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ÂMBITO E OBJETIVOS DO ESTUDO
OBJETIVO

“Entidade N-Invest”
O estudo aqui em apreço visa dar suporte à criação de uma entidade que sustente a continuidade
do projeto N-Invest (doravante designada “Entidade N-Invest”), uma iniciativa da Associação
Empresarial de Portugal (AEP) apoiada pelas ações coletivas do Norte 2020.

PRINCIPAIS QUESTÕES
A RESPONDER

PRINCIPAIS ETAPAS

Forma jurídica
Caraterização
Modelo de governação

da promoção e acolhimento
empresarial da região Norte

Alcance do estudo
Este estudo procura identificar a estratégia e o modelo de negócio mais ajustado à promoção e
gestão de territórios e espaços de acolhimento empresarial, concluir qual a tipologia de entidade
mais capacitada para operacionalizar o referido modelo de negócio e prescrever o portfolio de
produtos, tendo por base a identificação das dinâmicas da oferta e da procura e o benchmarking
internacional realizado.

Estrutura
Face ao desafio assumido, o estudo foi estruturado em cinco capítulos fundamentais: 1. Introdução;
2. Acolhimento empresarial e atração de investimento na região Norte; 3. Benchmarking sobre
modelos de gestão de acolhimento empresarial e atração de investimento; 4. Entidade a criar que
sustente a continuidade do projeto N-Invest; 5. Conclusões e recomendações.

Missão

Estrutura de financiamento

Portfolio de serviços

Benchmarking
sobre modelos de promoção de
territórios e gestão de espaços
de acolhimento empresarial

Auscultação
dos atores regionais mais
relevantes

Roadmap de implementação
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INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS MOBILIZADOS
Para responder aos objetivos do trabalho, consideramos
imprescindível a mobilização de instrumentos metodológicos
complementares que permitam, simultaneamente, dar uma
visão abrangente e específica da realidade do acolhimento
empresarial e da atração de investimento na região Norte,
bem como desenvolver uma panorâmica sobre boas práticas,
nacionais e internacionais, nas temáticas em estudo.
Como tal, foi desencadeado um trabalho relevante de desk
research como fonte principal para alguns dos tópicos
abordados, mas também para fazer a melhor seleção de
estudos de caso a desenvolver.
A análise estatística e síntese de dados foi, por seu turno,
fundamental para atribuir o maior grau de objetividade
possível à contextualização do ambiente em que a entidade a
criar irá atuar, bem como capitalizar a informação dos vários
momentos de auscultação previstos, uns de natureza coletiva
(focus group), outros de natureza mais restrita (entrevistas) e
outros mais estruturados (inquérito).
O estudo capitaliza, em particular, os resultados de dois
inquéritos realizados (um apresentado às entidades gestoras
de espaços de acolhimento empresarial e outro às empresas
que neles se localizam), bem como um extenso processo de
benchmarking nacional e internacional.

Mapeamento
N-Invest

Revisão bibliográfica
e desk research

Benchmarking
nacional e internacional

Análise estatística

ABORDAGEM
MULTIMÉTODO
Inquérito

Síntese de dados

Entrevistas

Focus Group

Instrumentos metodológicos mobilizados no estudo

2

Acolhimento empresarial
atração de investimento
na região Norte

2.1 Enquadramento territorial

ESPECIALIZAÇÃO ECONÓMICA

3,6M
População
residente

29,4%
Contributo
PIB nacional

A região Norte, com 21.286 km2 de área e uma população
residente de 3,6 milhões de habitantes, concentra 35% da
população residente em Portugal e gera um contributo de
29,4% para o PIB português (54 mil milhões de euros, em 2016).

2.1 Enquadramento territorial
2.2 Acolhimento empresarial
2.3 Principais Stakeholders
2.4 Modelos de funcionamento
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Em termos administrativos, a região está dividida em
8 Comunidades Intermunicipais (CIM), 86 Municípios e
1.426 Freguesias.
Em termos económicos, a região Norte é um importante motor
dinamizador da economia portuguesa e a principal origem
das exportações de bens nacionais. Em 2017, as exportações
de bens com origem nesta região superaram os 22 mil milhões
de euros (cerca de 40% do total nacional), enquanto as
importações de bens se fixaram nos 16,4 mil milhões de euros
(23,8% do total nacional), determinando um saldo positivo na

40%

Exportação de
bens nacionais

1,37%

Despesas em I&D
no PIB

balança comercial, contrastando com o défice estrutural que
caracteriza a economia portuguesa neste domínio.
Apesar da sua classificação como região de convergência
à escala europeia, o Norte goza de um bom nível de
infraestruturas de suporte ao desenvolvimento económico e
conta com uma rede densa e qualificada de equipamentos de
ciência e tecnologia, crescentemente orientados para setores
estratégicos da economia regional e com uma proximidade ao
tecido empresarial em crescendo.
A par de uma excelente rede de autoestradas, em especial
nas sub-regiões litorais, o Norte conta com um aeroporto
internacional (Francisco Sá carneiro) e um dos principais
portos nacionais (Leixões).

2.1Enquadramento territorial
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ESPECIALIZAÇÃO ECONÓMICA

421.748
estabelecimentos

Alto Minho

1.309
milhares de
trabalhadores

100.985
milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

AMP

Trás-os-Montes

Ave

Tâmega
e
Sousa

Douro

A região Norte é caracterizada por uma forte especialização económica na indústria
transformadora, sendo reconhecida como o grande motor das exportações nacionais com
origem em PME. De facto, 28% do emprego regional está nos estabelecimentos da indústria
transformadora, o que determina um coeficiente de localização da região face ao país de 1,53.
As sub-regiões do Ave, Cávado e Tâmega e Sousa são as que revelam maior concentração
industrial, cujos estabelecimentos industriais empregam quase 180 mil pessoas.
Os setores do comércio e reparação de veículos (20%), dos serviços empresariais (10%) e da
construção (9%) são outros dos principais empregadores na região. O setor primário, embora
com um peso reduzido no conjunto da região Norte, assume uma importância central no padrão
de especialização de algumas sub-regiões mais rurais, tais como o Alto Minho, o Alto Tâmega, o
Douro e Terras de Trás-os-Montes.

Em anexo encontra-se uma caraterização mais detalhada da especialização da região Norte.

2.1Enquadramento territorial
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ESPECIALIZAÇÃO ECONÓMICA

Padrão de especialização das sub-regiões

9%
3%
28%

4%

Setores com coeficiente de localização superior a 1,2
(peso do emprego no setor i na região face ao peso do
emprego do setor i no país)

Alto Minho
Setor primário
Alto Minho (1,81), Alto Tâmega (4,9), Douro (6,14), Terras
de Trás-os-Montes (6,84)

Alto Tâmega

5%
AMP

Padrão de
Especialização
da região Norte

5%

Ave

5%

Fabricação de têxteis
AMP (1,20), Ave (9,98), Cávado (2,77)

Cávado
Douro

9%

20%
10%

Tâmega e Sousa
Terras de Trás-os-Montes
0%

Ind. transformadoras
Ativ. adm. e serviços de apoio
Alojamento e restauração
Setor primário
Transportes e armazenagem

Indústria do vestuário
Alto Minho (1,23), Ave (5,83), Cávado (4,94), Tâmega
e Sousa (4,82)

Comércio; reparação de veículos
Construção
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

Indústria do couro e dos produtos de couro
Alto Minho (1,44), AMP (1,85), Ave (3,27), Tâmega
e Sousa (9,89)

Promoção imobiliária e construção de edifícios
Alto Minho (1,63), Alto Tâmega (1,29), Cávado (2,13),
Douro(1,46), Tâmega e Sousa (2,84)

2.2 Acolhimento empresarial
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CARATERIZAÇÃO GERAL

84

Municípios

407

Espaços de
acolhimento

112 Km

2

Área total

82,4 Km2
Área de instalação

No âmbito do projeto N-Invest foi realizado um diagnóstico
bastante exaustivo dos espaços de acolhimento empresarial na
região Norte em colaboração com as autoridades municipais,
que são responsáveis pela grande maioria destes espaços.
Para cada espaço de acolhimento empresarial foi preparada
uma ficha padrão com indicadores de caracterização sobre os
seguintes domínios:

67,5 %

Taxa de ocupação
(relativo a 266 AAE)

2,68

Classificação média
N-Invest

\ Lotes e terrenos (área total, área de instalação, lotes
ocupados, lotes livres, custo indicativo);
\ Infraestruturas e serviços disponibilizados às empresas;
\ Acessibilidades (autoestradas, aeroportos, portos marítimos,
terminais ferroviários, outros serviços e infraestruturas);
\ Gestão condominial;
\ Parâmetros urbanísticos e incentivos municipais;
\ Empresas instaladas.
Foi, ainda, recolhida informação estatística com variáveis de
caraterização económica e social sobre o território onde
cada espaço se insere.

2.2 Acolhimento empresarial
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CARATERIZAÇÃO GERAL

A proliferação e desordenamento que carateriza a
generalidade dos espaços de acolhimento na região,
conjugados com o facto do projeto N-Invest ser pioneiro no
mapeamento destes espaços, faz com que este exercício não
esteja completamente livre de imprecisões e de lacunas de
informação.
Assim, a breve caraterização dos espaços de acolhimento
empresarial que aqui se sistematiza incidirá sobre a
informação N-Invest com maior grau de maturidade,
abrangência e coerência.
Do processo N-Invest resultou o levantamento de informação
de 407 espaços de acolhimento empresarial espalhadas por
84 municípios que, no seu conjunto, têm uma área total de 112
km2 e uma área de instalação de 82,4 km2.
Os 15 espaços de maior dimensão, com mais de 1
km2 de área total, estão situados nas sub-regiões com
desenvolvimento industrial mais elevado, focos populacionais
mais relevantes e junto das principais acessibilidades
internacionais, nomeadamente, a AMP (11), a CIM do Ave (1),
a CIM do Cávado (1), a CIM do Cávado (1), a CIM do Tâmega
e Sousa (1) e a CIM do Alto Minho (1).

Para um segmento de 266 espaços de acolhimento com
informação sobre o loteamento disponível (em área, dado que
poucas têm informação sobre n.º de lotes), pode concluir-se
que os espaços de acolhimento têm um nível de ocupação
médio- elevado (67,5%).
A segmentação dos espaços de acolhimento empresarial por
escalão de dimensão (em termos de área de instalação) não
evidencia que esse seja um fator determinante de sucesso
medido pela taxa de ocupação. Contudo, os espaços de
dimensão micro (inferior a 60 mil m2 de área de instalação)
apresentam uma taxa de ocupação de 57%, contra valores
superiores a 65% nas restantes categorias.
No âmbito do projeto N-Invest foi ainda desenvolvida uma
metodologia de classificação da qualificação dos espaços de
acolhimento tendo em conta critérios relacionados com a sua
competitividade e capacidade de atração. A avaliação dos
407 espaços mapeados resultou numa classificação média
de 2,68 pontos, numa escala de 1 a 5, evidenciando que os
mesmos possuem características espaciais adequadas, mas
problemas de qualificação.

2.2 Acolhimento empresarial
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ACESSIBILIDADES E OUTRAS INFRAESTRUTURAS

30
11

41
Aeroporto

Porto Marítimo

34

26

43

46

30

30

88

62

40

45

42

13

12

16

18

22

22

CIM
Tâmega e Sousa

30

25

CIM
Tâmega

21

38

82

12

AMP

Terminal Ferroviário

38

7

12

CIM
Ave

104

95

74

37

20

123

128

89

26

CIM Terras de
Trás-os-Montes

Instituição Ensino Superior
CIM
Douro

A segmentação por escalão de dimensão evidencia também
que, em média, os espaços de acolhimento empresarial de
maior dimensão têm um nível de acessibilidades mais forte
e uma maior proximidade geográfica das instituições do
ensino superior.
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Autoestrada

Por sua vez, a distância-tempo face à instituição de ensino
superior mais próxima é de cerca de 19 minutos.
A AMP é a sub-região com melhores acessibilidades, em
virtude da localização das principais infraestruturas de
transporte, como o aeroporto Francisco Sá Carneiro (25
minutos, em média) e o Porto de Leixões (30 minutos), aliada à
excelente rede de rodovia (7 minutos). Os concelhos do Porto,
Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Valongo e Póvoa de Varzim
são os mais privilegiados neste domínio.

10

CIM
Cávado

Em média, cada espaço de acolhimento é servido nas
proximidades por 1,8 autoestradas, a uma distância-mínima de
11 minutos. As ligações através dos outros meios de transporte
são menos fáceis, como é expectável: o aeroporto dista, em
média, 41 minutos dos espaços de acolhimento, o porto
marítimo 45 minutos e o terminal ferroviário 36 minutos.

Distância-tempo mínima média dos espaços de acolhimento de cada região

CIM
Alto Minho

Em termos gerais, os espaços de acolhimento empresarial
mapeados pelo N-Invest apresentam um bom nível de
acessibilidades de transporte e proximidade física em relação
a centros de saber (instituições do ensino superior).

