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Presidente da Câmara Municipal de Águeda

Jorge Almeida

Caro Investidor,

Águeda é uma terra de empreendedores, com uma longa tradição industrial, alicerçada na metalomecânica. Aliás, Águeda é também 

muitas vezes referenciada pela terra das bicicletas, face à sua ligação histórica ao fabrico desde tipo de veículos, e que hoje encontra 

tradução no pujante setor empresarial, ligado ao setor automóvel  que existe no concelho. A par com este, o concelho tem-se distinguido 

no que toca a setores importantes para a economia nacional, como o habitat ou a iluminação/eficiência energética.

Nos últimos anos, temos sido capazes de captar grandes investimentos para o concelho, muito em parte fruto de investimentos 

estratégicos que temos vindo a desenvolver, tais como o Parque Empresarial do Casarão ou a Incubadora de Empresas, entre outros.

Por outro lado, temos também estado a desenvolver uma forte aposta na educação e na formação, quer através de projetos próprios, 

quer através de parceiros locais, com vista a criar condições para poder contribuir para a qualificação dos recursos humanos no setor 

empresarial, com especial incidência na indústria transformadora.

Importa ainda referir que Águeda é um concelho que vai muito para além da sua componente industrial e empresarial. É um concelho 

criativo, onde as pessoas contam. Das ruas coloridas com guarda-chuvas da cidade, aos inúmeros apontamentos de arte urbana, somos 

hoje uma referência a nível mundial. Somos também uma Human Smart City, onde a informação serve a gestão e a tecnologia serve as 

pessoas.

Invista em Águeda. Estamos à sua espera.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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PORQUÊ INVESTIR EM ÁGUEDA?
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Instituições de ensino, formação e investigação científica e

tecnológica no concelho e na envolvente próxima

Aposta municipal na simplificação administrativa –

licenciamento zero e apoio direto aos empresários – Gabinete

de Apoio ao Empresário

Aposta na cooperação e projetos inovadores com projeção

nacional e internacional

Tecido industrial forte e diversificado, com setores de

especialização complementares e forte potencial de

desenvolvimento de novos nichos de mercado

Localização estratégica privilegiada, próxima dos principais

centros urbanos e de infraestruturas de transporte

ferroviário, marítimo e aeroportuário

Mão-de-obra qualificada, com competências alinhadas com

as necessidades do tecido produtivo local

Instituições de ensino, formação e investigação científica e

tecnológica no concelho e na envolvente próxima

Aposta municipal na simplificação administrativa –

licenciamento zero e apoio direto aos empresários – Gabinete

de Apoio ao Empresário

Aposta na cooperação e projetos inovadores com projeção

nacional e internacional

Tecido industrial forte e diversificado, com setores de

especialização complementares e forte potencial de

desenvolvimento de novos nichos de mercado

Localização estratégica privilegiada, próxima dos principais

centros urbanos e de infraestruturas de transporte

ferroviário, marítimo e aeroportuário

Mão-de-obra qualificada, com competências alinhadas com

as necessidades do tecido produtivo local

Espaços de localização empresarial diversificados, nomea-
damente o Parque Empresarialdo Casarão.

PORQUÊ ÁGUEDA?
Águeda é um concelho com um tecido empresarial forte e diversificado, 

tendo demonstrado ao longo dos anos a sua capacidade de adaptação às 

exigências do mercado nacional e internacional.

O setor industrial, nomeadamente a indústria transformadora, tem uma 

importância estratégica na economia e no emprego, contribuindo 

terminantemente para que Águeda se afirme como um território 

atrativo para investir, trabalhar e para viver.

Com este enquadramento e ciente da importância destas dinâmicas e 

destes fatores de diferenciação, o município de Águeda tem apostado no 

apoio direto às empresas que aqui se localizam e em projetos colaborati-

vos e inovadores em que as empresas são parceiros ativos.

Águeda tem vindo a afirmar-se como uma referência nas mais diversas 

áreas, desde a eficiência energética, à mobilidade, ao empreendedoris-

mo e à inovação. Embora pequena para a escala europeia, Águeda tem 

conseguido afirmar-se em Portugal e além fronteiras, pela forma como 

se tem posicionado e, sobretudo, como tem inovado ao nível dos proces-

sos e dos seus produtos/serviços, com especial ênfase para os serviços ao 

cidadão e para a captação de investimento.

Atualmente, no ranking nacional, o município de Águeda ocupa o 2.º 

lugar no Índice de Cidades Inteligentes¹ , sendo que, mais que uma Smart 

City, Águeda quer ser uma Human Smart City, onde a tecnologia é 

destinada ao cidadão e a melhorar a sua qualidade de vida.

Qualidade de vida, com escolas de qualidade, equipamentos 
de apoio à população (infância e terceira idade), espaços de 
lazer e dinâmica cultural de apoio à população

A metodologia intrínseca ao “Smart City Index” foi elaborada pela INTELI e integra um conjunto 93 
indicadores em dimensões de análise assentes no conceito integrado de “cidades inteligentes”: Governação; 
Inovação; Sustentabilidade; Qualidade de Vida e Conectividade.
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O CONCELHO DE ÁGUEDA
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LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
DE ACESSIBILIDADE

30 minutos

do porto de Aveiro

e Plataforma Logística

1 hora

do aeroporto

do Porto

1h45 minutos

de Espanha

2h15 minutos

de Lisboa e

aeroporto de Lisboa

Localizado na Região Centro de Portugal, o concelho de 

Águeda é servido pela rede rodoviária nacional, destacan-

do-se a A25 (autoestrada de ligação do litoral da região de 

Aveiro a Espanha - fronteira de Vilar Formoso), que faz 

também ligação com a A1 (o mais importante eixo nacional 

de ligação Porto-Lisboa) e o IC2 (antiga EN1), que foi dos 

primeiros eixos longitudinais do país.

