 Um Mercado de Consumo “apetecível”:
O Concelho de Vila Nova de Famalicão situa-se no centro do Eixo Triangular
Estratégico Porto – Galicia – Verín que representa um mercado particularmente
denso que é a “Euro-Região”, (cerca de 7 milhões de habitantes vivem na
Região Norte e no Noroeste Peninsular (Galiza), sem esquecer o facto de estar a
cerca de 350 km e 550 km, respectivamente, das duas capitais da Península
Ibérica (Lisboa e Madrid).
O Município torna-se uma excelente localização para qualquer empresa
preocupada em distribuir os seus produtos o mais rápido possível na “EuroRegião”.

 Uma Localização geográfica privilegiada:
Atualmente Vila Nova de Famalicão, é uma Plataforma Económica que dispõe
de Meios de Comunicação eficientes e competitivos com os seus Eixos
Rodoviários e Ferroviários, e por consequência Aéreos e Marítimos, permitindo
um acesso rápido ao potencial mercado.
o Eixos Rodoviários:
 2 Auto-Estradas atravessam o concelho de Norte a Sul (IP1/A3 Porto/Braga com ligação a Espanha por Valença) e do Litoral ao
Interior (IC5/A7 – Póvoa de Varzim Verín-Espanha);


2 Estradas Nacionais atravessam o concelho: Estrada Nacional 14
(Porto/Braga), Estrada Nacional 206 (Guimarães e Póvoa de
Varzim).



Distâncias às principais cidades da “Euro-Região”:
 Cerca de 20 minutos do Porto;
 Cerca de 1h30 de Vigo;
 Cerca de 2 horas de Santiago de Compostela;
 Cerca de 1h30 de Verín (Espanha)

o Eixos Ferroviários:
 A linha do Minho com os 2 Eixos (Eixo Porto – Braga e PortoGuimarães) distintos atravessa a Região, deixando-a:
 30 minutos do Porto;
 1h30 de Aveiro;
 3h30 de Lisboa;
 2 horas de Vigo
o Eixos Aéreos e Marítimos:
 A 20 minutos do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro
que oferece ligações directas a Lisboa, e às maiores capitais
económicas europeias e países lusófonos (Madrid, Barcelona,
Paris, Londres, Roma, Bruxelas, Frankfurt, Munich, Milão…);
 A 20 minutos do Porto de Leixões que assegura a ligação com
vários portos da Europa e do Mundo.

 Um Concelho Empreendedor e Inovador:
Vila Nova de Famalicão é um concelho industrial por tradição. O espírito de
iniciativa e de empreendedorismo desde há muito tempo que caracteriza as gentes
deste concelho. O Concelho tornou-se numa das zonas mais dinâmicas e
industrializadas do país.
A realidade industrial do concelho caracteriza-se por uma grande predominância de
micro e pequenas empresas dinâmicas, flexíveis, que continuam fiéis aos sectores de
actividade tradicionais, mas que evidenciam alguma capacidade para reter nichos
importantes dos mercados e que trabalham em sinergia com grandes empresas,
nomeadamente estrangeiras.
A estrutura produtiva assenta numa base industrial diversificada, com algumas das
melhores empresas do País.
Todo esse conjunto de sinergia entre empresas faz de Vila Nova de Famalicão o
Principal Centro Económico da Região Norte de Portugal.
Vila Nova de Famalicão é sinónimo de Excelência e de Competitividade em vários
sectores em Portugal:
o Indústria dos Têxteis e Vestuário;
o Indústria Automóvel;
o Indústria do Calçado;
o Indústria Agro - Alimentar;
o Indústria de Material de Precisão;
o Indústria de Material Eletrónico;
o Indústria Farmacêutica.
o Construção Civil e Obras Públicas.

 Um concelho Exportador:
Vila Nova de Famalicão viu desenvolver-se no seu território empresas de dimensão
nacional e até internacional; esse desenvolvimento deve-se ao dinamismo dos seus
habitantes.
Segundo o último Anuário do Instituto Nacional de Estatística, Vila Nova de
Famalicão é dos concelhos no País em que a balança comercial internacional é mais
favorável a Portugal.
Em 2010, Famalicão exportou produtos e serviços superiores a 1,2 mil milhões de
euros, enquanto as importações foram de 713 milhões de euros.
Isto significa que Famalicão regista um saldo positivo na balança comercial
internacional superior a 500 milhões de euros, que não tem paralelo nos maiores
municípios portugueses!...
Logo a seguir a Lisboa e a Palmela, Famalicão é o 3.º Concelho mais exportador
do País.

