários

Lisboa

2.879

Jovens (menos de 15 anos)

Avaliação média
bancária de casas

Peso das despesas municipais
com meio ambiente

Fonte: Pordata
Porto

Aeroporto internacional

Infraestruturas de negócios

Estação de comboios

Universidade/Politécnico

33

As nossas cidades. Portalegre
PARQUE DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
ALENTEJO (PCTA) PORTALEGRE
Instalações e serviços:
• Escritórios: 20
• Salas de reunião: 1
• Centros de pesquisa de
infraestruturas de
investigação e
desenvolvimento (I&D) em TI,
saúde e economia circular da
Universidade de Évora

INSTITUTO POLITÉCNICO
DE PORTALEGRE
•
•
•
•

Educação e Ciências Sociais
Tecnologia e Gestão
Agricultura
Saúde

BIOBIP - BIOENERGY AND BUSINESS INCUBATOR
OF PORTALEGRE (PARTE DO PCTA)
A BioBIP tem como missão o fomento e a disseminação do espírito empreendedor em
toda a comunidade académica e no tecido empresarial envolvente, apoiando o
desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras, visando a concretização e a
implementação com sucesso no mercado. Dispõe de três regimes de utilização:
incubação física, incubação virtual e “incubadora services”.
A infraestrutura da BioBIP disponibiliza áreas individualizadas e serviços comuns,
promovendo assim o melhor acolhimento aos promotores de projetos e ideias
inovadoras, de base tecnológica e com elevado potencial de crescimento.

Exemplos
de empresas
localizadas
em
Portalegre
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Viseu
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As nossas cidades. Viseu
Este município do distrito de Viseu situa-se na província da Beira Alta, na Região Centro e sub-região de
Dão-Lafões. Com 97.249 habitantes e uma área urbana com cerca de 66.143 residentes, Viseu é uma
das principais cidades da Região Centro de Portugal.

Viseu – Principais números

97.249

Braga

1h45min

População

Porto

Empresas não
financeiras

507,1 km²

1h15min
Viseu

Área

Aveiro

11.441
987,00€
Salário médio mensal

Salamanca

50min

2h15min

5.066

Estudantes

universitários

Coimbra

1h15min

Principais estradas
de acesso a Viseu

A25
A24

13,7%

IP3
IP5
IC37

Jovens (menos de 15 anos)

980,00€/m2
Avaliação média
bancária de casas

16%

Peso das despesas municipais
com meio ambiente

Fonte: Pordata
Porto

Aeroporto internacional

Infraestruturas de negócios

Estação de comboios

Universidade/Politécnico
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As nossas cidades. Viseu
Infraestrutura

TALENTO E CONHECIMENTO
Universidade Católica –
Viseu
• Gestão
• Ciências Biomédicas
• Medicina Dentária

Instituto Politécnico de Viseu
• Tecnologia e Gestão
• Agricultura
• Saúde

Vocação empresarial

SAÚDE

Concessões municipais

PESQUISA & INOVAÇÃO
Hospital
CUF Viseu

V21 - Centro de Incubação
Tecnológico de Viseu (CITV)
(10.000 m2)

Hospital
de São
Teotónio

São cinco escolas de ensino superior e uma
comunidade composta por mais de 5.700
alunos, 355 professores e 230 funcionários.
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As nossas cidades. Viseu
Infraestruturas

IP3 Coimbra - Viseu
O IP3 será a primeira rodovia inteligente do país,
com Wi-Fi e 5G, o que permitirá estabelecer um
sistema de comunicação entre infraestrutura, veículos
e utilizadores.

Vocação empresarial

Viriato
Veículo não tripulado, 100% elétrico, integrado no
sistema de mobilidade de Viseu, que será o futuro
transporte público da cidade, substituindo o atual
funicular.

Concessões municipais

MUV - Mobilidade Urbana de Viseu
Novo sistema de mobilidade, mais eficiente,
articulado, económico e amigo do ambiente, criando
as condições de base para a consolidação de Viseu
como uma cidade inteligente, acessível e desenhada
para todos.
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As nossas cidades. Viseu
Infraestruturas

Vocação
empresarial

Concessões municipais

Empresas que recentemente realizaram investimentos em Viseu

Exemplos
de empresas
localizadas
em Viseu
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As nossas cidades. Viseu
Infraestruturas

EDUCA
Programa para toda a comunidade
educativa de Viseu que promove a
qualidade, a inclusão e a diversidade no
ensino a 23 mil crianças, com a
participação de 113 estabelecimentos de
ensino e mais de 60 parceiros locais em 24
projetos.

INVESTE
Programa através do qual será
criado um conjunto de incentivos ao
investimento, como a
disponibilização de infraestruturas, a
criação de serviços de apoio ao
licenciamento
e a instalação e a atribuição de
incentivos fiscais.