Águeda está ainda servido por um acesso ferroviário - Linha 

do Vouga que liga à linha do Norte em Aveiro e em Espinho.

Águeda
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Fonte: INE, 2011.

TERRITÓRIO E PESSOAS

População residente:

47 729

População ativa:

23 357

População qualificada:
(ensino superior)

10,48%

No concelho de Águeda residem perto de 50 mil habitantes, sendo de destacar a progressiva percentagem de 

população ativa e a crescente qualificação em áreas de especialização alinhadas com as necessidades da inovação e 

diferenciação das empresas locais.

Com um território de 335 km2, Águeda é 

sinónimo de diversidade, um território 

constituído por espaços urbanos e 

cosmopolitas como a Cidade, plena de 

atividades e animação cultural; e por espaços 

de baixa densidade integrados em paisagens 

ímpares como a Serra do Caramulo e a Pateira 

de Fermentelos.

A aposta na qualificação do concelho tem sido 

contínua, havendo atualmente uma rede de 

equipamentos de apoio à população completa 

e modernizada em áreas como a educação, o 

apoio social, a saúde, a cultura e o desporto, 

com a integração transversal de preocupações 

relacionadas com a sustentabilidade 

ambiental, a eficiência energética e a inclusão 

multigeracional.
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A educação apresenta-se como um área de investimento estratégico da Câmara Municipal de Águeda, sendo 

que tal é visível a vários níveis, desde a profunda renovação das infraestruturas escolares efetuada nos 

últimos anos, até aos mais diversos projetos de educação formal e não formal que tem vindo a desenvolver na 

comunidade educativa, com especial enfoque em projetos de caracter inovador e tecnológico, como a 

Águeda educação + (maior projeto de tecnologias de informação em sala de aulas do país) ou o ALL.

Tal investimento encontra-se refletido no facto do município ter sido um dos 14 municípios, que, desde 2015, 

aderiram ao projeto piloto do programa Aproximar Educação, que visou a descentralização de competências 

da educação na autarquia até ao 12º ano de escolaridade, dando-lhe ferramentas para garantir melhores 

condições aos alunos, professores, pais e funcionários das escolas do concelho.

Por outro lado, quer os agrupamentos de escolas, quer a autarquia têm uma visão de aposta na criatividade e 

na ligação da escola às empresas, fomentando projetos em comum e criando laços com impactos futuros no 

tecido empresarial.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda – ESTGA (Universidade de 
Aveiro)

A ESTGA foi instalada em Águeda no sentido de valorizar a génese industrial do concelho e apoiar na 

sua inovação, pelo que a sua oferta formativa está estruturada para responder à missão de preparar 

técnicos para o exercício de profissões qualificadas em áreas tecnológicas, administrativas e de gestão. 

Para além de licenciaturas e mestrados, a ESTGA dispõe também de cursos técnicos superiores 

profissionais, que são formação superiores de curta duração.

A ESTGA tem como missão “preparar técnicos para o exercício de profissões qualificadas em áreas 

tecnológicas, administrativas e de gestão, e contribuir para a sua formação global; promover a difusão 

da cultura, da ciência e da tecnologia; e contribuir para o desenvolvimento, em particular, da região em 

que se insere.”

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
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Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalingam – CITNM

O CITNM foi inaugurado em Águeda em 2016 com foco no ensino e projetos ao nível da 

investigação, contando com parceiros nacionais e internacionais, onde se incluí a Câmara 

Municipal de Águeda. Com 3 eixos principais de intervenção (Investigação e Desenvolvimento, a 

Educação e a Formação), o CITNM pretende aumentar o conhecimento e inovação no campo da 

metalurgia e  promover a cooperação entre instituições, preparando “as gerações futuras num 

ambiente escola-empresa de excelência”. Desenvolve CET na área Tecnologia de Materiais, 

Metalurgia e Metalomecânica, sendo de realçar ainda a HiPE Academy que “é um programa de 

formação dedicado ao ensino de cursos de especialização em áreas disruptivas da Engenharia. O 

objetivo da Academia consiste em capacitar os formandos de um forte conhecimento nas áreas 

de inovação que lhes permita antecipar soluções e avanços tecnológicos.”

Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda

O Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda, integrado na rede de Centros do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), tem uma oferta formativa destinada a jovens 

à procura de primeiro emprego e também a adultos desempregados ou ainda a ativos que 

pretendam atualizar as suas competências.

A atividade formativa centra-se em áreas com forte implantação na região, como sejam a 

metalurgia e a metalomecânica, com particular destaque para as saídas profissionais de CNC, 

Serralharia Mecânica e Soldadura. Estas áreas são ainda complementadas com áreas afins à 

indústria metalomecânica, como sejam o Desenho Técnico, a Logística, a área Comercial e de 

Apoio à Gestão, Design gráfico e Multimédia, entre outras. Este Centro complementa ainda a sua 

atividade com o desenvolvimento de processos de RVCC – Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competência, com particular incidência no reconhecimento de competências ao 

nível profissional.
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Equipamentos de Fabricação Digital e Prototipagem Rápida:

•   Cortadora a Laser

•   Impressoras 3D

•   Cortadora de Vinil

•   Fresadora CNC de precisão

ALL - ÁGUEDA LIVING LAB

O Águeda Living Lab (ALL) é um laboratório de inovação e desenvolvimento criativo – um makerspace que 

pretende oferecer à comunidade de participantes um espaço de criação de equipamentos e tecnologia, assim 

como apoio técnico.