2.2 Acolhimento empresarial
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QUALIFICAÇÃO DA OFERTA
Assente no pressuposto de que os espaços de acolhimento
empresarial são vistos como instrumento de fomento da
competitividade dos territórios e das empresas que nelas
se instalam, pelo papel que desempenham ao nível das
economias de aglomeração (massa crítica e partilha de
custos e infraestruturas), das economias de escala (ganho
de eficiência das infraestruturas) e das economias de rede
(transferência de conhecimento), foi desenvolvida uma
metodologia de classificação destes espaços no âmbito
do projeto N-Invest, cujos primeiros resultados são a
seguir sistematizados.
Esta metodologia de classificação visa suportar a criação
de uma nomenclatura que permita, de forma facilmente
identificada e percebida pelos stakeholders dos espaços
em análise, identificar o grau de qualificação e qualidade da
oferta de acolhimento empresarial em cinco grandes domínios:
\ Massa crítica;
\ Gestão;
\ Qualidade das infraestruturas;
\ Facilidades e amenidades;
\ Serviços avançados.

Estes domínios são avaliados por uma série restrita
de indicadores que procuram quantificar os fatores de
competitividade e atratividade das áreas de acolhimento, os
quais são ponderados de forma diferenciada no cálculo da
classificação em cada domínio.

\ C (maior ou igual a 2 e inferior a 3): espaços organizados
e com características espaciais adequadas (equilíbrio entre
oferta de áreas comuns, massa crítica e localização), mas com
reduzida qualificação através de amenidades, faculdades ou
serviços avançados;

Dadas as limitações de informação existentes, os primeiros
resultados da aplicação desta metodologia não avaliam
a plenitude dos indicadores previstos na fórmula global,
ficando-se pela análise da “área atual de implantação“ (A1),
da “gestão condominial“ (B1), dos “serviços básicos de
suporte à instalação de empresas” (B2), da “localização/
acessibilidades” (C2), das “redes e infraestruturas” (C3), da
“disponibilidade de infraestruturas de utilização comum“ (D1) e
da “disponibilidade serviços de suporte nas proximidades“ (D2).

\ D (inferior a 2 pontos): espaços sem massa crítica e/ou
com organização espacial e funcional menos adequada, e
disponibilidade reduzida de amenidades, facilidades e
serviços avançados.

A pontuação final está compreendida entre 1 e 5, aos quais
está associada a seguinte notação/ rating:
\ A (igual ou superior a 4): espaços de elevada qualidade, bem
localizados e com uma oferta de amenidades, facilidades e
serviços alargada;
\ B (maior ou igual a 3 e inferior a 4): espaços com uma boa
localização e organização espacial, que oferecem o acesso
a um conjunto amplo de amenidades e facilidades mas com
menor massa crítica, diferenciação e/ou serviços avançados;

Os resultados evidenciam que os espaços de acolhimento
empresarial na região Norte apresentam, em média, uma nota
positiva em 3 dos 4 domínios analisados e nota mínima no que
toca à gestão. Isto deve-se ao facto da gestão condominiale
os serviços básicos de apoio à instalação de empresas não
serem uma realidade no universo avaliado. Apenas 6 e 4
espaços apresentam pontuação máxima nestes critérios,
respetivamente.

2.2 Acolhimento empresarial
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QUALIFICAÇÃO DA OFERTA
Pontuação média dos espaços de acolhimento

Nº de espaços de acolhimento por classificação
3,27

193

A \ Massa crítica

151

1,05
B \ Gestão

61

3,15
C \ Qualidades das infraestruturas

3,27
D \ Facilidades e Amenidades

2,68

2
A

B

C

D

Total

Classificação final dos EAE por dimensão
A AMP é a sub-região onde, em média, os espaços de
acolhimento apresentam um nível de qualificação superior,
principalmente em termos de massa crítica, qualidade das
infraestruturas e facilidades e amenidades, embora não possua
qualquer espaço com boa performance ao nível do modelo de
gestão. Já os espaços das Terras de Trás-os-Montes registam
a mesma pontuação final, devido sobretudo a um desempenho
diferenciador ao nível da gestão.

O “Pólo Empresarial de Vila Nova de Cerveira - Polo II”
(Alto Minho) é o único espaço de acolhimento que atinge
a marca dos 4 pontos, destacando-se com o rating mais
elevado da escala.
A dimensão dos espaços de acolhimento evidencia correlação
com a classificação final: existe uma tendência clara para
a predominância de notas mais elevadas nos espaços de
dimensão média, grande e muito grande.

Micro
Pequena
Média
Grande
Muito grande
A

B

C

D

2.2 Acolhimento empresarial
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Facilidades e Amenidade

1,2

2,7

3,1

2,5

1,0

A

B

C

8

D

0

13

13

0

10

0

5

7

7

05. CIM Alto Tâmega

0

20

04. AMP

4

15

03. CIM Ave

7

74
02. CIM Cávado

1

01. CIM Alto Minho

92

13

2,2

2,4

1,2

3,0

1,5

Total

Classificação final dos espaços de acolhimento empresarial por sub-região

39

3,0

3,6

08. CIM Terras de Trás-os-Montes

2,5

3,3

0

12

23
7

0

1

13

9

0

7

5

2

08. CIM Terras de Trás-os-Montes

Qualidade das infraestruturas

1,0

2,9 3,0

3,2
07. CIM Douro

1,1

3,0

3,8

07. CIM Douro

Gestão

2,6

3,4

06. CIM Alto Tâmega e Sousa

Massa Crítica

1,6

3,1

3,1

05. CIM Alto Tâmega

1,1

3,0 2,7

3,2 3,1

3,4 3,5

04. AMP

2,9

3,4

03. CIM Ave

3,3 3,4

4,0

3,6

02. CIM Cávado

3,6

01. CIM Alto Minho

Pontuação média dos espaços de acolhimento empresarial por sub-região

06. CIM Alto Tâmega e Sousa

QUALIFICAÇÃO DA OFERTA

2.3 Principais stakeholders
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TIPOS DE RELAÇÃO

Os espaços de acolhimento empresarial são espaços
vocacionados para a instalação de empresas em condições
propícias para o aumento da produtividade e competitividade
empresarial resultante da geração de economias de
aglomeração, de economias de rede e de economias de
escala que tornam a gestão de infraestruturas e a prestação de
serviços de suporte mais eficiente.
Por outro lado, a criação de tais espaços potencia
ecossistemas socioeconómicos locais caraterizados por uma
multiplicidade de atores, que interagem entre si e usufruem de
serviços e infraestruturas de forma partilhada.
Por isso, a gestão dos espaços de acolhimento empresarial
deve ter em conta diversas tipologias de stakeholders que
neles operam, desde as empresas instaladas, a população
que neles trabalha, as entidades de suporte (nomeadamente
inseridas no sistema científico e tecnológico regional e
nacional – Entidades do SCTN), as autoridades municipais e
supramunicipais, entre outros, assim como integrar da melhor
forma os espaços de acolhimento na economia regional e
nacional.
A figura ao lado faz uma sistematização dessas tipologias
de atores económicos, do tipo de relação/ competências
que têm para com os espaços de acolhimento empresarial e
algumas das entidades mais relevantes em cada tipologia que
se encontram instaladas na região Norte.

Tipologias de atores
Tipo de relação/competência
Exemplos de entidades
instaladas na região Norte

Espaços de acolhimento

Empresas
instaladas
Operar em
condições e contexto
competitivo com
custos minimizados.
Contribuir
financeiramente
para a manutenção
e expansão
dos espaços de
acolhimento onde
estão instaladas.

Investidores
Utilização de
informação útil para
a tomada de decisão
de investimento (e.g.
espaços disponíveis,
condições de
suporte). Aquisição
de serviços
de suporte à
estruturação e
implementação
dos projetos de
investimento.

Agências de
Atração de
Investimento
Promoção da oferta
de acolhimento
empresarial e
os seus fatores
diferenciadores.
Utilização de
informação sobre
as caraterísticas,
disponibilidade e
serviços prestados
nos espaços de
acolhimento.
\ Aicep
\ InvestBraga
\ InvestPorto

Entidades
do SCTN

Associações
Empresariais

Municípios
e CIM

Outras
stakeholders

Suporte às
necessidades de
conhecimento
e inovação das
empresas instaladas
(redes locais/
regionais). Formação
de RH. Contributo
para a atratividade
e promoção
dos espaços de
acolhimento e suas
empresas.

Representação
e promoção
das empresas
instaladas nacional e
internacionalmente.
Promoção de
redes de negócios
locais, regionais e
nacionais. Promoção
e implementação de
ações e políticas de
eficiência coletiva.

Ordenamento e
planeamento do
território. Conceção
de incentivos
municipais para
a atração de
investimento. Gestão
de infraestruturas
municipais e
públicas que
servem os espaços
de acolhimento.
Gestão dos custos
de contexto das
empresas.

Conceção e
implementação
de estratégias
e políticas
económicas. Gestão
de infraestruturas
de suporte (e.g.
estradas, aeroportos,
portos). Gestão dos
custos de contexto
das empresas.

\ CITEVE
\ INEGI
\ CTCP
\ CeNTIvc
\ INEC
\ CVR
\ CEiiA
\ PIEP
\ CATIM
\ TEC
\ I3E
\ ANI
\ CTCOR
\ INL
\ Univ. do Porto
\ Univ. do Minho
\ Univ. Católica
Portuguesa

\ ANJE
\ AIP
\ AEP
\ Produtech
\ AIMinho
\ CIP
\ NERVIR
\ APCOR
\ AEVP
\ AIMMAP
\ ACP-CCIP

\ CIM Alto Minho
\ CIM Cávado
\ CIM Ave
\ AMP
\ CIM Alto Tâmega
\ CIM Tâmega
e Sousa
\ CIM Douro
\ CIM Terras de
Trás-os-Montes

\ Governo de
Portugal
\ Infraestruturas
de Portugal
\ ANA
\ Porto de Leixões
e Viana
\ CP
\ CCDRN
\ IAPMEI

População
Usufruto dos serviços
públicos instalados.
Fornecimento
de força de
trabalho para o
desenvolvimento de
negócio nos espaços
de acolhimento.

2.4 Modelos de funcionamento
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SERVIÇO ÀS EMPRESAS

No âmbito deste estudo, foi desencadeado um processo
de auscultação a entidades gestoras de EAE e às empresas
instaladas da região Norte. Apesar do sucesso relativo do
survey desenvolvido, foi possível recolher respostas de várias
tipologias de entidades gestoras e localizações, mas foram
poucas as empresas respondentes (cf. Anexo).
Na região Norte, e tal como resulta do levantamento de
informação do N-Invest, os EAE perfeitamente delimitados
e geridos numa ótica de parque empresarial são em número
muito reduzido. Com efeito, o modelo de funcionamento
amplamente utilizado na região é a gestão de ordenamento
realizado pelas Câmaras Municipais através do PDM e da
infraestruturação de zonas onde está implantado um número
significativo de empresas (zonas industriais / empresariais).
Assim, por regra, os EAE não têm uma gestão integrada nem
atendem às necessidades das empresas e dos trabalhadores aí
instalados como forma de potenciar a sua competitividade e a
atração de novo investimento ou reforço do mesmo.
O nível de qualificação médio dos EAE é, por isso,
relativamente débil. Este resultado é corroborado não só pelo
primeiro exercício de classificação realizado pelo N-Invest, do
qual resulta uma classificação média de 2,80 (num máximo de
5) e apenas um EAE atingiu a nota de 4 valores, mas também

pela autoavaliação realizada pelas próprias entidades
gestoras, onde escasseiam respostas muito positivas.
Mesmo na vertente da qualidade das infraestruturas dos EAE,
na qual a avaliação das entidades gestoras é mais positiva,
ainda subsistem muitas lacunas, tanto em infraestruturas
logísticas como ao nível de espaços para serviços e
amenidades e espaços de utilização comum.
Por outro lado, existem poucos EAE com serviços de
condomínio com custos partilhados pelas empresas instaladas.
De facto, tratando-se de uma gestão municipal, os serviços
condominiais mais frequentes são os serviços ambientais, de
limpeza e de manutenção geral, enquanto outros serviços
básicos como a restauração, childcare, incubação e co-work
não existem na maioria dos EAE.
Já encontrar serviços empresariais avançados, como
consultoria na área de gestão, contabilidade e, principalmente
na gestão de RH e talento é bastante difícil.

2.4 Modelos de funcionamento
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SERVIÇO ÀS EMPRESAS

Avaliação dos EAE pelas entidades gestoras
12%

27%

62%

Dotação de infraestruturas

12%

54%

35%

Diversidade dos serviços disponibilizados

46%

50%

Qualidade dos serviços disponibilizados

Por outro lado, as empresas instaladas nos EAE têm acesso
a serviços de apoio ao investidor num número significativo
de EAE. Isto resulta do facto das entidades gestoras serem os
próprios municípios, que crescentemente se estão a orientar
para a facilitação do investimento e, em certos caso, a criar
equipas dedicadas ao apoio ao investidor.
Contudo, a margem de melhoria é significativa, principalmente
em termos de inteligência estratégica e marketing e promoção
dos EAE. Quase metade das empresas respondentes ao
inquérito revelou que a ausência de oferta de inteligência
estratégica regional ao empresário e a falta de serviços de
suporte qualificados.