Ao longo dos últimos anos, assistiu-se a uma significativa implantação de unidades
fabris pertencentes a empresas multinacionais, atraídas pelas boas condições que
lhes são oferecidas, como por exemplo:

o
o
o
o
o
o

Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A (capital alemão);
LEICA - Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A;
Vishay Electrónica Portugal, Lda (capital norte-americano);
Stöhr Portugal Companhia Industrial Têxtil, Lda (capital alemão);
ITRON – Sistemas de Medição, lda (capital americano);
TESCO – Componente Automóveis, lda - Grupo Honda.

 Uma Relação estreita entre I&D e Empresas:
Atualmente, existe no Concelho e na Região do Vale como no País uma
significativa comunidade científica e tecnológica internacionalizada, a qual conta
com um conjunto de investigadores jovens e orientados para o futuro.
De facto, no Vale do Ave, existe uma concentração de Centros de Investigação,
Unidades Tecnológicas, Interfaces Tecnológicas que permitem, criar em sinergia
com as empresas da Região, condições favoráveis à Inovação e à Competitividade
do Tecido Empresarial.
Os Centros de Investigação da Universidade do Minho – Pólo de Guimarães tem
vindo a destacar-se a nível nacional e internacional em vários domínios: a
Engenharia Civil é internacionalmente muito conhecida pelos seus trabalhos em
Estruturas de Alvenaria e em Pavimentos; o Instituto de Polímeros destaca-se pela
sua colaboração com toda a indústria de moldes de plásticos, intervindo também na
indústria aeroespacial - construção do avião Skylander (em Évora) e do futuro
Boeing 7E7 e na indústria do dispositivo médico.
O CCT Têxtil trabalha em têxteis técnicos, como, por exemplo, em fatos de elevada
inércia térmica para os Bombeiros de Paris e em máquinas de costura automáticas.
O Centro Algoritmi é famoso pelos seus robots (não só robots futebolistas, mas
também robots de exploração submarina), assim como pelos casos de sucesso em
comunicações móveis e também pelos novos aparelhos de diagnóstico médico que
desenvolve.
Mas as Empresas do Concelho podem usufruir também dos serviços de Unidades
Tecnológicas tais como o CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do
Vestuário de Portugal, que tem como missão o apoio ao desenvolvimento das
capacidades técnicas e tecnológicas das indústrias têxtil e do vestuário, através do
fomento e da difusão da inovação, da promoção da melhoria da qualidade e do
suporte instrumental à definição de políticas industriais para o sector.
Tendo como principal missão, o ensino superior e a investigação científica, a
Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, é uma entidade de referência
ao nível do conhecimento tecnológico e científico que hoje possui. Como tal, é um
recurso ao dispor das organizações empresariais na prestação de serviços de I&D,
induzindo a criação de valor em áreas como: a gestão, a produção (novos produtos,
novos processos), a comercialização, os sistemas de informação, a logística e os
recursos humanos.
O CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e
Inteligentes, fundado em 2006, é um Instituto de Novas Tecnologias (entidade do
SCT nacional), cujos membros associados fundadores são o CITEVE, a

Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e o
CTIC. As equipas de I&D+I do CeNTI têm formação avançada nas mais variadas
áreas de conhecimento, das engenharias (química, polímeros, biológica, materiais,
eletrotécnica, biotecnologia, etc.) às ciências (química e física), com graus
académicos avançados.
As competências técnicas e tecnológicas permitem ao CeNTI ser um centro de I&D
aplicado e de desenvolvimento de materiais e dispositivos inovadores à escala semiindustrial, com enfoque em eletrónica (orgânica e embebida), polímeros (fibras e
revestimentos), materiais funcionais (nanomateriais e processos) e simulação
numérica de sistemas (edifícios e materiais). O CeNTI é membro ativo das
associações europeias: Organic Electronics Association (OE-A) e da Energy
Efficient Building (E2B).