O ALL promove Oficinas de Experimentação, direcionadas à comunidade onde estes podem explorar temas 

como a Robótica, Modelação e Impressão 3D e, pontualmente, são também desenvolvidas outras iniciativas 

como Workshops, explorando-se temas como: Fotogrametria, Modelação 3D com Blender, Introdução ao 

Arduíno e Introdução ao Raspberry Pi.

O ALL é um ecossistema de inovação aberta, centrado no cidadão, baseado numa abordagem sistemática de 

co-criação entre membros da comunidade, procurando integrar processos de pesquisa e inovação em 

contexto real da comunidade, disponibilizando uma oficina de pequena escala que integra uma série de 

ferramentas, procurando democratizar tecnologias de fabricação e apoiar as empresas locais na criação dos 

seus protótipos.
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DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL EM ÁGUEDA
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ESTATÍSTICA EMPRESARIAL

Em Águeda estão sedeadas

cerca de 5 000 empresas, 700

das quais no ramo das indústrias

transformadoras.

A indústria transformadora apresenta um peso muito

significativo na economia local, com uma reconhecida

capacidade de adaptação às exigências e solicitações de

mercado nacional e internacional.

Em termos de especialização económica, destacam-se lógicas de

clusterização nos setores da mobilidade, habitat e iluminação.

INE, 2011 60% 20%

51% 18%

Águeda

População empregada na indústria
(setor secundário)

Portugal

VAB indústrias transformadoras

Fonte: INE, 2011
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Águeda apresenta os seguintes indicadores económicos:

Indicadores de
desempenho do

tecido económico

Comércio
internacional
declarado de

mercadorias por
município de sede

dos operadores

Remuneração base
média mensal dos
trabalhadores por
conta de outrem:
total e por sector

de atividade
económica

Águeda Região Centro PT

Densidade de empresas (n.º/km2)

Volume de negócios por empresa (em milhares de
euros)

Nº de empresas sedeadas

Volume de negócios da empresas (milhares de euros)

Nº empresas industria transformadora

Volume de negócios da industria transformadora
(milhares de euros)

Valor acrescentado bruto das empresas por município
da sede (milhares de euros)

Valor acrescentado bruto das empresas das indústrias
transformadoras por município da sede (milhares de
euros)

Total de importações (milhares de euros)

Total de exportações (milhares de euros)

Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca

Indústria, construção, energia e água

Indústrias transformadoras

Construção

Serviços

Total

15,10 8,60 12,10

278,30 229,6 312,30

5053 241 272 1 112 000

1 406 454 55 405 841 347 280 462

747 17596 72 286

691 940
18 512

634
80 979 190

394 753 12 948
585

82 242 386

236 900 4 424 168 17 106 363

278 954

148 319

642 € 680 € 708 €

808 € 812 € 848 €

807 € 824 € 836 €

782 € 718 € 808 €

785 € 773 € 951 €

799 € 787 € 914 €

Dados INE, 2012

Águeda apresenta os seguinte

Indicadores de
desempenho do

tecido económico

Volume de negócio
(milhares de euros)

Nº empresas industri

Volume de negócio

Nº de empresas

Volume de negócio
euros)

Densidade de empresa

Remuneração base
média mensal dos
trabalhadores por
conta de outrem:
total e por sector

de atividade
económica

Indústria, construção, energia e água

Indústrias transformadoras

Construção

Serviços

Total

produção animal, caça, silvicultur

exportações (milhares de euros)

acrescentado bruto das empresa
transformadoras por município da sed

importações (milhares de euros)

acrescentado bruto das empresa
(milhares de euros)

Comércio
internacional
declarado de

mercadorias por
município de sede

dos operadores

Valor acrescentad

Valor acrescentad
da sede (milhare

transformadora
euros)

Total de importaçõe

Total de exportaçõe

Agricultura, produçã

8 591 754

6 800 595

45 259 455

56 165 860
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A - Agricultura; B - Indústrias extrativas; C - Indústrias transformadoras; D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria, e ar frio; E - Captação, tratamento e distribuição de água, saneamen-
to, gestão de resíduos e despoluição; F - Construção; G - Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos; H - Transportes e armazenagem; I - Alojamento, 
restauração e similares; J - Atividades de informação e comunicação; K - Atividades financeiras e de seguros; L - Atividades imobiliárias; M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas 
e similares; N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio; O - Administração pública e defesa; Segurança Social obrigatória; P - Educação; Q - Atividades de saúde humana e apoio 
social; R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; S - Outras atividades de serviços; T - Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das famílias; U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. O âmbito da informação do sistema de contas integradas das empresas do INE 
exclui as secções K, O, T e U.

0
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1 400
1 600

A B C D E F G H I J L M N P Q R S

Nº

Empresas com sede em Águeda, segundo a CAE-Rev.3, 2011

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2012

Volume de negócios das empresas de Águeda, segundo a CAE-Rev.3, 2011

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2012

Pessoal ao serviço nas empresas no concelho de Águeda, segundo a CAE-Rev.3, 2011

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2012

Valor apresentado bruto das empresas no concelho de Águeda, segundo a CAE-Rev.3, 2011

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2012
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O Município de Águeda possui um conjunto de espaços e serviços diferenciados para o desenvolvimento de 

atividades económicas, com destaque para o Parque Empresarial do Casarão – Águeda e para a Incubadora de 

Empresas de Águeda.