Serviços prestados às empresas nos EAE
63%

31%

Amenidades
47%

41%

Gestão condominial

Fraco
Médio
Bom

40%

6% 6%

Incubação ou co-work
31%

56%

13%

Dotação de infraestruturas
53%

29%

18%

Restauração, bar e catering
53%

12%

24%

12%

Serviços de informação e promoção
50%

36%

6%

24%

29%

7%

14%

13%

13%

Serviços de utilização comum
75%
Serviços na área do talento
19%

13%

31%

38%

Apoios ao investimento

Em nenhum dos EAE
Na maioria dos EAE

Em alguns dos EAE
Em todos dos EAE

3

Benchmarking sobre
modelos de gestão de
acolhimento empresarial e
atração de investimento

3.1 Enquadramento
3.2 Entidades de gestão de áreas
empresariais de referência
3.3 Entidades de promoção de
investimento em territórios
3.4 Entidades integradoras
e prestadoras de serviços
especializados
3.5 Principais lições da experiência

3.1 Enquadramento
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ABORDAGEM METODOLÓGICA PROPOSTA

Modelo

Modelo

Modelo

Entidades de gestão de
áreas empresariais de
referência

Entidades de promoção
de Investimento em
territórios

Entidades integradoras
e prestadoras
deserviços
(outsourcing)

1

O projeto N-Invest, promovido pela Associação Empresarial de
Portugal (AEP) e co-financiado pelo Norte 2020, visa estimular
a competitividade e captação de investimento na região
Norte através do apoio à gestão das áreas empresariais e
serviços de acompanhamento para investidores nacionais e
internacionais, numa lógica one stop shop.

2

3

continuidade ao projeto N-Invest no futuro numa base que se
pretende sustentável.
As três tipologias de entidades analisadas foram as seguintes:
\ Entidades de gestão de áreas empresariais de referência;
\ Entidades de promoção de investimento em territórios;

O presente estudo de benchmarking tem o propósito de
analisar exemplos nacionais e internacionais de boas práticas
e modus operandi de modelos de gestão em domínios de
atuação ligados ao Acolhimento Empresarial e à Atração
de Investimento, caraterizando aspetos como a governance,
os serviços disponibilizados, o modelo de negócio, o
relacionamento com stakeholders e as fontes de financiamento.

\ Entidades integradoras e prestadoras de serviços
especializados (outsourcing) dirigidos ao acolhimento
empresarial ou à atração de investimento.

Neste estudo foram considerados três tipos de entidades
com atuação nas áreas em análise, constituindo as mesmas
referenciais para a solução a estudar e propor para dar

As ideias de força resultantes destes estudos de caso
encontram-se sistematizadas nas páginas que se seguem e
terão como corolário as “lições da experiência” extraídas do
presente exercício de benchmarking.

Em cada tipologia de entidades foram realizados vários
estudos de caso que podem ser consultados nos Anexos 1 a 3
deste relatório.

3.2 Entidades de gestão de áreas empresariais de referência

CASOS DE ESTUDO

Modelo

1

Entidades de gestão de
áreas empresariais de
referência

A análise deste tipo de entidades permite perceber algumas da
tendências que acompanham a gestão de áreas de acolhimento
empresarial, bem como as principais características e serviços
que esta gestão proporciona às empresas nelas instaladas.
Foram identificadas nove entidades vistas como sendo
referenciais de boas práticas para os propósitos deste estudo.
Estas entidades foram selecionadas e caracterizadas por
compreenderem os seguintes critérios:
\ Fazem a gestão de espaços empresariais, serviços de suporte
e desenvolvimento de negócios e soft landing;

A primeira tipologia de entidades analisada refere‑se
às entidades de gestão de áreas de acolhimento
empresarial de referência.
Ainda que o benchmark incida sobre a entidade gestora dos
parques empresariais, assinalam-se os fatores diferenciadores
de cada espaço de acolhimento empresarial, incluindo os
serviços disponíveis no mesmo.

\ Acumulam alguma responsabilidade de promoção do
território, mas essencialmente promovem os espaços que
controlam;

CASOS ANALISADOS
Grange Castle Business Park - Parque empresarial de
referência da Irlanda, detido pelo Condado de South Dublin e
promovido em parceria com a IDA Ireland, tendo sido criado
com o intuito de atrair grandes investimentos estratégicos para
o sul de Dublin.
Park West — Parque de negócios e tecnologia situado na
zona oeste de Dublin, na Irlanda, propriedade da Harcourt
Developments, uma empresa privada especializada em parques
empresariais, centros comerciais, hotelaria e atrações para
turistas.

\ Redirecionam/canalizam leads para as agências de
promoção de investimento quando não instalam negócios.

Eurocentral — Principal parque empresarial de uso misto da
Escócia, resultante de uma parceira entre a Muse (uma empresa
escocesa especializada na conceção e reconversão de
espaços mistos e urbanos) e a Scottish Enterprise (agência de
desenvolvimento económico da Escócia).

As páginas que se seguem apresentam as principais conclusões
da informação recolhida para este tipo de entidades.

Plain de L’Ain — Parque empresarial de iniciativa e gestão
pública situado no coração da segunda região económica
francesa mais relevante.

A informação mais concreta para cada entidade encontra-se no
Anexo 1.

Symbiosis Kalundborg — Principal exemplo de simbiose
industrial do mundo, materializando uma parceria entre 9
empresas dinamarquesas.
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CASOS DE ESTUDO

Technopolis — Multinacional que desenvolve, possui e opera
uma cadeia de parques de escritórios que combinam espaços
de instalação de empresas flexíveis com serviços de apoio
permanentes e customizados.
Lagoas Parque — Parque empresarial de referência em
Portugal para a instalação de serviços, com 13 edifícios de
escritórios, extensos espaços verdes, estacionamento, colégio,
hotelaria e imensos outros serviços.
Savoie Technolac — Parque de ciência e tecnologia
francês focado na área da energia, com múltiplas soluções de
instalação de empresas e serviços de suporte a negócios em
vários estágios de desenvolvimento.
Tagus Park — Principal parque de ciência e tecnologia
nacional, com presença de instituições de ensino superior,
infraestruturas tecnológicas, incubadora e múltiplos serviços de
suporte às empresas instaladas.

PRINCIPAIS IDEIAS DE FORÇA
Propriedade e governance

Serviços de condomínio

\ Diversidade de entidades proprietárias
e gestoras de espaços de acolhimento
empresarial (públicas, privadas, mistas);

\ Disponíveis numa base permanente,
assegurados de forma direta e/ou por
subcontratação;

\ Boa ligação aos principais stakeholders,
sobretudo locais;

\ Serviços próprios de suporte à instalação/
relocalização ou boa articulação com
serviços regionais e com imobiliárias;

\ Gestão profissional e equipa (mínima)
especializada.

Conceção e organização dos
espaços de acolhimento
\ Responsabilidade pelo planeamento
e gestão dos espaços de acolhimento,
procurando garantir flexibilidade de
ajustamento às necessidades de cada
cliente;
\ Definição, proteção e promoção da
identidade dos espaços e dos seus aspetos
diferenciadores, relevando parcerias.

\ Relacionamento com stakeholders locais e
utilities.
\ Aposta em site informativo e promocional
do espaço.

Modelo de negócio e
financiamento
\ Parques públicos seguem usualmente lógica
de serviço público;
\ Parques privados ou mistos cobram
serviços de condomínio e margens de
intermediação em serviços subcontratados.

3.2 Entidades de gestão de áreas empresariais de referência

PRINCIPAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Infraestruturas

Serviços diferenciadores específicos

Exemplo de parceria entre entidades

Serviços de condomínio

\ Grange Castle Business Park — Serviços de classe mundial,
quer em escala quer em sofisticação das infraestruturas.
Conceito plug in site para novos projetos. Aposta na
localização e em serviços de transporte, localizando um
terminal de autocarros para transportes que viajam para as
redondezas e para Dublin. Acresce que a Irish Rail fornece um
serviço de comboio que tem uma paragem em Adamstown,
localizada a apenas 2 km a noroeste do parque.

O Eurocentral é um exemplo de uma joint-venture entre uma
entidade privada e uma entidade pública com foco na melhoria
da oferta local.

Outros serviços de apoio às empresas
Atração de investimento
Assessoria à criação e qualificação
de parques

Serviços core

\ Symbiosis Kalundborg — Serviço de apoio à promoção de
simbioses industriais.

Os serviços core assegurados pelas entidades gestoras das
áreas empresariais de referência estudadas são focados nas
infraestruturas e nos serviços de condomínio:

\ Savoie Technolac — Gichet Único do Imobiliário integrado
com as principais autoridades locais de inserção e outras
infraestruturas próximas.

\ Desenvolvimento e dotação das infraestruturas necessárias,
incluindo amenidades;

\ Technolpolis — Oferta altamente sofisticada de espaços
flexíveis e modernos para escritórios localizados em 17 sites
dispersos por 6 países, com um portfolio de serviços que
proporciona aos clientes uma experiência instantaneamente
reconhecível.

\ Estratégia do parque e respetiva promoção;
\ Representação institucional do parque;
\ Apoio à instalação ou relocalização de empresas;
\ Fornecimento e/ou negociação de serviços de condomínio;
\ Preocupação com temas ligados ao talento e aos transportes.

\ Incubadora Tagus Park — Infraestrutura que visa apoiar
empreendedores, disponibilizando-lhes meios e apoios,
gabinetes de escritório e módulos de laboratórios, mentoring e
networking que lhes permitem transformar projetos inovadores
em realidades empresariais.

A parceria com a Muse developments permite a construção
de edifícios customizados e sustentáveis e entrega de
investimentos “chave-na-mão” às empresas que se pretendem
instalar.
A Scotish Entrerprises, por sua vez, apoia as empresas a obter
financiamento e garantias para fazer face aos investimentos.
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DETALHE DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Conceito e infraestruturação

Serviços de Condomínio

Outros serviços

\ Planeamento e desenvolvimento de parques de acolhimento
empresarial;

\ Regulamento interno;

\ Serviços de limpeza personalizados às necessidades
específicas de cada empresa;

\ Loteamento ordenado e infraestruturado (acessos rodoviários,
redes básicas, iluminação, sinalética, estacionamento);
\ Dotação de infraestruturas:
- Espaços verdes comuns e arranjos exteriores;
- ETAR ou ligação a serviços municipais;
- Rede elétrica de média e alta tensão;
- Rede privada de fibra ótica e outras infraestruturas de IT;
- Wi-fi & work support;
- Estacionamento;
- Amenidades;
- Logística multifuncional.
\ Espaços de escritórios e de co-work;
\ Incubadora (em casos particulares);
\ Infraestruturas tecnológicas (em casos particulares).

\ Serviços de informação e promoção (e.g. site do
parque, marketing e comunicação do parque);
\ Representação perante terceiros e articulação
com stakeholders relevantes;
\ Serviços de gestão imobiliária (apoio à aquisição,
venda ou permuta de lotes, naves, imóveis);
\ Serviços de portaria/receção e vigilância;
\ Serviços de manutenção e limpeza de espaços verdes e
espaços comuns;
\ Serviços de manutenção geral (e.g. assistência técnica
e reparação de infraestruturas comuns, máquinas e
equipamentos);

\ Protocolos negociados para fornecimento de energia
(e.g. eletricidade, gás natural);
\ Protocolos negociados para fornecimento de serviços de
informação e telecomunicações;
\ Protocolos negociados para fornecimento de serviços
logísticos customizados às necessidades de cada empresa;
\ Talento (e.g. apoio a recrutamento, apoio a necessidades de
formação, intermediação com entidades de ensino e formação);
\ Inteligência estratégica (informação sobre o território,
estudos de mercado, apoio à instalação);
\ Serviços de contabilidade e fiscalidade;
\ Consultoria estratégica;

\ Gestão de resíduos e águas residuais (serviços ambientais,
apoio a simbioses);

\ Serviços de acesso a mecanismos de financiamento de
projetos de investimento;

\ Gestão de espaços de utilização comum (auditórios, salas de
reuniões, WCs);

\ Apoio jurídico (direito das empresas e do trabalho, impostos,
propriedade intelectual);

\ Adaptação de espaços para instalação de serviços de
suporte/ amenidades e atração dos mesmos (e.g. reprografia,
correios, agência bancária, rent-a-car, restauração, bar
e catering, childcare, ginásio/ health clubs, cabeleireiro,
lavandaria);

\ Apoio ao empreendedorismo e à incubação de empresas.

\ Serviços de mobilidade (e.g. serviços de transporte, car sharing).
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CASOS DE ESTUDO

Estas entidades foram selecionadas e caracterizadas por
compreenderem os seguintes critérios:
Modelo

2

Entidades de promoção
de Investimento em
territórios

\ Promoção e captação de investimento e identificação de
leads, follow up, instalação e aftercare;
\ Parcerias com atores locais e regionais relevantes na cadeia
de valor, para um reencaminhamento especializado (incluindo
universidades, centros de excelência, parques empresariais,
estruturas de aceleração/ incubação empresarial);
\ Responsabilidade de acompanhamento do investimento
durante todo o processo de instalação com a alocação de key
account managers;
\ Coordenação com governo central ou local.