Para além do ensino superior e da prestação de serviços à comunidade, a
investigação científica constitui-se como um dos principais vetores estratégicos da
CESPU, c.r.l., encontrando-se, por isso, referida em todos os estatutos dos
estabelecimentos de ensino da Cooperativa.
A CESPU, c.r.l. tem vindo a estimular as atividades de investigação dentro dos seus
estabelecimentos de ensino, através de unidades I&D, das quais se destacam, no seio
do ISCS-N, pela sua produção e antiguidade, o Hemopat e o Laboratório de
Microbiologia Oral, já internacionalmente premiadas pela sua qualidade e
produtividade.
Várias entidades de carácter tecnológico e inovador mobilizam-se para acompanhar
os projectos inovadores das empresas da Região, tais como a TEC-Minho, IDITEMinho, a Oficina da Inovação – Bic Minho, S.A e ADRAVE.
Numerosas empresas do concelho e da região acolhem a Investigação de todos esses
Organismos e Centros de Investigação, tornando-se mais competitivas.

 Um território em rede (networking)

A extensa rede de relações empresariais, de cadeias de produção, a par de um largo
capital social, proporciona uma realidade social de inúmeras inter-relações, trocas,
contactos, colaborações, facilitadora de procedimentos mais rápidos e simples, profusão
de informações, conhecimentos e inovações, e constante exploração de novas
oportunidades.
Reflexo desta dinâmica e potenciando estas vantagens, encontramos hoje no território
variadas redes de parceria interorganizacionais:
- a rede “Famalicão Empreende”: reúne as entidades promotoras de projetos e serviços
de apoio ao empreendedorismo;
- a Rede Local de Educação e Formação: agrega as entidades públicas e privadas não
lucrativas do sistema de educação e formação, proporcionando diagnósticos de
necessidades formativas e ofertas concertadas de formação;

- a Rede Social: implementada em todo o concelho, envolve várias entidades
promotoras do desenvolvimento e coesão social do território, constituindo-se como uma
parceria global na luta contra a pobreza.

 Uma População Jovem, Qualificada e disponível:
As empresas que se instalam em Vila Nova de Famalicão poderão usufruir de
dinâmicas muito interessantes quer ao nível da concentração e crescimento
populacional, quer no que respeita à capacidade de “rejuvenescimento” da
população, condições importantes para a disponibilidade de mão-de-obra e
dinamismo do mercado local.
Os trabalhadores portugueses são reconhecidos pela sua versatilidade, empenho no
trabalho e pela facilidade na adopção de novas práticas e tecnologias.
Vila Nova de Famalicão é um verdadeiro “Ninho de Estudantes” para as empresas,
com cerca de 22 000 estudantes distribuídos por um vasto leque de instituições
públicas e privadas:
o 1 Universidade:
 Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão
o 1 Instituto de Ensino Superior:
 Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
o 1 Centro Tecnológico:
 CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do
Vestuário de Portugal
o 4 Escolas Profissionais:
 Escola Profissional ARTAVE (Filial)
 Escola Profissional CIOR
 FORAVE- Escola Profissional Tecnológica do Vale do Ave
 Escola Profissional Bento de Jesus Caraça
o 6 Escolas de Ensino Secundário com cursos profissionais:
 Escola Secundária D. Sancho
 Escola Secundária de Camilo Castelo Branco
 Escola Secundária Padre Benjamim Salgado
 Didáxis – Cooperativa de Ensino, CRL S. Cosme / Riba de Ave
 Externato Delfim Ferreira
que lhes asseguram as competências necessárias para um desempenho activo no
tecido empresarial do Concelho..

 Uma Excelente Qualidade de Vida:
Terra do Conhecimento e da Cultura, Vila Nova de Famalicão é também a terra do
escritor Camilo Castelo Branco. Foi, em S. Miguel de Seide, que o romancista
escreveu algumas das mais belas páginas da literatura portuguesa e, é lá que se
mantêm as suas memórias na casa-museu de Camilo, um pólo de referência da
cultura portuguesa.
Vila Nova de Famalicão é um concelho a conhecer. Nomeadamente, a sua oferta
cultural multifacetada – que tem o seu máximo expoente na Casa das Artes –, o seu
Turismo rural e religioso (Igreja de Antas e Mosteiro de Santa Maria de Landim), as