Legenda
Linha do Vouga

Ramal de Viseu (sem exploração)

Sistema Viário Primário

Parque Empresarial do Casarão

Espaços de Atividades Económicas

Concelho de Águeda

 A -  Parque Empresarial do Casarão

01 - Agadão
02 - Belazaima do Chão
03 - E.N. 1 Norte
04 - E.N. 1 Sul
05 - Fermentelos
06 - Giesteira
07 - Macinhata do Vouga
08 - Macinhata do Vouga / A25
09 - Travassô

Para além dos referidos, o município desenvolve outras iniciativas e serviços, como sejam:

Gabinete de Apoio ao Empresário: para além dos referidos, de da autarquia, o apoio às empresas assume diversas 

formas, destacando-se o Gabinete de Apoio ao Empresário que pretende apoiar as as empresas locais nas mais 

diversas áreas de atuação, e promover a captação de investimento para o concelho, desenvolvendo, as iniciativas 

conjuntas de promoção empresarial e internacionalização, nomeadamente as missões empresariais, sessões de 

apresentação de diferentes mercados, entre outros.

Cumulativamente, importa salientar a simplificação de processos de licenciamento, e a modernização 

administrativa, pela qual Águeda é conhecida, algo de crucial para as empresas com destaque para a emissão das 

Autorizações de Construção na Hora.

Iniciativas conjuntas de promoção empresarial e internacionalização (missões empresariais, sessões de 

apresentação de diferentes mercados, etc.);

Simplificação de processos de licenciamento industrial: apoio do município na redução dos procedimentos 

burocráticos necessários aos licenciamentos de obras, bem como à sua própria utilização, sendo possível a emissão 

das Autorizações de Construção na Hora.

ESPAÇOS E SERVIÇOS DE 
APOIO AO EMPRESÁRIO
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INCUBADORA DE EMPRESAS DE
ÁGUEDA

A Incubadora de Empresas de Águeda é um projeto que visa apoiar empreendedores do concelho de Águeda 

no desenvolvimento das suas ideias de negócio e startups nas mais diversas áreas possuindo parcerias 

estratégicas, por exemplo com a Universidade de Aveiro (UA), através da Incubadora de Empresas da Região 

de Aveiro (IERA).

A sua missão é promover o empreendedorismo ao nível local através do estímulo, capacitação e apoio à 

criação, desenvolvimento e crescimento sustentado de novas empresas, explorando o potencial criativo e 

inovador da nossa região.

Modelos de Incubação:

Pré-incubação: ideias de negócio que ainda não tenham empresa criada, com duração máxima de 1 ano. 

Incubação física: incubação em gabinete ou em espaço comum (cowork). A incubação pode ir até um máximo 

de 3 anos, prorrogável por mais 2.

Incubação virtual: incubação não física (sem utilização de gabinete ou espaço cowork), dispondo dos 

restantes serviços da IE Águeda e com a acesso aos espaços comuns como a sala de reuniões. A incubação 

pode ir até um máximo de 3 anos, prorrogável por mais 2.

Valências:

    • área de receção e exposições

    • apoio técnico-administrativo

    • sala de reuniões

    • sala de formação

    • sala de estar e zona de coffee-break;

    • sala de cowork

    • 15 Salas de Incubação

Serviços de Apoio

    • marketing

    • contabilidade e fiscalidade

    • design de comunicação
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PARQUE EMPRESARIAL
DO CASARÃO

Mais do que uma área de acolhimento 

empresarial, esta será uma nova centralidade  

focada no desenvolvimento e inovação 

empresarial.

O Parque Empresarial do Casarão vem dar resposta a uma aspiração de 30 anos dos empresários e das gentes 

de Águeda, que durante muito tempo ansiaram por um espaço moderno, infraestruturado e a preços 

acessíveis para instalar as suas empresas. Lançada a ideia, em 2007 o Parque deu os primeiros passos com a 

aprovação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, tendo visto a luz do dia em 2012, com a 

execução das infraestruturas de suporte.

Em 2017, face ao elevado grau de ocupação do Parque, torna-se necessária a sua ampliação, passando a ser a 

maior área de caráter empresarial do concelho de Águeda, e também um dos poucos parques do país com 

eletricidade em alta tensão. Atualmente com uma área de 164 ha, apresenta 107 lotes que variam entre os 

750 e os 230 375 m², destinados a indústria, armazenagem, comércio ou serviços.

Cumulativamente, e fruto do seu caráter inovador, o Parque apresenta ainda um espaço destinado à 

implementação de uma Incubadora de Empresas e Centro de Negócios, assim como de equipamentos de 

utilização coletiva para o benefício dos trabalhadores, contando ainda com vastas áreas de espaço público, 

com grandes espaços verdes, ponteados por campos de jogos e parques para os mais novos.