A segunda tipologia de entidades analisada refere‑se
às Entidades de promoção de investimento em
territórios.
Foram identificadas seis entidades vistas como sendo
referenciais de boas práticas para os propósitos deste estudo.

As páginas que se seguem apresentam as principais conclusões
da informação recolhida para este tipo de entidade.
A informação mais concreta para cada entidade encontra-se no
Anexo 2.

CASOS ANALISADOS
Invest Northern Ireland — Agência pública de
desenvolvimento de negócios que disponibiliza serviços,
programas, suporte e consultoria a empresas existentes na
Irlanda do Norte ou a novas empresas que aqui se queiram
instalar, dando grande relevância à atração de investimento.
West Midlands Growth Company — Empresa pública que
trabalha o marketing regional, a atração investimento, a gestão
de parcerias e relações, a promoção do turismo e o suporte aos
negócios através de market intelligence para as West Midlands,
no Reino Unido.
MIDAS (Manchester’s Inward Investment Agency)
— Agência de atração de investimento externo da Grande
Manchester, assegurando serviços de marketing territorial
em torno de mercados e setores chave e disponibilizando um
pacote abrangente, gratuito e confidencial de aconselhamento
e assistência para potenciais investidores e empresas que se
queiram instalar na região.
AICEP — Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal que tem no seu seio uma empresa especialista em
gestão de parques e em localização empresarial (a AICEP
Global Parques).

3.3 Entidades de promoção de investimento em territórios
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IDEIAS DE FORÇA

Invest Lisboa — Agência de promoção económica e de
captação de investimentos, baseada numa parceria pioneira
entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa.
InvestBraga — Agência local de dinamização económica
que atua como o braço armado do município de Braga para a
atração de investimento e para o desenvolvimento do concelho.
ADRAL — Agência de desenvolvimento regional do Alentejo,
que procura promover e potenciar o desenvolvimento regional,
oferecendo apoio técnico às empresas, colaborando com as
entidades públicas e privadas da região e cultivando a cultura
empreendedora nos cidadãos.

PRINCIPAIS IDEIAS DE FORÇA
Natureza e governance
\ Entidades com autonomia jurídica,
usualmente de capitais públicos ou
maioritariamente públicos (em vários casos
são criadas empresas ou agências de
desenvolvimento);
\ Emergem em quadros locais (municípios,
condados) ou regionais públicos, adotando
modelos de governação que garantem o
envolvimento dos principais stakeholders;
\ Têm gestão profissional e equipa (mínima)
especializada;
\ Visam garantir investimento e emprego no
seu território.

Áreas de atuação
\ Marketing territorial visando os mercados e
setores chave;

\ Pacote abrangente, gratuito e confidencial
de aconselhamento e assistência inicial para
potenciais investidores e empresas que se
queiram instalar no território;
\ Articulação com imobiliárias e parques
empresariais;
\ Elevada relevância dada a serviços de
apoio à relocalização, quer em matéria de
espaços de instalação quer de alojamento
de RH transferidos e recrutamento local.

Modelo de negócio e
financiamento
\ Maioria dos casos segue lógica de
serviço público, disponibilizando serviços
transversais e gratuitos;
\ Financiamento é tipicamente assegurado
por fontes públicas locais/ regionais e
cofinanciamento europeu.

3.3 Entidades de promoção de investimento em territórios

25

PRINCIPAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Infraestruturas

Serviços diferenciadores específicos

Exemplo de parceria entre entidades

Serviços de condomínio

\ Invest Northern Ireland — Destaca-se pelo seu largo
espectro de atuação e pela sua ambição, procurando estimular
o crescimento da inovação e das exportações para construir
uma economia local que concorra globalmente, pretendendo
ser uma agência de desenvolvimento de negócios líder mundial.

A Invest Lisboa constitui uma iniciativa pioneira no país que
resultou de uma parceria entre a Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa e a Câmara Municipal de Lisboa.

Outros serviços de apoio às empresas
Atração de investimento
Assessoria à criação e qualificação
de parques

Serviços core
Os serviços core assegurados pelas Entidades de promoção de
investimento em territórios são focados no marketing territorial
e no apoio aos investidores:
\ Marketing territorial em mercados alvo;
\ Aconselhamento a potenciais investidores e empresas que se
queiram instalar no território;
\ Serviços de apoio ao investimento;
\ Articulação com imobiliárias e parques empresariais;
\ Apoio à relocalização;
\ Market intelligence.

\ West Midlands Growth Company — Releva como
distintivo o seu serviço de apoio à relocalização de negócios,
que facilita a identificação de locais de instalação (e.g.
Birmingham’s Economic Zones) e o acolhimento de talento em
resposta às necessidades das empresas.
\ Manchester’s Inward Investment Agency (MIDAS)
— Destaca‑se como braço armado da Manchester Growth
Company (a agência de desenvolvimento económico da
Grande Manchester) para a atração de investimento externo.
\ InvestBraga — Releva o seu papel amplo de atuação,
que além do marketing territorial e do apoio ao investidor,
se estende ao conceito de hub de inovação mas também à
incubação e à gestão do Altice Forum Braga.
\ ADRAL — Destaca-se como exemplo de uma agência de
desenvolvimento regional num território marcado pela baixa
densidade.

Conta também com o apoio da AICEP e o patrocínio da Baía
do Tejo.
Funciona como um departamento da Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa.

3.3 Entidades de promoção de investimento em territórios
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DETALHE DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Marketing Territorial

Apoio ao Investidor

Outros serviços

\ Site/ portal online apelativo, com informação relevante sobre
o território (economia, clusters, infraestruturas tecnológicas,
condições de vida, amenidades) e sobre os serviços de apoio
ao investidor;

\ Aconselhamento geral a potenciais investidores e empresas
que se queiram instalar no território (informação relevante
sobre a economia, os principais clusters, as infraestruturas
tecnológicas, o talento, as condições de vida, as amenidades);

\ Definição da estratégia de marketing territorial a adotar;

\ Disponibilização de brochuras com informação relevante
sobre o território a promover;

\ Apoio à instalação de novas empresas e à expansão ou
relocalização das existentes (e.g. informação georreferenciada
sobre espaços para instalação de empresas e sobre imobiliário
residencial, serviços imobiliários, negociação de condições de
instalação);

\ Ações de marketing nacional e internacional em mercados
alvo, baseadas em campanhas, missões, presença em feiras,
embaixadores, marketing digital, redes sociais, etc.;
\ Organização de iniciativas com o objetivo de promover a
região como destino de negócios e destino turístico, baseados
em missões inversas, fam trips, press trips, etc.;
\ Organização de eventos com projeção nacional e
internacional (congressos, seminários, feiras, exposições),
capitalizando equipamentos locais/ regionais (centros de
congressos);
\ Articulação do marketing territorial com iniciativas nacionais
de promoção do país no exterior;
\ Presença direta em mercado externos estratégicos, através de
escritórios de representação;
\ Acordos de cooperação e inserção e redes.

\ Facilitação burocrática (e.g. apoio ao licenciamento de
atividades);
\ Facilitação de processos de financiamento de projetos e de
acesso a apoios locais e nacionais ao investimento;
\ Talento (e.g. apoio a recrutamento, apoio a necessidades de
formação, intermediação com entidades de ensino e formação);
\ Apoio à inserção em redes e partilha de contactos (facilitação
de contactos, identificação de parceiros de negócio);
\ Market intelligence (estudos de mercado, estudos setoriais,
serviços tecnológicos).

\ Articulação estratégica institucional no território para
melhoria das condições de atração de empresas, investimentos
e pessoas habilitadas, nomeadamente jovens;
\ Talento (assegurar oferta formativa num conjunto de áreas
após realização de análise quanto necessidades na região
em causa, com foco na população ativa, contribuindo para
a promoção da inovação e da competitividade económica
regional e para o incremento da coesão social);
\ Gestão de incubadoras;
\ Gestão de centros de congressos e exposições;
\ Marketing turístico e marketing ligado ao ensino superior e ao
sistema científico e tecnológico;
\ Apoio às empresas instaladas na expansão para novos
mercados, no arranque de novos negócios, no desenvolvimento
de produtos e serviços, na melhoria de eficiência operacional e
de capacidades e competências, na minimização de riscos, em
serviços e estratégias e em assuntos jurídicos.

3.4 Entidades integradoras e prestadoras de serviços especializados

CASOS DE ESTUDO

Estas entidades foram selecionadas e caracterizadas por
compreenderem os seguintes critérios:
Modelo

3

Entidades integradoras
e prestadoras
deserviços
(outsourcing)

\ Desempenham funções previamente descritas, mas atuam
como ator integrador de gestão de espaços de acolhimento
empresarial ou de entidades locais/ regionais de promoção de
territórios e atração de investimento;
\ Em certos casos, asseguram serviços de gestão integrada,
enquanto em outros prestam serviços especializados;
\ Fazem a articulação da oferta regional e promovem-na em
função da procura.

O terceiro e último tipo de entidades analisadas
respeita a entidades integradoras e prestadoras de
serviços, seja no âmbito da gestão e qualificação de
espaços de acolhimento empresarial seja do apoio à
promoção de territórios e atração de investimento.
Foram identificadas cinco entidades vistas como sendo
referenciais de boas práticas para os propósitos deste estudo.

As páginas que se seguem apresentam as principais conclusões
da informação recolhida para este tipo de entidade. A
informação mais concreta para cada entidade encontra-se no
Anexo 3.

CASOS ANALISADOS
InfraserHöchst — Grupo empresarial germânico que opera
grandes parques empresariais na Alemanha orientados para
a indústria química e a indústria farmacêutica e que presta
serviços em sites e parques de terceiros, possuindo empresas
especializadas para o efeito.
Korea Industrial Complex Corporation (KICOX) —
Organização sul-coreana de gestão e apoio especializado
a parques industriais públicos do país, sendo afiliada do
Ministério do Comércio, Indústria e Economia (MOTIE),
assegurando a sua promoção internacional. Administra de
forma integrada mais de 60 complexos industriais.
Federación de Polígonos Industriales de Asturias
(APIA) — Instituição associativa sem fins lucrativos que
representa e presta serviços a áreas de acolhimento
empresarial nas Astúrias, ajudando-as a qualificar-se. Atua em
três áreas fundamentais, a saber: representação e articulação
do polígonos asturianos com entidades relevantes na área do
acolhimento empresarial; apoio à criação, consolidação e
qualificação de espaços de acolhimento empresarial; ações e
projetos comuns entre polígonos.
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3.4 Entidades integradoras e prestadoras de serviços especializados

IDEIAS DE FORÇA

CEPE — Coordenadora Española de Polígonos Empresariales
que tem o objetivo de promover o interesse geral da qualidade
das áreas de acolhimento empresarial em Espanha, com
especial atenção aos aspetos da defensa da economia, do
meio ambiente, dos utilizadores das mesmas, do fomento do
associativismo e da investigação e formação no âmbito do
solo industrial.
Regional Partner — Consultora francesa especializada em
marketing territorial e na deteção de projetos de investimento,
atuando em prol da atratividade dos territórios seus clientes
(autoridades locais e regionais, bem como agências de
desenvolvimento económico, de atração de investimento e de
promoção turística de base territorial).

PRINCIPAIS IDEIAS DE FORÇA
Natureza e governance
\ Natureza muito diversa de entidades,
desde empresas públicas estatizadas,
passando por associações e federações
associativas até entidades totalmente
privadas que atuam numa lógica integral de
mercado;
\ Em termos geográficos, podem ter
cobertura nacional, regional ou apenas local;
\ Têm gestão profissional e equipa (mínima)
especializada;
\ Foco de atuação no acolhimento
empresarial ou na promoção e atração de
investimento.

Áreas de atuação
\ Conceção e qualificação de espaços
de acolhimento, bem como execução e
operação dos projetos associados;

\ Prestação de serviços especializados a
espaços de acolhimento empresarial ou
gestão integrada dos mesmos;
\ Marketing territorial visando os mercados e
setores chave;
\ Pacote abrangente, gratuito e confidencial
de aconselhamento e assistência inicial para
potenciais investidores e empresas que se
queiram instalar no território.

Modelo de negócio
e financiamento
\ Lógica predominante de mercado, baseada
em ofertas a preços competitivos;
\ Natureza de bem público de parte
dos serviços determina em alguns casos
financiamento público (pelo menos indireto).
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3.4 Entidades integradoras e prestadoras de serviços especializados

PRINCIPAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Infraestruturas

Serviços diferenciadores específicos

Exemplo de parceria entre entidades

Serviços de condomínio

\ Regional Partners — Disponibilização e operação de três
plataformas digitais de âmbito nacional em França de suporte
à prospeção e atração de empresas e investimentos para
territórios locais ou regionais, uma orientada para o mercado
doméstico, outra para o exterior e outra especializada no
turismo.

Através das suas plataformas nacionais (“Pôle Implantation
Entreprises”, “Set Up in France” e “Pôle Implantation Tourisme”),
a Regional Partner cria escala e impacto com os seus clientes
(i.e. parceiros) locais e regionais.