Vocação empresarial

VISEU PRIMEIRO 2021

ACONCHEGA

Este programa define as
prioridades de governação
municipal neste período, tendo
como principais eixos de
atuação:

Iniciativa que visa promover a inclusão de
estudantes do ensino superior no centro
histórico a um custo reduzido, e o
acompanhamento de idosos, fomentando a
relação intergeracional.

• Pessoas
• Serviços
• Território

PATRIMÓNIO
Esta iniciativa visa o conhecimento, a proteção e a valorização do património
cultural, material e imaterial, a cidade e a sua história profundamente ligada à ideia
de nacionalidade.

Concessões
municipais

• Governação

CULTURA
É um instrumento financeiro de apoio a
projetos culturais independentes, com o
objetivo de sustentar, diversificar, expandir e
simplificar a motivação para a criação,
programação e revitalização cultural.
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Abrantes
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As nossas cidades. Abrantes
Nesta cidade situada na Região do Médio Tejo encontra uma zona tranquila e rural,
população simpática, baixa poluição e baixo ruído, e zonas de beleza natural e
paisagística. Conta com uma ampla gama de equipamentos, infraestruturas e serviços
públicos de apoio ao negócio.

Abrantes – Principais números
Porto

2h15min

35.608

3.077

714,7

1.085,00€

População
Aveiro

Empresas não
financeiras

1h45min

Coimbra

1h10min

km²

Área

Salário médio mensal

Leiria

50min
Abrante
s

323

796,00€/m2

11,1%

3%

Estudantes universitários

Principais estradas de
acesso a Abrantes

A23

Lisboa

1h30min

N2
N118

Jovens (menos de 15 anos)

Avaliação média
bancária de casas

Peso das despesas municipais
com meio ambiente

Fonte: Pordata
Porto

Aeroporto internacional

Infraestruturas de negócios

Estação de comboios

Universidade/Politécnico
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As nossas cidades. Abrantes
Infraestrutura

TALENTO E CONHECIMENTO
Universidade Aberta
(UAb) de Abrantes
Aprendizagem ao longo da vida,
a fim de identificar e satisfazer
as necessidades de formação
específicas da região. Acesso à
sociedade da informação e do
conhecimento, e aquisição de
competências na utilização das
tecnologias digitais

Vocação
empresarial
SAÚDE

PESQUISA & INOVAÇÃO

Hospital
de Abrantes

Hospital
de Tomar

Instituto Politécnico
de Tomar
• Diversos cursos de engenharia,
ciências da computação e
tecnologias digitais
• Mestrado em Gestão
• Mestrado em Gestão de RH
• Pós-graduação em Produção
Industrial
• Pós-graduação em Logística

Concessões
municipais

Hospital
de Torres
Novas

Inov
•
•
•

Point:
16 salas (30 m2, 40 m2, 60 m2 e 80 m2)
1 espaço de cowork: 8 estações de trabalho
Disponibilidade de espaços comuns e serviços
partilhados: 3 salas de reuniões, pequeno
auditório e sala multiusos, equipada com áudio e
vídeo

IT.Point:
Centro de negócios de tecnologias da informação.
Até 1.500 m2
Acelerador de negócio:
Possibilidade de construção de edifícios com áreas
de 300 m2, 600 m2 ou 900 m2
Suporte a startups
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As nossas cidades. Abrantes
Infraestrutura

Vocação
empresarial

Concessões
municipais

Vocação industrial
•

Produção de eletricidade

•

Metalurgia e trabalhos em metal

•

Exploração florestal e energias renováveis

•

Processamento de alimentos com ênfase especial em
azeite

Logística
Turismo
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)

Exemplo de
empresa localizada
em Abrantes
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As nossas cidades. Abrantes
Infraestrutura

Vocação
empresarial

INCENTIVOS APLICÁVEIS A TODO O CONCELHO – TODAS AS ÁREAS DE INVESTIMENTO:
Incentivo a projetos empresariais de interesse municipal:
• Com a criação líquida de emprego no concelho de Abrantes:
• Um mínimo de 10 postos de trabalho, em instalações especificamente construídas, adquiridas ou alugadas para
esse fim, ou
• Um mínimo de 20 postos de trabalho em instalações que já são utilizadas nas operações diárias da entidade
beneficiária
• Apoio municipal a ser concedido
• Natureza fiscal e tributária (isenção de ...):
• IMT - Imóveis especificamente adquiridos para a atividade incluída no projeto empresarial apoiado
• IMI (5 anos, sujeito a renovação) - Edifícios destinados ao exercício da atividade inserida no projeto empresarial
apoiado
• Derrama (5 anos, sujeito a renovação) - Empresas sem atividade direta ou indireta no concelho de Abrantes nos
3 últimos anos
• Pagamento de taxas municipais devidas pela realização de operações urbanas associadas ao projeto
empresarial
Regulamento de Perequação Urbana
• Promover a reabilitação urbana: isenção do encargo urbano correspondente ao aumento da área de construção
até 50 m2 em obras de ampliação ou reconstrução
• Fomento da atividade económica: redução de 50% do encargo urbano das respetivas edificações
• Promover o uso de terrenos rústicos: redução de 75% das obrigações urbanas relativamente às edificações
destinadas à atividade económica complementar da exploração agrícola ou florestal