INVEST IN ÁGUEDA
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:

FONTE: Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão – Águeda
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1 750 750 9 2
2 750 750 9 2
3 750 750 9 2
4 750 750 9 2
5 750 750 9 2
6 1 818 829 9 2
7 3 779 2 426 9 2
8 3 480 2 213 9 2
9 3 181 1 999 12 2

10 2 882 1 786 12 2
11 2 583 1 572 12 2
12 3 438 1 888 11 2

13A 6 214 4 171 18 3
13B 5 971 3 989 18 3
13C 5 590 3 696 18 3
13D 5 158 3 374 18 3
13E 4 753 3 073 18 3
13F 4 610 3 146 18 3
13G 4 610 3 146 18 3
13H 4 610 3 146 18 3
13I 4 610 3 146 18 3
13J 4 610 3 146 18 3
13K 49 277 44 032 18 3
13L 6 504 4650 18 3
13M 6 385 4 617 18 3
14 5 593 3 719 8 2
15 3 785 2 385 8 2

16A 8 757 6 709 8**/11** 2
18 4 660 2 955 12 2
19 4 692 3 061 12 2
20 4 841 3168 12 2
21 5 107 3 274 12 2
22 5 256 3 380 12 2
29 750 750 9 2
30 750 750 9 2
31 1 964 1 964 9 2
32 6 651 4 031 9 2
33 3 669 2 250 12 2
34 3 672 2 250 12 2

35 5 077 3 615 12 2
36A 15 150 10 766 12 2
39A 6 510 4 198 12 2
40 3 813 2 250 12 2
41 3 719 2 250 12 2

42A 62 661 55 491 12 2
50 3 733 2 251 12 2
51 4 233 2 608 12 2
59 5 938 4 318 12 2
60 3 581 2250 12 2
61 3 555 2 250 12 2
62 6 420 4 648 12 2
63 5 221 3 493 12 2
64 2 803 1 545 8 2
65 2 858 1 758 8 2
66 3 142 1 976 8 2
67 3 022 1 895 8 2
68 4 518 2 966 12 2
69 5 383 3 000 12 2
70 4 576 3 000 12 2
71 4 576 3 000 12 2
72 4 576 3 000 12 2
73 4 576 3 000 12 2
74 4 576 3 000 12 2
75 4 576 3 000 12 2
76 4 576 3 000 12 2
77 4 379 2 843 12 2
78 5 766 3 000 12 2
79 5 119 3 386 12 2
80 5 123 3 386 12 2
81 5 125 3 386 12 2
82 5 126 3 386 12 2
83 5 127 3 386 12 2
84 5 129 3 386 12 2
85 5 130 3 386 12 2
86 5 132 3 386 12 2
87 2 162 2 162 25 6
88 2 665 1 372 12 2
89 2 593 1 459 12 2

90 2 972 1 725 12 2
91 3 345 1 991 12 2
92 3 717 2 257 12 2
93 4 090 2 523 12 2
94 4 462 2 789 12 2
95 7 892 5 780 12 2
96 5 569 3 815 12 2
97 3 564 2 258 12 2

98 fração A

fração B

fração C

fração D

fração E

22 002

2 610 12 2
98 2 633 12 2
98 2 657 12 2
98 2 680 12 2
98 2 703 12 2

99 230 375 217 909 18 3
100 2 674 2674 9 2
101 20 052 14 613 12 2
102 12 247 8 046 12 2
103 3 875 2 410 12 2
104 3 932 2 527 12 2
105 3 385 2 137 12 2
106 2 838 1 746 12 2
107 2 551 1 565 12 2
108 3 970 2 560 12 2
109 3 727 2 398 12 2
110 3 730 2 395 12 2
111 3 760 2 417 12 2
112 5 809 4 314 12 2
113 3 446 1 969 12 2
114 2 692 1 653 12 2
115 2 725 1 685 12 2
116 2 691 1 640 12 2
117 2 686 1 636 12 2
118 5 100 3 689 12 2

PARCELA AL AMI ALT NP AL AMI ALT NPPARCELA AL AMI ALT NPPARCELA

** - Deverá cumprir o definido nas Superfícies de Desobstrução do Aeródromo

AL 
AMI
ALT
NP

ACIMA DA COTA DA SOLEIRA

Área da parcela (m2)
Altura máxima de implantação (m2)
Altura máxima (m)
Número de pisos 

LEGENDA



Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão

INVEST IN ÁGUEDA

PREÂMBULO

A criação de bolsas de solo municipal, destinadas à instalação de atividades industriais, é 
uma das ações mais relevantes para o desenvolvimento equilibrado do Concelho de 
Águeda, tendo em conta o peso que o sector industrial apresenta no Município.

Ao longo das últimas décadas, a especulação fundiária sobre os solos de cariz industrial 
conduziu a situações latentes de perda de investimento e de perda de dinâmica económica, 
e acarretou problemas urbanísticos e ambientais graves, tendo em conta a dispersão 
industrial existente e a incapacidade das empresas de se deslocalizarem para áreas 
adequadas, face ao elevado custo do solo.

Atendendo a esta situação, a Câmara Municipal de Águeda colocou em marcha um plano 
de criação de parques empresariais de génese municipal, do qual o Parque Empresarial do 
Casarão é o primeiro resultado visível.

Neste contexto, e aprovado o Plano de Pormenor que deu origem ao parque, torna-se 
agora necessário regular a disponibilização de lotes no parque empresarial, assim como 
todo o processo de candidatura. Nesta perspetiva, o presente regulamento define um 
conjunto de normas que permitirão que o processo de alienação de lotes e de cedência em 
direito de superfície se processe de forma clara e equitativa entre todos os que pretendem 
vir a instalar-se nos lotes existentes no Parque Empresarial.

Desta forma, e tendo em conta o referido na k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação, com a remissão para a alínea g) do n.º 1 do artigo 
25.º da mesma lei a Assembleia Municipal de Águeda, sob proposta da Câmara Municipal 
de Águeda, aprova o regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Artigo 1.º | Objeto de Aplicação

O presente regulamento estabelece as regras e critérios que regem a venda e cedência na 
modalidade de direito de superfície dos lotes municipais inseridos no Parque Empresarial 
do Casarão, adiante designado por PEC.