Outros serviços de apoio às empresas
Atração de investimento
Assessoria à criação e qualificação
de parques

Serviços core
Os serviços core assegurados pelas entidades integradoras
e prestadoras de serviços apresentam um espectro bastante
amplo, cobrindo largamente as áreas do acolhimento
empresarial e da atração de investimento, embora de forma
especializada:
\ Marketing territorial em mercados alvo;
\ Aconselhamento e apoio a potenciais investidores e empresas
que se queiram instalar no território;
\ Conceção e qualificação de espaços de acolhimento,
incluindo a operação dos projetos associados;
\ Prestação de serviços especializados a espaços de
acolhimento empresarial ou gestão integrada dos mesmos.

\ CEPE — Ferramentas informáticas proprietárias para
integração e disponibilização online de informação
georreferenciada e conteúdos visuais sobre espaços de
acolhimento empresarial (CEPE- SI) e para gestão e controle
de informações de risco para empresas, lotes e áreas comuns
(CEPE- ER) colocadas à disposição de parques empresariais em
Espanha, bem como sistema de certificação da qualidade de
espaços de acolhimento empresarial (“Polígono Empresarial de
Calidad”) pioneiro na Europa em parceria com a AENOR.
\ APIA — Assessoria a processos de urbanização industrial.
Apoio à criação de associações de empresários, comunidades
de proprietários, entidades de conservação e de entidades
voluntárias de gestão.
\ Infraserv Höchst — Serviços logísticos especializados,
serviços de gestão de resíduos e serviços de formação
especificamente dirigidos para a indústria química e
farmacêutica.

As plataformas digitais em apreço constituem um veículo
de marketing territorial e, simultaneamente, de prospeção e
atração de empresas e investimentos para territórios locais
ou regionais, bem como de apoio integrado, confidencial e
gratuito a investidores franceses e internacionais.
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3.4 Entidades integradoras e prestadoras de serviços especializados

DETALHE DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Serviços de Acolhimento Empresarial

Marketing Territorial

Apoio ao Investidor

\ Serviços de conceção e qualificação de espaços de
acolhimento empresarial, incluindo sistema de certificação da
qualidade de espaços de acolhimento empresarial;

\ Site/ portal online apelativo, com informação relevante sobre
o território (economia, clusters, infraestruturas tecnológicas,
condições de vida, amenidades) e sobre os serviços de apoio
ao investidor;

\ Aconselhamento geral a potenciais investidores e empresas
que se queiram instalar no território (informação relevante
sobre a economia, os principais clusters, as infraestruturas
tecnológicas, o talento, as condições de vida, as amenidades);

\ Disponibilização de brochuras com informação relevante
sobre o território a promover;

\ Apoio à instalação de novas empresas e à expansão ou
relocalização das existentes (e.g. informação georreferenciada
sobre espaços para instalação de empresas e sobre imobiliário
residencial, serviços imobiliários, negociação de condições de
instalação);

\ Representação perante terceiros e articulação com
stakeholders relevantes;
\ Serviços de gestão imobiliária (apoio à aquisição, venda ou
permuta de lotes, naves, imóveis);
\ Serviços de portaria/ receção e vigilância, bem como de
gestão de espaços de utilização comum (auditórios, salas de
reuniões, WCs) e de manutenção e limpeza de espaços verdes,
espaços comuns ou empresariais;
\ Serviços de manutenção geral (e.g. assistência técnica
e reparação de infraestruturas comuns, máquinas e
equipamentos);
\ Gestão de resíduos e águas residuais (serviços ambientais,
apoio a simbioses);
\ Serviços de logística e de mobilidade;
\ Protocolos negociados com utilities e operadores
de telecomunicações;
\ Talento (e.g. apoio a recrutamento, apoio a necessidades de
formação, intermediação com entidades de ensino e formação);
\ Apoio ao empreendedorismo e à incubação.

\ Ações de marketing nacional e internacional em mercados
alvo, baseadas em campanhas, missões, presença em feiras,
embaixadores, marketing digital, redes sociais, etc.;
\ Organização de iniciativas com o objetivo de promover a
região como destino de negócios e destino turístico, baseados
em missões inversas, fam trips, press trips, etc.;
\ Organização de eventos com projeção nacional e
internacional (congressos, seminários, feiras, exposições),
capitalizando equipamentos locais/ regionais (centros de
congressos);
\ Articulação do marketing territorial com iniciativas nacionais
de promoção do país no exterior;
\ Presença direta em mercado externos estratégicos, através
de escritórios de representação;
\ Acordos de cooperação e inserção e redes.

\ Facilitação burocrática (e.g. apoio ao licenciamento de
atividades);
\ Facilitação de processos de financiamento de projetos e de
acesso a apoios locais e nacionais ao investimento;
\ Talento (e.g. apoio a recrutamento, apoio a necessidades de
formação, intermediação com entidades de ensino e formação);
\ Apoio à inserção em redes e partilha de contactos (facilitação
de contactos, identificação de parceiros de negócio);
\ Market intelligence (estudos de mercado, estudos setoriais,
serviços tecnológicos).
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3.5 Principais lições da experiência
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HIGHLIGHTS

O presente estudo de benchmarking sistematiza a análise
de um conjunto alargado de casos nacionais e internacionais
de boas práticas e modus operandi de modelos de
gestão em domínios de atuação ligados ao Acolhimento
Empresarial e à Atração de Investimento, caraterizando
aspetos como a governance, os serviços disponibilizados, o
relacionamento com stakeholders e as fontes de financiamento.

especialmente bem conseguida na generalidade dos casos
estudados, embora se identifiquem iniciativas e esforços para
o efeito, nomeadamente através da criação de ferramentas
que ajudam as autoridades, as agências de desenvolvimento e
as agência de apoio ao investidor a conhecer e disponibilizar
as opções existentes a cada momento para a instalação ou
expansão de negócios no seu território;

A partir da análise crítica dos casos estudados é possível e
pertinente retirar um conjunto de lições de experiência
enquanto elemento relevante para o desenho da solução a
estudar e propor para dar continuidade ao projeto N- Invest
no futuro.

\ Para os vários territórios locais ou sub-regionais (e
mesmo para parques empresariais e outros espaços de
acolhimento empresarial), a possibilidade e oportunidade
de posicionamento em plataformas e ações de marketing
territorial de âmbito regional ou nacional parece mostrar-se
importante, motivando a sua disponibilidade e interesse na
adesão a esse tipo de plataformas e ações.

Um primeiro domínio a considerar para o efeito prende-se com
o espectro de serviços que os vários casos estudados permitem
identificar e a sua maior ou menor integração numa entidade, o
qual ajudará a definir o portfolio adequado a considerar para
a continuidade futura do projeto N-Invest. A este nível, torna-se
possível concluir o seguinte:
\ As entidades estudadas encontram-se usualmente
especializadas em uma das duas grandes áreas de atuação
em análise (na área do acolhimento empresarial ou na área da
promoção territorial e atração de investimento);
\ A integração destas duas áreas de relevo crítico para a
competitividade e desenvolvimento dos territórios não parece

Um segundo domínio a considerar prende-se com a natureza dos
serviços e com o seu financiamento. A este nível, os estudos de
caso analisados permitem chegar às seguintes conclusões:
\ Os serviços ligados ao marketing territorial e apoio inicial
ao investidor assumem uma natureza marcadamente de bem
público, pelo que o seu financiamento é usualmente assegurado
por fundos públicos (locais, regionais, nacionais ou FEEI);
\ Ainda assim, existem estudos de caso que revelam modelos de
colaboração e subcontratação desses serviços a prestadores
de serviços privados especializados;

\ Na área do acolhimento empresarial, os parques privados ou
que resultam de iniciativas público-privadas funcionam muito
numa lógica de mercado, assegurando serviços comuns pagos
numa lógica condominial e serviços customizados as empresas
a preços de mercado, recorrendo por vezes a fornecedores
especializados para o efeito;
\ Já os parques empresariais públicos parecem funcionar mais
numa lógica de serviço público, com pessoal pertencente aos
quadros das autoridades locais e com serviços subcontratados
por estas a fornecedores locais, embora existam casos em que
a lógica condominial paga também se aplica;
Um terceiro e último domínio a considerar prende-se com
a natureza das entidades estudadas, respetiva
governance e modelo de negócio, sendo que a este nível
é mais difícil extrair conclusões incisivas dos casos estudados,
sobretudo em relação à sua natureza:
\ Identifica-se um espectro muito diverso de entidades, desde
empresas públicas, passando por associações e confederações
até entidades totalmente privadas que atuam numa lógica
integral de mercado, sendo que isto não as impede de
constituírem exemplos de boas práticas;
\ Têm em regra uma gestão profissional e uma equipa
especializada mínima;
\ Cultivam um boa ligação e articulação com os principais
stakeholders, sobretudo stakeholders locais e regionais.
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Entidade a criar que
sustente a continuidade do
projeto N-Invest

4.1 Enquadramento

PONTO DE PARTIDA
DESINTEGRAÇÃO
Promoção vs. acolhimento

A promoção do investimento e o acolhimento desse mesmo investimento encontra
‑se tutelado e operacionalizado por entidades com distintas naturezas, com
diferentes espetros de atuação territorial e perspetivas diversas da realidade (e.g.
AICEP, CIMs, Municípios, Agências de Investimento)

Desequilíbrios territoriais

4.1 Enquadramento

Vertendo as conhecidas assimetrias socioeconómicas, os espaços de acolhimento
empresarial no litoral estão sobrelotados, enquanto no interior estão largamente
desertificados. Por essa razão, as políticas do solo e do talento afiguram-se cada
vez mais prementes.

4.4 Entidade N-Invest

FALHA DE MERCADO
Fragmentação (409 EAE x
“n empresas” & Invest CM x “n”)
Baixa qualificação média

Falta de estratégia

Ineficiências (s/ otimizações)

VAZIO INSTITUCIONAL

4.2 O que dizem os atuais players
4.3 Macroestrutura para o “mercado
do investimento” na região Norte
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PESO BUROCRÁTICO
No caso dos estabelecimentos industriais do Tipo 3, são elevados os “custos
de contexto” decorrentes da obtenção das certificações industrial e ambiental
(IAPMEI e APA), implicando incertezas, dispêndio de tempo e, com frequência, a
“derrapagem” dos projetos ou mesmo a sua desistência.

AUSÊNCIA de visão e atuação regional
COMPLEXA interlocução com parques
empresariais
DIFÍCIL obtenção de sinergias

4.2 O que dizem os atuais players
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EVIDÊNCIA DE UMA NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
De acordo com os resultados dos inquéritos efetuados às
entidades gestoras de EAE, resulta um claro interesse em
soluções orientadas para uma gestão mais integrada, voltada
para a capacitação e estratégica das mesmas.

Tipologias de serviços considerados mais
importantes por parte das entidades gestoras

A entidade a criar no âmbito do N-Invest parece ir de encontro
às aspirações do mercado se se vocacionar para Iniciativas
coletivas de promoção do investimento, externalização
da gestão dos EAE, gestão integrada e em rede dos EAE e
na oferta de serviços qualificados de apoio às empresas
instaladas. Em paralelo, as empresas instaladas em EAE revelam
que enfrentam constrangimentos no que concerne à escassez
de meios humanos, serviços de suporte qualificados e de uma
entidade regional de apoio.

Iniciativas coletivas de promoção do investimento

Oferta de serviços de apoio às empresas instaladas

Externalização da gestão dos EAE

Gestão integrada e em rede dos EAE

63%
Constrangimento sentido pelas empresas
instaladas em espaços de acolhimento empresarial

Falta de serviços de suporte qualificados

48%
Ausência de entidade regional de apoio

65%
Escassez de RH qualificados
reduzido

Importante
Serviços de apoio à
expansão e
relocalização

7%
Muito
Importante
Facilitação
burocrática

43%

elevado

Avaliação do nível de interesse.por parte das entidades
gestoras face a diferentes estratégias no domínio da gestão
das próprias áreas empresariais.

EXTERNALIZAÇÃO
>50%
Muito
Importante
Serviços diversos
ligados à atração
de investimento

Não obstante as entidades gestoras exibirem interesse em
diversos domínios e considerem determinadas problemáticas
importantes, a abertura para a subcontratação é ainda pouco
expressiva, sendo superior, especialmente em matérias mais
técnicas como são a assessoria jurídica, a realização de planos
de marketing e comunicação, o estímulo de simbioses industriais
ou a promoção de projetos de cooperação ente empresas e/ou
entidades científicas e tecnológicas.

4.3 Macroestrutura para o “mercado do investimento” na região Norte

34

RACIONAL

A integração entre
“promoção”
e “acolhimento”

A dicotomia litoral
vs. interior

O talento:
fator crítico de
sucesso n.º 1

Estas duas áreas necessitam
de uma estreita articulação,
sob pena de não produzirem
efeitos ou, pior, contribuírem
para a delapidação do capital
reputacional da região.

A exiguidade de espaços no
litoral recomenda que não
sejam poupados esforços para
que o acolhimento em baixa
densidade possa ocorrer com
maior êxito.

O capital humano será cada
vez mais um determinante da
atratividade dos territórios.