Concessões
municipais
INCENTIVOS EM VIGOR NAS ÁREAS INDUSTRIAIS:
• Preço de instalação reduzido:
• Lote Industrial: 1,50 € / m2
• Lote para Comércio e Serviços: € 5,00 / m2
INCENTIVOS EM VIGOR NO PARQUE
TECNOLÓGICO DO VALE DO TEJO
• Incentivo à criação de emprego qualificado no Parque
Tecnológico do Vale do Tejo
• Alocação da contribuição financeira para o salário-base
mensal por um período máximo de 2 anos por trabalho
sustentado
• 1.º ano: máximo de 35% do salário-base até ao limite
de 500 €/mês
• 2.º ano: máximo de 35% do vencimento-base até ao
limite de 250 €/mês
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As nossas cidades. Vila Real
Vila Real, situada no Norte de Portugal, é uma das cidades mais habitáveis do país.

Vila Real – Principais números

49.910

Vigo

População

2h

714,7

Empresas não
financeiras

km²

Área

1.038,00€
Salário médio mensal

Braga
1h

6.806

Vila Real

Salamanca
2h45min

Porto

6.392

Estudantes

universitários

1h
Principais estradas
de acesso a Vila Real

A4
IP4

N2
N15
N322

12,7%
Jovens (menos de 15 anos)

1.025,00€/m2
Avaliação média
bancária de casas

4%

Peso das despesas municipais
com meio ambiente

Fonte: Pordata
Porto

Aeroporto internacional

Infraestruturas de negócios

Estação de comboios

Universidade/Politécnico
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As nossas cidades. Vila Real
REGIA-DOURO PARK
• O Regia-Douro Park é um parque
de ciência e tecnologia focado
nas áreas agroalimentar,
agroindustrial, enologia,
viticultura, economia verde e
ambiente.

UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO (UTAD)
•
•
•
•

Educação e Ciências Sociais
Tecnologia e Gestão
Agricultura
Saúde

CENTROS E POLOS DE INOVAÇÃO
Centros de inovação
• Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV - UTAD)
• Centro de Estudos em Letras (CEL - UTAD)
• Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento
(CETRAD - UTAD)
• Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento
Humano (CIDESD - UTAD)
• Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e
Biológicas (CITAB - UTAD)
• Centro de Química - Vila Real (CQVR - UTAD)
Pólos de inovação
• Centro de Matemática (CMAT - UTAD)
• Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI - FCUL)
• Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de
Formadores (CIDTFF - UA)
• Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia
e Ciência (INESC TEC)
• Instituto de Filosofia da Universidade do Porto (IF - UP)
• Laboratório Associado em Energia, Transportes e Aeronáutica
(LAETA - FEUP)
• Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas (C-MADE - UBI)
• Centro de Geociências (CGeo - UC)

CONCESSÕES
MUNICIPAIS
• Apoio financeiro para
projetos de interesse
municipal de aumento da
produção de pecuária
• Isenção ou redução do IMI
- Imposto Municipal sobre
Imóveis e de IMT - Imposto
Municipal sobre
as Transmissões Onerosas
de Imóveis

Exemplos de
empresas localizadas
em Vila Real
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As nossas cidades. Covilhã
A Covilhã é um município localizado na Região Centro do país. No passado, devido ao seu
potencial estratégico, a cidade foi utilizada para fins de ataque e de defesa; mais tarde,
devido à indústria têxtil, chegou a ser conhecida como a “Manchester portuguesa”. Hoje a
Covilhã é uma região urbana com todas as competências e aptidões em termos
empresariais.

Covilhã – Principais números

47.394
População

Porto

Empresas não
financeiras

2h30min

Salamanca

Aveiro

2h

2h

Coimbra

Covilhã

555,6

Principais estradas
de acesso à
Covilhã

N23
0
N18

N339
N501

km²

Área

6.518

2h

4.510
943.00€
Salário médio mensal

Estudantes

universitários

11,1%
Jovens (menos de 15 anos)

814,00€/m2
Avaliação média
bancária de casas

0,5%

Peso das despesas municipais
com meio ambiente

Fonte: Pordata
Porto

Aeroporto internacional

Infraestruturas de negócios

Estação de comboios

Universidade/Politécnico
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As nossas cidades. Covilhã
PARQUES INDUSTRIAIS
Canhoso
• 541.700 m2
• 75 empresas dos ramos:
têxtil, comércio, transportes,
armazenamento e
comunicações, reparação de
carros, metalomecânica,
mecânica de precisão,
construção, serviços
Tortosendo
• 810.000 m2
• 62 empresas dos ramos:
fiação, agroindústria, plásticos,
roupas, metalomecânica,
mecânica de precisão,
construção