Artigo 2.º | Âmbito Territorial

O presente regulamento aplica-se, única e exclusivamente, à área do Plano de Pormenor 
do Parque Empresarial do Casarão.

Artigo 3.º | Objetivos 

Os objetivos gerais de implementação do PEC e do presente regulamento de venda de 
lotes são:

a) Disponibilizar lotes industriais a preços acessíveis, 

b) Criar parques empresariais devidamente infraestruturados e adaptados às necessidades 
atuais,

c) Melhorar as condições ambientais e urbanísticas dos aglomerados urbanos e do 
Concelho, retirando destes as unidades industriais em funcionamento e relocalizando-as 
em parques devidamente adaptados para o efeito.

Artigo 4.º | Gestão

A gestão de todo o PEC, quer em termos de procedimentos administrativos, quer em 
termos de promoção, gestão e de funcionamento, é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Águeda (adiante designada de Câmara Municipal), nomeadamente do 
Gabinete de Apoio ao Empresário.

CAPÍTULO II – CONDIÇÕES GERAIS

Artigo 5.º | Procedimento

1.A venda dos lotes ou a constituição do direito de superfície sobre os mesmos 
realizar-se-á por negociação direta com os interessados que apresentem candidatura, a 
qual será escrutinada de acordo com as regras constantes no presente regulamento.

2. Na venda dos lotes ou na constituição de diretos de superfície, podem intervir entidades 
bancárias, única e exclusivamente como entidades financiadoras de investimentos de cariz 
industrial, comercial ou de serviços (com exceção do setor imobiliário) por parte de 
empresas/interessados, devendo cumprir todas as regras constante no presente 
regulamento.

Artigo 6.º | Direito de Superfície

1. O direito de superfície é constituído pelo prazo de 50 anos, renovando-se 
automaticamente por sucessivos períodos de 10 anos, salvo o disposto nos números 
seguintes.

2. O superficiário pode denunciar a cedência do direito de superfície, mediante 
comunicação por escrito à Câmara Municipal, com uma antecedência mínima de 30 dias 
sobre o termo do prazo previsto no n.º 2 do artigo 8.º, avaliando-se as benfeitorias 
existentes no lote, de que o superficiário será indemnizado aquando da subsequente 
venda, transmissão ou cedência do lote pela autarquia.

3. A Câmara Municipal pode denunciar o contrato, mediante comunicação por escrito ao 
superficiário, a enviar com antecedência mínima de 30 dias sobre o fim do prazo ou das 
suas renovações, aplicando-se o disposto no nº anterior quanto às benfeitorias.

4. O superficiário procede ao pagamento de prestações anuais de € 1,00/m2 do lote.

5. A prestação é atualizada anualmente, em função do valor da inflação (índice de preços 
ao consumidor).

6. A solicitação do superficiário, o direito de superfície pode ser convertido em direito de 
propriedade, mediante pagamento da quantia resultante da diferença entre o valor do lote 
e o valor das prestações já liquidadas, agravada em 3% [Preço do lote = (valor de lote – 
valor das prestações liquidadas) x 1,03].

7. O valor das benfeitorias, referidas nos números anteriores é definido por uma comissão 
constituída por 3 peritos, um nomeado pela Câmara Municipal, um nomeado pelo 
superficiário e o terceiro designado pelos 2 anteriores.

8. Decorridos 3 meses sobre o incumprimento dos prazos previstos no n.º 2 do artigo 8.º, a 
Câmara Municipal pode exercer o direito de reversão sobre o lote, desde que tal considere 
adequado à prossecução do interesse público.

9. A reversão do direito de superfície não confere ao superficiário qualquer direito a 
indemnização, exceto, caso existam, pelas benfeitorias que tenha executado, aplicando-se 
o disposto na parte final do nº 2 e no nº 6 do presente artigo.

Artigo 7.º | Venda

1. A venda dos lotes é efetuada pelo preço de 25,00 €/m2.

2. O preço fixado pode ser reduzido, segundo deliberação do Executivo Municipal, nas 
percentagens e de acordo com os critérios seguintes:

a) 5% por m2 para empresas/interessados que criem entre  5 a 10 novos postos de trabalho, 
diretos e líquidos, com a instalação da empresa/interessado ou até 6 meses após a sua 
instalação.

b) 7,5% por m2 para empresas/interessados que criem entre 10 a 25 novos postos de 
trabalho, diretos e líquidos,  com a instalação da empresa/interessado ou até 12 meses 
após a sua instalação.

c) 10% por m2 para empresas/interessados que criem mais de 25 novos postos de trabalho, 
diretos e líquidos,  com a instalação da empresa/interessado ou até 18 meses após a sua 
instalação.

3. O limite máximo de descontos por m2, não pode, independentemente do número de 
trabalhadores, exceder os 25% do preço do lote.

4. No caso das bonificações mencionadas no número 1 do presente artigo, a bonificação é 
garantida pelo interessado, no ato de transmissão do bem, através das seguintes 
modalidades:

a) Prestação de Caução, em numerário, depositada na Tesouraria Municipal /Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe (GAM);

b) Garantia Bancária que garanta o imediato pagamento da importância considerada em 
dívida, quando solicitado pela Câmara Municipal.

5. No caso dos novos postos de trabalho, estes devem ser mantidos no mínimo por um 
prazo de cinco anos. 

6. Caso, durante o prazo mínimo estipulado para manutenção do posto de trabalho, se 
verifique o não cumprimento desta regra, deverá ser devolvido, à Câmara Municipal, o 
montante referente ao desconto realizado no ato da venda/transmissão do lote, no prazo 
máximo de 30 dias úteis, após a verificação do não cumprimento das condições que 
conduziram à atribuição da bonificação, de acordo com o expresso no número 6 do 
presente artigo.