Os esforços na “promoção”
têm de ser acompanhados por
uma adequada estratégia no
“acolhimento”, sob pena de
atrairmos investimento que
não tem oferta de acolhimento
adequada, frustrando
expectativas e criando uma
imagem negativa da região.

Os espaços de acolhimento
situados no interior da região
Norte, para além de se
apresentarem globalmente
bem infraestruturados e com
maior disponibilidade de
acolhimento, encontram-se
servidos por boas vias de
comunicação, garantindo
centralidade a preços bastante
mais competitivos.

A atração de talento (e/ou
a sua requalificação) para
os territórios revela-se um
desígnio capaz, não só, de
mobilizar novos investimentos,
como corrigir as assimetrias
e, em última análise, concorrer
para estancar
a desertificação.

A “coisa” pública

O vazio institucional

O modelo do turismo

A qualificação do acolhimento
empresarial vai muito além
da mera qualificação dos
espaços de acolhimento
empresarial (frequentemente,
zonas industrias cujos lotes são
detidos por múltiplas entidades
privadas).

Ao invés do que acontece
em outros “setores”, não se
vislumbra qualquer entidade
dedicada, de espetro regional,
que esteja legitimada para
solucionar as falhas de
mercado detetadas

O turismo apresenta uma
arquitetura que se tem revelado
claramente ganhadora,
baseado em entidades
regionais tuteladas pelo
Turismo de Portugal e agências
regionais de promoção turística
de base associativa.

O acolhimento empresarial,
se sinergicamente gerido
numa ótica regional, poderá
ser um forte estabilizador dos
desequilíbrios operados no
mercado do “investimento”,
aproximando a “procura”
à “oferta” e colocando o
investimento empresarial ao
serviço da criação de riqueza,
do ordenamento do território e
da sustentabilidade.

O país carece de uma
entidade regional dotada
de legitimidade política
para atuar, em paralelo, na
“atração” e “acolhimento” de
investimento, promovendo de
forma integrada e estratégica
a aproximação entre a
“procura” e a “oferta” de
investimento, contribuindo para
a promoção da inovação e da
competitividade económica
regional e para o incremento da
coesão territorial.

A Associação de Turismo do
Porto e Norte de Portugal
constitui um bom referencial
enquanto associação de
direito privada, sem fins
lucrativos, fundada em 1995
por um conjunto de instituições
(públicas e privadas) com
interesse no desenvolvimento
da atividade turística na
região Norte do país.regional
e para o incremento da coesão
territorial.

4.3 Macroestrutura para o “mercado do investimento” na região Norte

ENTIDADES POTENCIAIS A CRIAR: ÁREAS DE ATUAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA

Objectivos
\ Promoção mais eficaz por
via de maior articulação
entre o setor público e o setor
privado
\ Maior integração entre
a promoção da imagem, a
promoção comercial e o
produto (acolhimento)
\ Mais coerência e mais
sinergias
\ Reforço dos meios,
nomeadamente financeiros, à
disposição da promoção

Promoção

Acolhimento

Capacitação

Missão: promoção externa dos territórios da região
Norte e atração de investimento de uma forma estratégica,
integrada e sinérgica

Missão: apoio integrado ao investidor e aos territórios,
no sentido de qualificar o acolhimento empresarial,
tornando-o mais ágil e estratégico

Missão: contribuir para a capacitação dos espaços
de acolhimento, tornando-os pólos empresariais
competitivos e qualificados

Natureza pública

Natureza pública

Natureza privada

Associação ou Agência Regional

Associação ou Agência Regional

Empresa especializada

Associados:
\ Associações empresariais, CIM’s, CM’s, Parques, ...

Associados:
\ Idem

Sócios/Acionistas:
\ AEP, ...

Financiamento:
\ Público: via AICEP, CCDR-N e/ou cofinanciamento
europeu
\ Privado: quotizações

Financiamento:
\ Idem

Financiamento:
\ Privado: capitais alheios (80%) vs capitais próprios (20%)

“Produtos”:
\ Acolhimento “chave na mão” (e.g. facilitação burocrática,
apoio a processos de financiamento)
\ Atração de talento
\ Formação e requalificação (intermediação
com entidades de ensino e formação)
\ Apoio à inserção em redes
\ Articulação com imobiliárias e parques
\ Lobbying regulamentar
\ Assessoria à criação e qualificação parques (temáticos)
\ Certificação de parques
\ Condução de estratégias de relocalização de parque e
empresas para fora dos centros das cidades
\ Promoção de simbioses industriais

“Produtos”:
\ Seviços partilhados (e.g. administrativos, fiscais, jurídicos,
etc.)
\ Central de compras (e.g. bens e serviços)
Outsourcing da gestão de parques
Fornecimento e/ou negociação de serviços de condomínio;
\ Estratégia e promoção de parques
Talento e transportes
\ Soluções de financiamento
Desenvolvimento e dotação das infraestruturas necessárias,
incluindo amenidades
\ Inteligência estratégica

“Produtos”:
\ Gestão da plataforma N-Invest
Marketing territorial visando os mercados e setores chave
\ Aconselhamento e assistência inicial para potenciais
investidores que se queiram instalar no território
\ Organização de eventos
\ Presença externa
\ Market intelligence
\ Acordos de cooperação e inserção e redes

Modelo de negócio:
\ Cobrança pelos serviços prestados diretamente; margens
de intermediação em serviços subcontratados
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OPÇÃO ESTRATÉGICA A TOMAR
POLÍTICA REGIONAL

REFERENCIAIS

Opção política
Embora a moldura teórica recomende a criação de uma entidade regional que supra as falhas de
mercado e ao vazio institucional existente, estando mandatada para proceder de forma integrada à
“promoção” e ao “acolhimento” de investimento, essa é uma solução que dependerá exclusivamente
da orientação e atuação política do executivo.

AEP
A AEP encontra-se bem posicionada para encabeçar, em simultâneo com outras instituições, uma
entidade regional com estas caraterísticas, mas não existem garantias de que esta seja uma solução
que venha a conhecer um desfecho político a breve prazo.

Benchmarking internacional

Divisão administrativa do
país

PORQUÊ NA
ASSOCIAÇÃO AEP?
SINERGIAS
com outras áreas de atuação da
AEP

FUNDOS PÚBLICOS
acesso privilegiado via ações
coletivas

Modelo do turismo
UPDATE DA PLATAFORMA

CURTO PRAZO
Na ausência imediata de uma intervenção de política pública no sentido proposto, a AEP deve, não
só, dar resposta à oportunidade identificada de mercado, como ainda procurar suprir os serviços
de natureza mais “pública”, assumindo a gestão da plataforma, a promoção do território e a
qualificação do acolhimento através de uma “unidade de negócio autónoma” a institucionalizar no
seu seio (N-Invest by AEP).

menores resistências em
alimentar a plataforma

LEGITIMIDADE
face à natureza híbrida das
áreas de atuação

4.4 Entidade N-Invest

37

ÁREAS DE ATUAÇÃO E PORTFOLIO DE PRODUTOS
Promoção

Acolhimento

Capacitação

Missão: promoção externa dos territórios da região
Norte e atração de investimento de uma forma estratégica,
integrada e sinérgica

Missão: apoio integrado ao investidor e aos territórios,
no sentido de qualificar o acolhimento empresarial,
tornando-o mais ágil e estratégico

Missão: contribuir para a capacitação dos espaços
de acolhimento, tornando-os pólos empresariais
competitivos e qualificados

Natureza pública

Natureza pública

Natureza privada

N-Invest by AEP - Unidade de Negócio Autónoma da AEP
Modelo de negócio
\ Cobrança pelos serviços
diretamente prestados
\ Margens de intermediação
em serviços subcontratados
\ Mobilização de fundos
públicos para promoção de
ações coletivas (sempre que
possível serão privilegiadas
as iniciativas coletivas pois
são mais geradores de
eficiência e economicidade)

Financiamento:
\ Público: cofinanciamento europeu;
Privado: fees de mercado

Financiamento:
\ Público: cofinanciamento europeu;
Privado: fees de mercado

“Produtos”:
\ Gestão da plataforma N-Invest
\ Marketing territorial visando os mercados e setores chave
\ Gestão da plataforma N-Invest Marketing territorial
visando os mercados e setores chave
\ Organização de eventos
\ Presença externa
\ Market intelligence
\ Acordos de cooperação e inserção e redes

“Produtos”:
\ Acolhimento “chave na mão” (e.g. facilitação burocrática,
apoio a processos de financiamento)
\ Atração de talento
Formação e requalificação (intermediação com entidades
de ensino e formação)
\ Apoio à inserção em redes Articulação com imobiliárias
e parques
\ Lobbying regulamentar Assessoria à criação e
qualificação parques (temáticos
\ Certificação de parques
\ Condução de estratégias de relocalização de parque e
empresas para fora dos centros das cidades
\ Promoção de simbioses industriais

Financiamento:
\ 100% privado: fees de Mercado
“Produtos”:
\ Seviços partilhados (e.g. administrativos, fiscais, jurídicos,
etc.)
\ Central de compras (e.g. bens e serviços)
\ Outsourcing da gestão de parques Fornecimento e/ou
negociação de serviços de condomínio;
\ Estratégia e promoção de parques
\ Talento e transportes Soluções de financiamento
\ Desenvolvimento e dotação das infraestruturas
necessárias, incluindo amenidades
\ Inteligência estratégica
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SÍNTESE

MOLDURA TEÓRICA

OPORTUNIDADE

ENTIDADE REGIONAL

FIRST MOVER

Uma única entidade regional, “monopolista”,
interveniente no mercado da promoção e do
acolhimento de investimento,

O N-Invest será um veículo empresarial que
assumirá o pioneirismo na exploração do
mercado da capacitação do investimento.

Entretanto, enquanto esta entidade regional não for politicamente investida, propõe-se que a criação
de uma unidade de atuação N-Invest by AEP que procure explorar as oportunidades no negócio da
capacitação do investimento, assim como colmatar, seguindo uma lógica associativa privada, as
fragilidades existentes no que toca às áreas da promoção e do acolhimento do investimento.

REFERENCIAL TEÓRICO: PRINCIPAIS PLAYERS

A PROPOSTA
o lh i m e n t o
Ac
pacitaçã
a
C

Entidade
Regional

N-Invest
(empresa)

N-Invest
by AEP

o

o lh i m e n t o
Ac
o m oç ã o
Pr

a cit a ç ã
C ap
o
o lh i m e n t o
Ac
o m oç ã o
Pr

5.

Conclusões e
recomendações
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CONCLUSÕES
AFASTAMENTO

GESTÃO REGIONAL

Iniciativa privada

+ INVESTIMENTO
+ EMPREGO
+ SALÁRIOS
+ RIQUEZA

O negócio da gestão e exploração de EAE, salvo algumas
exceções, não tem despertado o interesse da iniciativa privada.
São poucas as empresas ou os grupos de capital privado que
detém EAE. Não obstante, estes são frequentemente casos de
sucesso, o que tem provocado uma inflexão no mindset dos
investidores privados, sendo crível que este fenómeno venha a
conhecer novos desenvolvimentos a breve trecho.

Desarticulação
A ausência de coordenação, ao nível macro, entre as entidades
com competência nas áreas da “promoção” e do “acolhimento”
de investimento, agravada pela ausência de qualquer foco
regional, não tem ajudado na otimização da função atração
de investimento, provocando uma pulverização, ao nível
micro, de agências municipais de atração de investimento e
de departamentos de apoio ao investidor, sem escala, massa
crítica e notoriedade no contexto internacional.

+ RECEITAS FISCAIS
+ EQUIDADE
- ASSIMETRIAS
- DESERTIFICAÇÃO

CAPACITAÇÃO

ACOLHIMENTO

PROMOÇÃO

5. Conclusões e recomendações
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CONCLUSÕES

Atomicidade

Qualificação

EAE

EAE

Score:

Score:

A região Norte exibe um elevado número de EAE (407),
dos quais, na realidade, apenas uma pequena parte são
verdadeiramente áreas empresariais. Na esmagadora
maioria, estão em causa loteamentos industrias, inicialmente
promovidos por municípios, individualmente detidos por
empresas, sem qualquer lógica agregadora ou gestão comum.

Verifica-se, em paralelo, um insuficiente grau de qualificação
destes espaços, não tanto ao nível das infraestruturas mas,
sobretudo, dos serviços comuns e de suporte..