Parkurbis - Parque de Ciência
e Tecnologia da Covilhã
• 46 empreendimentos instalados

CENTRO DE DADOS
• Projeto de centro de dados novo e ambicioso que
visa combinar arquitetura progressiva,
sustentabilidade e o que há de mais recente em
tecnologias da informação
• 4 blocos principais
• Área de 75.500 m2
• 24 salas de TI
• Capacidade para mais de 50.000 servidores

CONCESSÕES MUNICIPAIS
GACE - Gabinete de Apoio à
Criação de Empresas
Derrama:
• Taxa de: 1,20%
• Isenção de derrama para os
sujeitos passivos com um
volume de negócios que no
ano anterior não tenha
ultrapassado os 150.000€.
IMI:
• Prédios rústicos: fixação da
taxa em 0,80%
• Prédios urbanos avaliados,
nos termos do CIMI - Código
do Imposto Municipal sobre
Imóveis: fixação da taxa em
0,35%
• Prédios urbanos: fixação da
taxa em 0,70%

Exemplos de
empresas
localizadas na
Covilhã
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As nossas cidades. Évora
Cidade histórica situada no coração do Alentejo, Évora é herdeira de um património
cultural rico e diversificado, construído e preservado ao longo do tempo. Fundada (ou
refundada) pelos romanos, foi o reduto que consolidou em Além-Tejo (para além do Tejo) a
formação do novo reino de Portugal durante a reconquista peninsular cristã no séc. XII.

Évora – Principais números

52.664

7.028

População

Empresas não
Ffnanceiras

Évora

Lisboa

1h30min

1.307,1
Área

Sines

1h45min

Principais estradas
de acesso a Évora

A6
IP2

Km2

Salário médio mensal

6.876

1.099,00€/m2

13,8%

8%

Estudantes universitários

N114
N254
N4

Jovens (menos de 15 anos)

Faro

1.330,00€

2h30min

Avaliação média
bancária de casas

Peso das despesas municipais
com meio ambiente

Fonte: Pordata
Porto

Aeroporto internacional

Infraestruturas de negócios

Estação de comboios

Universidade/Politécnico
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As nossas cidades. Évora
REDE CORREDOR AZUL
A Rede Urbana para a Competitividade e Inovação Corredor Azul faz
parte de um instrumento político denominado Rede Urbana para a
Competitividade e a Inovação, que visa ultrapassar as fragilidades das
cidades portuguesas através de estratégias de cooperação interurbana e
da constituição de redes urbanas com dimensão e recursos suficientes
para o desenvolvimento de novas funções e atrair atividades inovadoras.
O Corredor Azul engloba os municípios de
Arraiolos, Borba, Elvas, Estremoz, Évora,
Montemor-o-Novo, Santiago do Cacém,
Sines, Vendas Novas e Vila Viçosa. Estes
estão estrategicamente localizados na
ligação entre a Área Metropolitana de
Lisboa e Espanha, configurando um
alinhamento territorial de núcleos urbanos
que se inicia com as cidades do litoral
alentejano, denominada “Porta Atlântica”, e
estrutura o território do Alentejo Centro,
terminando no Alto Alentejo com a ligação
de Badajoz.

PARQUES INDUSTRIAIS/TECNOLÓGICOS
Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo (PCTA)
• Infraestrutura para hospedar e apoiar iniciativas de
transferência e promoção de I&D no âmbito do Sistema
Regional de Transferência de Tecnologia
Parque Industrial e Tecnológico de Évora I
• Parque para a indústria, armazéns e serviços com quase
270.822 m2 de área
Parque Industrial e Tecnológico de Évora II
• Parque com 95.113 km2 e incentivos a empreendimentos
como benefícios fiscais
Parque de Indústria Aeronáutica de Évora
• Parque exclusivo para atividades aeronáuticas, com 107
ha.
Áreas industriais:
• Zona Industrial Almeirim Norte/Sul
• Zona Industrial de Azaruja
• Zona Industrial de Graça do Divor
• Zona Industrial de Guadalupe

CONCESSÕES
MUNICIPAIS
ÉvoraTech
• Incubadora de
propriedade do
município para
empresas de base
tecnológica
FAME - Fundo de
Apoio às Micro e
Pequenas Empresas
• Produto financeiro
inovador que visa
apoiar projetos de
pequenas empresas
reconhecidas como
interessantes para o
município

Exemplos
de empresas
localizadas
em Évora
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Moving forward.
Moving with a purpose.