7. A comprovação da quantidade de postos de trabalho mantidos é assegurada através do 
envio semestral, pelas empresas ao Gabinete de Apoio ao Empresário da Câmara 
Municipal, do mapa de salários da Segurança Social para o período em causa, ou por 
verificação da Autarquia que fica, desde o momento da concessão do benefício, autorizada 
a entrar nas instalações da respetiva empresa. 

8. No caso deste mapa não ser remetido ao Gabinete de Apoio ao Empresário no prazo 
máximo de 20 dias após o término de cada semestre, a Câmara Municipal acionará 
automaticamente a parte da caução ou da garantia bancária correspondente ao número de 
trabalhadores em falta para cumprimento dos critérios de bonificação, tendo por referência 
o semestre anterior ou no caso da alínea a) do número 1 do presente artigo, o final dos seis 
meses após a instalação da empresa.

Artigo 8.º | Modalidades de Pagamento
1. O pagamento do lote/lotes é efetuado de imediato no ato da celebração da escritura ou 
do contrato de compra e venda.

2. Na constituição de direito de superfície, as prestações são pagas anualmente, a primeira 
no ato de celebração do contrato e as seguintes durante o mês imediatamente anterior ao 
ano a que respeitam, sob pena de constituição em mora.

3. Por deliberação do Executivo Municipal, podem ser permitidas outras modalidades e 
condições de pagamento. 

4. Independentemente da modalidade de pagamento, terá sempre que se dar cumprimento 
no ato de celebração do contrato, ao referido do número 3 do artigo 7.º do presente 
regulamento, quando tal seja aplicável.

Artigo 9.º | Interesse Público
Nos casos em que seja reconhecido, pela Assembleia Municipal, o Interesse Público 
relativo à instalação de uma determinada empresa/atividade no PEC, poderá o Município 
reduzir o valor de venda constante no artigo 7.º do presente regulamento, na percentagem 
que assim for deliberada, podendo, inclusivamente, não cumprir os critérios de seleção 
constantes no artigo 10.º.



INVEST IN ÁGUEDA

Artigo 10.º | Critérios de Seleção
1. Nos casos em que se verifique que existem candidaturas simultâneas a um determinado 
lote, serão considerados os seguintes critérios de preferência, por ordem decrescente:

a) Empresa/interessado que crie o maior número de postos de trabalho;

b) Transferência de instalação de aglomerados urbanos;

c) Empresa/interessado sediado no Concelho;

d) Empresa/interessado que apresente maior pendor de inovação nos produtos.

2. Nos casos em que uma das empresas/interessados candidata a um determinado lote 
possua já outro imediatamente confinante, onde se encontre a laborar uma unidade 
industrial ou outro tipo de atividade, esta terá automaticamente privilégio na sua 
aquisição/constituição de direito de superfície, desde que o lote em causa se destine à 
ampliação da unidade industrial /atividade já instalada, ficando obrigada a concluir a 
construção no prazo de 2 anos.

3. Perante o incumprimento do prazo de construção referido no nº anterior, a Câmara 
Municipal pode exercer direito de reversão a favor do Município sobre o lote.

Artigo 11.º | Direito de Preferência
1. A Câmara Municipal gozará do direito de preferência sobre a alienação dos lotes e das 
construções neles entretanto edificadas pelo prazo de 15 anos, após a transmissão inicial 
do lote (celebração do contrato de compra e venda).

2. A Câmara Municipal gozará sempre do direito de preferência na transmissão do direito 
de superfície, bem como na adjudicação em liquidação e partilha do seu titular. 

3. Exceciona-se dos números anteriores a venda da propriedade ou transmissão do direito 
de superfície em favor de locatário financeiro. 

Artigo 12.º | Transmissão entre Terceiros
1. Qualquer transmissão para terceiros de direitos sobre o lote, assim como sobre as 
edificações, terá que ser comunicada à Câmara Municipal , no caso da propriedade, 
durante o prazo de 15 anos subsequentes à transmissão inicial do lote, no caso do direito 
de superfície, a todo o tempo, dando-se cumprimento ao definido no artigo 11.º.

2. Nos casos em que a Câmara Municipal não ative o direito de preferência, a transmissão 
de direitos sobre o lote e eventuais edificações existentes terá que cumprir as seguintes 
condições:

a) Transmissão sem edificação – O preço será igual ao da aquisição/constituição do direito 
de superfície inicial.

b) Transmissão com edificação – O preço será igual à soma do valor de 
aquisição/constituição do direito de superfície inicial do terreno, com o valor de avaliação da 
edificação/edificações existentes no lote.

3. Para os casos definidos na alínea b) do número anterior, a Câmara Municipal nomeará 
uma comissão arbitral, nos termos do artigo 15.º, a qual fará a avaliação independente da 
edificação, de forma a evitar situações de especulação.

Artigo 13.º | Prazo de Construção
1. Após a realização da escritura ou contrato de venda ou de constituição de direito de 
superfície, a empresa/interessado tem um prazo máximo de 1 ano para iniciar a 
construção, e 2 anos para obtenção da licença de utilização, findo os quais, não existindo 
qualquer justificação legal aceite pela Câmara Municipal, o direito de propriedade ou o 
direito de superfície poderão reverter para a Câmara Municipal, nos termos do definido no 
artigo 14.º.