A OPORTUNIDADE
As falhas identificadas neste mercado do investimento sugerem a existência de uma oportunidade para, não apenas, alavancar o volume
de investimento injetado na economia, mas também utilizá-lo para, de forma estratégica, mitigar algumas das assimetrias regionais e
socioeconómicas (e.g. desertificação, envelhecimento da população), aproveitando a conjuntura favorável à imagem granjeada pelo
país de estabilidade política e social, favorável à atração de investimento estrangeiro, em especial e, sobretudo, impedindo que estas
oportunidades esbarrem sempre nos territórios mais atrativos e, simultaneamente, com maiores constrangimentos de espaço, e tendam a
esfumar-se. É chegado o momento de o N-Invest agarrar esta oportunidade na região Norte.
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RECOMENDAÇÕES

\ O diagnóstico realizado atesta que a AEP deve efetuar as
démarches necessárias junto do Executivo que conduzam à
criação, a prazo, das condições que permitam a emergência
de uma entidade regional para o investimento, com o
formato proposto no presente estudo.
\ Sem prejuízo, em causa está uma problemática demasiado
sensível e importante para se compadecer com um processo
moroso, razão que recomenda que este seja um “dossier”
que deva começar a ser, desde já, trabalhado pela Entidade
N-Invest, enquanto unidade de negócio autónoma da AEP,
sob a “marca” N-Invest by AEP.
\ Reconhecendo o caráter estratégico do segmento de
negócio da “promoção”, será sensato propor que a unidade
N-Invest by AEP procure apostar, numa primeira fase,
naqueles que são os serviços nos quais possui maior know
how e que estão ligados à área da “capacitação”.
\ Pese embora o espetro diverso de clientes potenciais
da N-Invest, by AEP (e.g. investidores privados, EAE,
municípios e CIM, empresas), sugerimos que sejam
desencadeados todos os esforços tendentes a envolver
todas as Comunidades Intermunicipais (CIM) da região Norte
na temática da “promoção”, por razões que se prendem
com eficiência, eficácia e economicidade na utilização

dos recursos (i.e. evitar a duplicação de iniciativas e de
orçamentos e a maior escala nos resultados).
\ A N-Invest by AEP deve avançar para a elaboração e
publicitação de um manual de procedimentos que preveja
um algoritmo que torne transparente os critérios de escolha
dos territórios para efeito da problemática do “acolhimento”,
ferramenta que dará aos clientes, quando municípios, por
exemplo, um maior conforto na parceria com a N-Invest by AEP.
\ A N-Invest by AEP deve procurar sensibilizar o poder
político para a importância dos EAE enquanto espaços
sinérgicos para as empresas nascerem, crescerem e
amadurecerem, fazendo cair imposições regulamentares de
duvidosa validade, castradoras da competitividade das
empresas e indutoras de ineficiências para o acolhimento
empresarial (e.g. obrigatoriedade de existência de cantina
para empresas a partir de determinada dimensão, mesmo
que se situem em EAE que disponibilize esse serviço).
\ Na senda da sua orientação comercial, a N-Invest by AEP
deve procurar contrariar as adversidades resultantes do
ADN eminentemente “micro” das empresas portuguesas,
oferecendo packages de serviços partilhados em áreas
não core (e.g. contabilidade, recursos humanos, serviços
jurídicos).

\ Estes pacotes terão um potencial especialmente relevante se
forem propostos junto de municípios que queiram estimular a
sua atratividade, oferecendo essa benesse a novas empresas
(e.g. até 10 trabalhadores) que neles se pretendam instalar.
\ Ainda no sentido de contrariar a falta de dimensão das
empresas, sugere-se que a N-Invest by AEP se procure assumir
como “central de compras”, apostando na negociação coletiva
de diversos serviços (e.g. energia, combustíveis, segurança,
seguros, rentings, leasings) como forma de oferecer ganhos de
escala aos seus clientes, contribuindo para o incremento da sua
competitividade e da região.
\ Por último, advogamos como absolutamente crítico para o
sucesso do projeto que a N-Invest by AEP efetue uma firme
aposta naquele que consideramos ser o elo de charneira entre
a “promoção” e o “acolhimento” do investimento – o talento
–, pelo que a atração (nacional ou internacional) de capital
humano e a sua formação deverá figurar no topo das suas
prioridades e dos serviços a oferecer, seja ao investidor ou aos
territórios.

6

Anexos

6.1 Enquadramento territorial
e especialização económica do Norte
6.2 Benchmarking nacional
e internacional
6.3 Resultados dos inquéritos
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ALTO MINHO

29.511
estabelecimentos

Alto Minho

73,2

milhares de
trabalhadores

5.262

milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

AMP

Trás-os-Montes

Ave

Tâmega
e
Sousa

Douro

A sub-região do Alto Minho apresenta um perfil de especialização, em termos gerais e agregados,
semelhante ao da região Norte como um todo. No entanto, verificam-se importantes diferenças ao
nível dos padrões de especialização dos respetivos concelhos.
Os concelhos de Melgaço, Monção e Ponte da Barca apresentam uma especialização no setor
primário mais acentuada, acompanhados de Paredes de Coura e Ponte de Lima, que, apesar da
forte presença deste setor, também revelam um importante nível relativo de atividade industrial.
Vila Nova de Cerveira, por outro lado, apresenta um muito forte nível de especialização industrial,
sendo o peso destas atividades no concelho o dobro do verificável a nível nacional.
O setor do comércio é outro dos principais empregadores da sub-região (20%), sendo o seu peso
relativamente superior em concelhos onde também se verifica um peso superior das atividades de
alojamento e restauração (e.g. Caminha, Valença).

6.1Enquadramento territorial e especialização económica do Norte

ALTO MINHO

3%

Padrão de especialização dos concelhos
da sub-região

8%

4%

25%

4%

Setores com coeficiente de localização superior a 2
(peso do emprego no setor i na concelho face ao peso do
emprego do setor i no país)

Arcos de Valdevez

Agricultura e pecuária
Arcos de Valdevez (3,27), Monção (4,82), Ponte da Barca
(3,46), Ponte de Lima (2,37)

Caminha
Melgaço

6%

Padrão de
Especialização
do
Alto Minho

8%

Monção
Fabricação de produtos metálicos
Arcos de Valdevez (3,94), Valença (2,01), Viana do Castelo
(2,21), Vila Nova de Cerveira (2,00)

Paredes de Coura
Ponte da Barca
Ponte de Lima

10%

20%

Fabricação de veículos e seus componentes
Paredes de Coura (8,08), Ponte de Lima (6,66), Valença
(2,79), Viana do Castelo (2,29), Vila Nova de Cerveira
(28,93)

Valença
Viana do Castelo

13%

Vila Nova de Cerveira
0%

Ind. transformadoras
Construção
Alojamento e restauração
Consultoria, científicas, técnicas
Transportes e armazenagem

Comércio; reparação de veículos
Setor primário
Ativ. adm. e serviços de apoio
Saúde e apoio social
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

Promoção imobiliária e construção de edifícios
Ponte da Barca (2,87), Ponte de Lima (3,37)

Atividades especializadas de construção
Ponte da Barca (2,44), Viana do Castelo (2,21)
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ALTO TÂMEGA

12.596
estabelecimentos

Alto Minho

21,9

milhares de
trabalhadores

1.068

milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

AMP

Trás-os-Montes

Ave

Tâmega
e
Sousa

Douro

O Alto Tâmega é marcado pelo muito significativo peso das atividades do setor primário, sendo
as estas as principais empregadoras da sub-região (respondendo por cerca de 6 mil do total de 22
mil trabalhadores).
Apesar do seu posicionamento dominante se verificar na maioria dos concelhos, o setor primário
chega a representar metade ou quase metade no emprego dos concelhos de Valpaços e
Montalegre, respetivamente.
No caso concreto do setor primário no Alto Tâmega, importa destacar o forte peso relativo das
atividades extrativas, por oposição ao caso mais comum em que o peso deste setor se deve às
atividades agrícolas ou ligadas à pecuária.
As atividades comerciais surgem como as segundas maiores empregadoras da sub-região (19%),
chegando a ser o principal setor do concelho de Chaves, onde respondem por 25% do emprego.
Ao nível industrial, Boticas surge como o concelho com maior padrão de especialização (com
aproximadamente 26% do emprego).
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ALTO TÂMEGA

Padrão de especialização dos concelhos
da sub-região

10%
3%

Setores com coeficiente de localização superior a 2
(peso do emprego no setor i no concelho face ao peso do
emprego do setor i no país)

27%

4%

Boticas

Agricultura e pecuária
Boticas (4,87), Chaves (2,43), Montalegre (8,29), Valpaços
(10,99), Vila Pouca de Aguiar (4,61)

4%
Chaves

Padrão de
Especialização
do
Alto Tâmega

4%
8%

Outras indústrias extrativas
Boticas (14,36), Chaves (3,91), Montalegre (4,16),
Valpaços (5,41), Vila Pouca de Aguiar (34,02)

Montalegre

Ribeira de Pena

11%

19%
11%

Vila Pouca de Aguiar
0%

Setor primário
Ind. transformadoras
Alojamento e restauração
Saúde e apoio social
Transportes e armazenagem

Promoção imobiliária e construção de edifícios
Ribeira de Pena (4,05)

Valpaços

Comércio; reparação de veículos
Construção
Consultoria, científicas, técnicas
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

Engenharia Civil
Boticas (2,17), Ribeira de Pena (8,30)

Atividades especializadas de construção
Valpaços (2,30)
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ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

202.808
estabelecimentos

Alto Minho

670,8
milhares de
trabalhadores

58.680

milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

Trás-os-Montes

Ave

A Área Metropolitana do Porto é a principal sub- região empregadora da região Norte,
respondendo por mais de metade do mesmo (51%).
Ao nível setorial, a indústria transformadora apresenta-se como o principal empregador (24%) da
sub-região, seguido de perto pelo comércio (21%).

AMP

Tâmega
e
Sousa

Douro

Efetivamente, o padrão de especialização dos seus concelhos face ao país como um todo é
marcado pela primazia de algumas das suas atividades industriais, como, por exemplo, a indústria
da madeira e cortiça.
Ao contrário do que se verifica em outras sub- regiões do Norte, o setor primário tem uma
presença residual na AMP, estando essencialmente localizado em atividades específicas em alguns
concelhos (e.g. pesca em Vila do Conde).
Adicionalmente, decorrente do forte nível de urbanização e do peso de grandes cidades como, por
exemplo, o Porto, a sub-região apresenta um perfil muito marcado por atividades do setor terciário
(e.g. atividades administrativas) que, no seu conjunto, têm um peso bastante significativo.
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ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Padrão de especialização dos concelhos
da sub-região

10%
3%

24%

4%

Setores com coeficiente de localização superior a 2
(peso do emprego no setor i no concelho face ao peso do
emprego do setor i no país)

Arouca

Fabricação de têxteis
Espinho (3,78), Santo Tirso (13,61), São João da Madeira
(6,35)

Espinho
Gondomar

5%

Maia
Matosinhos

Padrão de
Especialização
da
Área Metropolitana
do Porto

6%

Oliveira de Azeméis
Paredes

Indústria do vestuário
Paredes (3,90), Póvoa de Varzim (3,63), Santo Tirso (7,41),
Trofa (2,60)

Porto
Póvoa de Varzim
Santa Maria da Feira

7%

Santo Tirso
São João da Madeira

21%

7%

Trofa

Indústria do couro e dos produtos de couro
Arouca (6,91), Oliveira de Azeméis (12,79), Santa Maria
da Feira (8,97), São João da Madeira (10,46)

Vale de Cambra
Valongo
Vila do Conde

14%

Vila Nova de Gaia

0%
Ind. transformadoras
Ativ. adm. e serviços de apoio
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Educação

Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Construção
Transportes e armazenagem
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

Indústrias da madeira e da cortiça
Arouca (6,81), Paredes (2,56), Santa Maria da Feira
(18,37), Vale de Cambra (10,13)

Fabrico de mobiliário e de colchões
Gondomar (2,65), Oliveira de Azeméis (2,57), Paredes
(27,12), Valongo (3,39)
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AVE

41.798
estabelecimentos

Alto Minho

160,6
milhares de
trabalhadores

12.114

milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

Trás-os-Montes

Ave

A sub-região do Ave destaca-se pela sua natureza fortemente industrial, respondendo as indústrias
transformadoras por quase metade de todo o seu emprego (47%).
Ao nível dos concelhos, estas atividades respondem inclusivamente por 61% do emprego em
Vizela, 51% em Guimarães, 47% em Vila Nova de Famalicão e 42% em Fafe.

AMP

Tâmega
e
Sousa

Douro

No seu reverso, estas atividades têm uma expressão mais reduzida em Mondim de Basto e em
Vieira do Minho, onde representam apenas 8% do emprego (sendo estes, no entanto, os concelhos
da sub- região com menor número de empregados no seu todo).
O comércio apresenta-se como sendo o segundo maior empregador da sub-região, respondendo
por cerca de 18% do seu emprego.
O setor primário, apesar do seu importante peso relativo em alguns concelhos, representa um nível
de emprego em larga escala residual na sub-região como um todo (cerca de 2%).
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AVE

2%
2%
3%

Padrão de especialização dos concelhos
da sub-região

7%

47%

4%

Cabeceiras de Basto

Agricultura e pecuária
Cabeceiras de Basto (2,29), Mondim de Basto (4,39),
Vieira do Minho (3,02)

Fafe

4%
5%

Setores com coeficiente de localização superior a 2
(peso do emprego no setor i no concelho face ao peso do
emprego do setor i no país)

-

Padrão de
Especialização
do
Ave

Guimarães
Fabricação de têxteis
Fafe (4,89), Guimarães (15,17), Póvoa de Lanhoso (2,38),
Vila Nova de Famalicão (6,29), Vizela (15,60)

Mondim de Basto
Póvoa de Lanhoso

8%

Indústria do vestuário
Cabeceiras de Basto (3,99), Fafe (10,28), Guimarães
(5,20), Póvoa de Lanhoso (8,18), Vila Nova de Famalicão
(5,37), Vizela (6,79)

Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão

18%

Vizela
0%

Ind. transformadoras
Construção
Alojamento e restauração
Saúde e apoio social
Transportes e armazenagem

Comércio; reparação de veículos
Ativ. adm. e serviços de apoio
Consultoria, científicas, técnicas
Setor primário
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

Indústria do couro e dos produtos de couro
Guimarães (5,09), Vizela (12,27)

Promoção imobiliária e construção de edifícios
Cabeceiras de Basto (4,02), Fafe (2,09), Vieira do Minho
(2,61)
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CÁVADO

46.322
estabelecimentos

Alto Minho

156,3
milhares de
trabalhadores

11.447

milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

AMP

Trás-os-Montes

Ave

Tâmega
e
Sousa

O padrão de especialização produtiva do Cávado é marcado pelo forte peso relativo dos
concelhos de Braga e Barcelos, que, conjuntamente, respondem por 79% de todo o emprego da
sub-região.
As indústrias transformadoras apresentam-se como o principal empregador (29%) da sub-região,
sendo inclusivamente a atividade maioritária em Barcelos (53%).