suas festas e romarias, os seus restaurantes, o seu património cultural e industrial;
para além, dos equipamentos já referidos, poderá visitar ainda o Museu da Indústria
Têxtil, o Museu Bernardino Machado, o Museu de Cerâmica Castro Alves, o Museu
Ferroviário,
O Município vai ao encontro das suas preferências!
Vila Nova de Famalicão é um concelho de tradições, saberes e sabores, em que o
artesanato se manifesta como uma das suas mais fortes expressões e os produtos
regionais com inesquecíveis delícias dignas de si!
O habitante de Vila Nova de Famalicão usufrui de um conjunto de equipamentos e
infra-estruturas interessantes e em crescimento nos últimos anos, assente numa
oferta de alojamento ou de construção de habitações cuja relação preço/qualidade é
excelente, nos equipamentos de saúde de razoável densidade, numa Rede
significativa de estabelecimentos de Educação, na melhoria da Qualidade no
abastecimento de água potável e numa plataforma de Serviços tecnológicos
invejáveis (Multibanco multifacetado, portagens de pagamento automático, banca
on-line…), que disponibilizam uma gama completa de facilidades ao habitante da na
sua vida quotidiana.
Vivendo numa envolvente de Segurança e tranquilidade, poderá ocupar os seus
tempos livres com as mais diversificadas actividades de Lazer e Desporto que o
Município tem para lhe oferecer!
Por tudo isto, a qualidade de vida no Concelho atrai, por um lado, milhares de
turistas que visitam o Território, por outro lado, novos habitantes que decidem viver
e trabalhar aqui.

 Uma Oferta de Infra-estruturas modernas para o Empresário:
O concelho dispõe de significativas infraestruturas industriais, tecnológicas e
ambientais em prol da Competitividade do concelho e do seu tecido empresarial.
De facto, o concelho oferece Zonas de Implantação adaptadas a todos os projetos
empresariais; por um lado, os terrenos industriais deverão aumentar um pouco por
toda o concelho consoante as novas diretivas dos Planos Diretores Municipais, por
outro lado, a existência de loteamentos industriais com espaços disponíveis no
Concelho, bem como a disponibilização de edifícios novos ou desativados permite
ao Empresário beneficiar de instalações novas ou já existentes, que carecem de
reestruturação do próprio edifício, o que permitirá uma certa redução no custo de
implantação da empresa no Concelho.
Oferece também duas incubadoras – uma ligada ao CITEVE – Centro Tecnológico
das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal é uma entidade privada, de utilidade
pública e sem fins lucrativos e outra ligada à FORAVE- Escola Profissional
Tecnológica do Vale do Ave
O Concelho, a curto prazo, navegará em velocidade acelerada com a criação de
redes de telecomunicações de banda Larga, plataformas digitais, permitindo uma

maior interação entre o Poder Local e os seus munícipes, os seus empresários e os
seus visitantes.
No que concerne ao Gás Natural, a Rede de Gás Natural – Gaseoduto-Transgás que
atravessa o Concelho abastecendo cerca de 5 concelhos do Ave, prevê cobrir
totalmente, nos próximos anos, o Concelho, beneficiando os consumidores
empresariais e domésticos.
Quanto às infraestruturas ambientais, Vila Nova de Famalicão, quer-se referência,
nos próximos anos, em termos de Qualidade a nível nacional. Está em construção
um espaço ambiental de referência – Parque da Devesa.
No que concerne aos resíduos sólidos, estão instalados no concelho cerca de 400
Ecopontos e cerca de 200 vidrões, prevendo-se, além das infraestruturas já
existentes, a aquisição de novos Ecopontos sempre que vierem a ser necessários, a
existência de 2 Ecocentros – um em Riba de Ave e outro em Esmeriz, uma
Plataforma de Triagem e Estação de Triagem, e ainda um Aterro Sanitário para
resíduos industriais não perigosos.
O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento, pronto desde o
final desta década, com a obrigatoriedade de ligação por parte das empresas
sedeadas no concelho, irá assegurar uma rede de abastecimento de água de
qualidade em alta ao município e uma Rede eficaz de saneamento doméstico e
industrial.
Esse investimento poderá dotar o concelho de infraestruturas de recolha e
tratamento de águas residuais com a capacidade adequada, situação única no
panorama do país.
O Município também desenvolve políticas de desenvolvimento económico de apoio
e estímulo ao investimento no concelho, de modo a criar emprego e riqueza.
Existe um gabinete de licenciamento de atividades económicas e industriais, que é
uma espécie de via verde para um licenciamento mais rápido.
No Gabinete de Apoio ao Investidor, disponibiliza-se informação aos empresários
sobre espaços industriais e terrenos disponíveis no concelho, bem como apoio e
encaminhamento para programas de financiamento à constituição de novos
negócios, tem em parceria com outras instituições criado uma linha de crédito –
Programa FINICIA, que neste momento usufrui de um montante global para
investimento de um milhão de Euros.
As empresas podem ainda usufruir de uma redução de 50 por cento nas taxas
urbanísticas em loteamentos industriais que sejam reconhecidos como de especial
interesse económico.