2. Excetuam-se do número anterior as empresas cujo procedimento de licenciamento 
industrial ou a tramitação legal necessária ao seu licenciamento exija um prazo superior ao 
indicado, sendo que, nestes casos, o prazo conta a partir da data da conclusão do respetivo 
procedimento de licenciamento.

Artigo 14.º | Penalidades e Reversão dos lotes vendidos
1. O não cumprimento dos prazos e normas constantes do presente regulamento implica, 
exceto nos casos devidamente justificáveis e aceites pela Câmara Municipal, o pagamento 
por parte da empresa/interessado responsável pelo não cumprimento das mesmas de um 
valor adicional de 50,00 €/m2 do lote/lotes.

2. O pagamento deverá ser executado no prazo máximo de 20 dias úteis após a notificação 
pela Câmara Municipal à empresa/interessado. 

3. Findo o prazo definido no número 2 do presente artigo, sem que o pagamento tenha sido 
efetuado, a propriedade ou o direito de superfície sobre o lote/lotes em causa revertem 
automaticamente para a Câmara Municipal, com todas as benfeitorias neles existentes, 
sem direito a qualquer indemnização.

4. (revogado)

5. (revogado)

6. (revogado)

Artigo 15.º | Comissão Arbitral
1. Para qualquer situação em que seja necessária a avaliação de bens/benfeitorias ou 
resolução de qualquer disputa que surja no âmbito de aplicação deste regulamento, será 
constituída uma comissão arbitral.

2. A comissão arbitral é constituída por três técnicos, sendo um nomeado pela Câmara 
Municipal, um pela empresa/interessado e o terceiro por ambas as partes.

Artigo 16.º | Fracionamento 
Nos casos dos lotes fracionados, aplica-se a cada uma das frações, na proporção da 
mesma, as regras constantes no presente regulamento.

CAPÍTULO III – PROCESSO DE CANDIDATURA 

Artigo 17.º | Candidatura
1. As candidaturas deverão ser preferencialmente apresentadas on-line, em 
www.cm-agueda.pt/pec/candidaturas, podendo também ser efetuadas por qualquer outra 
via nos serviços da Câmara Municipal.

2. A Câmara Municipal reserva-se o direito de não aceitar uma determinada candidatura, 
justificando os motivos para tal facto no prazo de 5 dias após a entrada da mesma na 
Autarquia.

Artigo 18.º | Elementos de Candidatura
Os elementos a preencher/entregar para instrução do processo de candidatura, são os 
seguintes anexos ao presente regulamento que dele fazem parte integrante:

a) Formulário da Candidatura – Anexo 1

b) Questionário da Candidatura – Anexo 2

Artigo 19.º | Análise 

1. A Câmara Municipal analisa as candidaturas e pronuncia-se no prazo de 30 dias, findo o 
qual comunica ao interessado a aceitação ou rejeição da mesma, e no caso de rejeição, 
informando-o dos motivos que conduziram a tal decisão.

2. Nos casos em que em termos de análise das propostas se verificar um empate para um 
mesmo lote, será realizada uma audiência, que ficará a cargo do Gabinete de Apoio ao 
Empresário, com as empresas/interessados em causa por forma a definir qual a que 
apresenta melhores condições para se instalar no lote em causa do PEC.

CAPÍTULO IV – AQUISIÇÃO DO LOTE 
Artigo 20.º | Aquisição de Lote
1. Após a aceitação da proposta de candidatura pela Câmara Municipal, a empresa terá 30 
dias para confirmar o interesse e solicitar a marcação da escritura/contrato que não deverá 
ocorrer num prazo superior a 60 dias da confirmação do interesse. 

Artigo 21.º | Encargos das Escrituras/Contratos
Todos os encargos administrativos inerentes à compra ou constituição do direito de 
superfície dos lotes são da responsabilidade do adquirente/superficiário.

Artigo 22.º | Projeto-Tipo
1. Nos casos em que o adquirente/superficiário esteja interessado, a Câmara Municipal 
disponibilizará gratuitamente um projeto de arquitetura e especialidades para as tipologias 
tipo previstas no PEC, a fim de permitir o célere início do processo de comunicação prévia.

2. Para os casos referidos no número anterior, e desde que de acordo com a legislação em 
vigor tal seja possível, o adquirente/superficiário pode solicitar a admissão de comunicação 
prévia “na hora”, podendo de imediato dar início à construção da edificação para o 
lote/lotes.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 23.º | Achados Arqueológicos
Caso, durante a realização de obras de escavação com vista à edificação nos lotes, se 
verifique a existência de achados arqueológicos, devem ser imediatamente suspensas as 
obras e efetuada comunicação à Câmara Municipal, que procederá de acordo com a 
legislação em vigor.

Artigo 24.º | Falsas Declarações
As falsas declarações, prestadas no âmbito do processo de candidatura que venham a ser 
verificadas durante o processo, implicam as seguintes punições:

1. Eliminação Imediata do Processo de Candidatura aquando do decurso da mesma;

2. Após a realização da escritura/contrato, aplicação dos critérios constantes nos números 
1, 2 e 3 do artigo 14.º do regulamento;

3. Queixa criminal.

Artigo 25.º | Casos Omissos
Quaisquer omissões ou dúvidas surgidas na interpretação do presente regulamento, serão 
resolvidas por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 26.º | Entrada em Vigor
O presente regulamento entra em vigor após a aprovação pela Assembleia Municipal e 
respectiva publicação em edital a ser fixado nos lugares de estilo.



Pretende investir em Águeda?
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Mais informação em
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