Douro

O comércio apresenta-se como o segundo maior setor do Cávado, respondendo por 19% do seu
emprego, seguido de relativamente perto pelas atividades de construção, que apresentam um
padrão de especialização excecionalmente elevado nos concelhos de Esposende e Vila Verde.
As restantes atividades do setor terciário, decorrente em grande parte do peso de Braga no total
da sub-região, têm também em conjunto uma expressão significativa (mais de 30%).

6.1Enquadramento territorial e especialização económica do Norte

CÁVADO

Padrão de especialização dos concelhos
da sub-região

9%

Setores com coeficiente de localização superior a 2
(peso do emprego no setor i no concelho face ao peso do
emprego do setor i no país)

2%
3%

29%

5%

Amares

Agricultura e pecuária
Terras de Bouro (3,34)

Barcelos

5%

Padrão de
Especialização
do
Cávado

5%

Indústria do vestuário
Barcelos (11,37), Esposende (4,12), Vila Verde (4,43)

Braga

Esposende

7%

15%

19%

Promoção imobiliária e construção de edifícios
Amares (2,75), Esposende (7,29), Vila Verde (3,85)

Terras de Bouro

Vila Verde
0%

Ind. transformadoras
Construção
Alojamento e restauração
Consultoria, científicas, técnicas
Transportes e armazenagem

Comércio; reparação de veículos
Ativ. adm. e serviços de apoio
Saúde e apoio social
Setor primário
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

Atividades especializadas de construção
Vila Verde (3,31)

Alojamento
Terras de Bouro (7,61)

52

6.1Enquadramento territorial e especialização económica do Norte

53

DOURO

31.120
estabelecimentos

Alto Minho

54,5

milhares de
trabalhadores

2.714

milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

AMP

Trás-os-Montes

Ave

Tâmega
e
Sousa

Douro

O padrão de especialização produtiva da sub-região do Douro é claramente marcada pelo
forte peso relativo do setor primário e pelo baixo peso das indústrias transformadoras quando
comparado com a região Norte.
O setor primário responde por cerca de 34% do emprego no Douro, sendo inclusivamente o setor
maioritário em ( >50%) em 8 dos seus 19 concelhos. Este padrão, apesar de ser transversal à
atividade agrícola e da pecuária, apresenta importantes especializações em algumas culturas
como, por exemplo, a vinha.
O comércio apresenta-se como o segundo maior empregador da sub-região, respondendo por
cerca de 20% do seu emprego.
No que se refere às indústrias transformadoras, apesar destas não terem no seu global um peso
relativo muito elevado no Douro, importa destacar a existência de algumas indústrias concretas
que apresentam um forte nível de especialização na sub- região, como, por exemplo, a indústria
das bebidas (que em vários casos se apresenta como a indústria fortemente maioritária do
respetivo concelho).
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DOURO

Padrão de especialização dos concelhos
da sub-região

8%
3%
3%

Setores com coeficiente de localização superior a 2
(peso do emprego no setor i no concelho face ao peso do
emprego do setor i no país)

Alijó

34%

4%

Armamar

Agricultura e pecuária
Todos os concelhos exceto Peso da Régua, Santa Marta de
Penaguião, Sernancelhe, e Vila Nova de Foz Côa

Carrazeda de Ansiães
Freixo de Espada à Cinta

4%

Lamego
Mesão Frio

Padrão de
Especialização
do
Douro

6%

Moimenta da Beira
Murça

Indústrias alimentares
Armamar (3,06), Lamego (2,07), Tarouca (2,14)

Penedono
Peso da Régua
Sabrosa
Santa Marta de Penaguião

9%

São João da Pesqueira
Sernancelhe

Indústria das bebidas
Todos os concelhos da região do Douro exceto Moimenta
da Beira, Penedono, Sernancelhe, Tarouca, e Vila Real

Tabuaço
Tarouca

10%

20%

Torre de Moncorvo
Vila Nova de Foz Côa
Vila Real

0%

Setor primário
Ind. transformadoras
Alojamento e restauração
Consultoria, científicas, técnicas
Transportes e armazenagem

Comércio; reparação de veículos
Construção
Ativ. adm. e serviços de apoio
Saúde e apoio social
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

Promoção imobiliária e construção de edifícios
Freixo de Espada à Cinta (4,90), Mesão Frio (2,14), Peso da
Régua (2,09), Sernancelhe (2,14), Tarouca (3,21)
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TÂMEGA E SOUSA

38.763
estabelecimentos

Alto Minho

140,9
milhares de
trabalhadores

7.778

milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

Trás-os-Montes

Ave

O Tâmega e Sousa apresenta um perfil fortemente industrial, respondendo estas atividades por
cerca de 41% do total do emprego.
Efetivamente, os seus maiores concelhos têm um padrão produtivo fortemente industrial, tais como
Felgueiras (65%), Paços de Ferreira (54%) ou Lousada (48%).

AMP

Tâmega
e
Sousa

Douro

As atividades industriais do Tâmega e Sousa ficam também marcadas pelo peso relativo muito
elevado de algumas indústrias dos seus concelhos que são inclusivamente uma referência a nível
nacional (como é o caso, por exemplo, da indústria do mobiliário e de colchões de Paços de
Ferreira).
Adicionalmente, a sub-região e a maioria dos seus concelhos apresentam um padrão de
especialização das atividades de construção superiores ao verificado para o Norte como um todo,
chegando a responder por um volume de emprego superior ao do comércio.

6.1Enquadramento territorial e especialização económica do Norte

TÂMEGA E SOUSA

3%

2%

Padrão de especialização dos concelhos
da sub-região

6%

3%

41%

4%

Amarante

Agricultura e pecuária
Baião (2,08), Celorico de Basto (2,78), Cinfães (2,66),
Resende (7,95)

Baião

4%
Padrão de
Especialização
do
Tâmega e Sousa

4%

Setores com coeficiente de localização superior a 2
(peso do emprego no setor i no concelho face ao peso do
emprego do setor i no país)

Castelo de Paiva
Celorico de Basto

Indústria do vestuário
Baião (3,91), Celorico de Basto (4,30), Lousada (11,64),
Marco de Canaveses (4,53), Paços de Ferreira (7,42),
Penafiel (7,18)

Cinfães
Felgueiras
Lousada

17%

Indústria do couro e dos produtos de couro
Amarante (2,35), Castelo de Paiva (11,20), Felgueiras
(38,38), Lousada (5,13)

Marco de Canaveses
Paços de Ferreira

17%

Penafiel
0%

Ind. transformadoras
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Consultoria, científicas, técnicas
Transportes e armazenagem

Construção
Setor primário
Ativ. adm. e serviços de apoio
Saúde e apoio social
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

Fabrico de mobiliário e de colchões
Lousada (6,01), Paços de Ferreira (31,07)

Promoção imobiliária e construção de edifícios
Amarante (4,57), Baião (6,63), Castelo de Paiva (3,73),
Celorico de Basto (2,58), Cinfães (7,51), Lousada (2,37),
Marco de Canaveses (7,06), Penafiel (2,62), Resende (2,54)
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TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

19.630
estabelecimentos

Alto Minho

30,8

milhares de
trabalhadores

1.924

milhões de euros de
volume de negócios

Alto Tâmega
Cávado

AMP

Trás-os-Montes

Ave

Tâmega
e
Sousa

Douro

O padrão de especialização produtiva das Terras de Trás-os-Montes é claramente marcado pelo
forte peso relativo do setor primário e pelo baixo peso das indústrias transformadoras quando
comparado com a região Norte.
Efetivamente, o setor primário apresenta-se como sendo o mais relevante no emprego em todos os
concelhos que compõem a sub-região, chegando inclusivamente a ser maioritário em alguns deles
(e.g. Alfândega da Fé, Vinhais).
O comércio apresenta-se como o segundo maior empregador da sub-região (20%).
No que se refere às indústrias transformadoras, para além do seu reduzido valor face à média
do Norte como um todo, importa também referir que as mesmas apresentam um elevado grau de
concentração nas indústrias alimentares em alguns dos seus concelhos.
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TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

2%

Padrão de especialização dos concelhos
da sub-região

8%

3%

36%

4%

Setores com coeficiente de localização superior a 2
(peso do emprego no setor i no concelho face ao peso do
emprego do setor i no país)

Alfândega da Fé

Agricultura e pecuária
Alfândega da Fé (12,91), Bragança (6,11), Macedo de
Cavaleiros (9,34), Miranda do Douro (7,08), Mirandela
(5,24), Mogadouro (10,66), Vinhais (13,06)

Bragança

4%
Padrão de
Especialização
de Terras
de Trás-os-Montes

7%

7%

Macedo de…
Miranda do Douro

Indústrias alimentares
Mirandela (2,75), Vimioso (2,62)

Mirandela
Mogadouro
Vila Flor

9%
20%

Vimioso
Vinhais
0%

Setor primário
Ind. transformadoras
Alojamento e restauração
Consultoria, científicas, técnicas
Transportes e armazenagem

Comércio; reparação de veículos
Construção
Saúde e apoio social
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros setores

20%

40%

Setor primário
Utilidades
Comércio; reparação de veículos
Alojamento e restauração
Ativ. adm. e serviços de apoio
Outros serviços

60%

80%

100%

Ind. transformadoras
Construção e imob.
Transportes e armazenagem
Consultoria, científicas, técnicas
Saúde e apoio social
Outros (sem dados)

58

6.2 Benchmarking nacional e internacional

59

ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
GRANGE CASTLE BUSINESS PARK (1/2)
OVERVIEW

Informação geral

O Grange Castle Business Park é um parque empresarial localizado na
Irlanda que é detido pelo Condado de South Dublin e promovido em parceria com a IDA Ireland. Foi criado com o intuito de atrair grandes investimentos estratégicos para o sul de Dublin.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

Em meados dos anos 90, o Grange Castle foi identificado pelo Condado de South
Dublin como um local estratégico para aumentar o emprego através do desenvolvimento de um parque empresarial de classe mundial. Em 2000, o seu primeiro cliente
- Wyeth (atualmente Pfizer) - começou a construção das suas instalações.

Modelo de investimento e planeamento contínuos ao longo de 20 anos
através de financiamento público.

Localizado a 10 km a oeste do centro de Dublin e a 30 minutos do aeroporto de Dublin, o Grange Castle Business Park é um parque de classe mundial
com empresas de renome. Até ao momento atraiu empresas de tecnologia
bio farmacêutica, R&D alimentar e facilities de armazenamento de dados
de grande escala (grandes empresas tecnológicas): Google, Microsoft,
Aryzta, Takeda, Interxion, Pfizer e Grifols.
A área total é de 200 ha, encontrando-se em expansão para corresponder
às necessidades dos clientes.

Cada local no parque é projetado como um local de encaixe, pronto para a
construção, garantindo uma rápida adaptação às necessidades do cliente
(conceito plug in site).

Governance
Este parque é detido e foi desenvolvido pelo South Dublin County Council, que é
uma entidade pública. A Grange Castle Facilities Management Ltd é a entidade
responsável pela gestão do parque, nomeadamente pela manutenção das zonas
comuns, segurança e atendimento permanente.

Dados Financeiros - 2016

Contactos
Site: https://www.grangecastle.ie

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

N.D.

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D:

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Frank Nevin
Telefone: +35314149361
Email: info@grangecastle.ie
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
GRANGE CASTLE BUSINESS PARK (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

Os locais de encaixe do Grange Castle encontram-se totalmente servidos
(energia, água, águas residuais e telecomunicações) e prontos para o desenvolvimento, minimizando assim os custos e tempo de construção

Marketing internacional promovido pela IDA Ireland (https://www.idaireland.com/
how-we- help/property/grange-castle-business-park).

• Parque empresarial vocacionado para a instalação de grandes multina-

cionais.

• Gestão pública.
• Fator diferenciador:

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Nas proximidades encontra-se um campo de golfe, uma galeria comercial
com serviços diversos e vários parques naturais.

N.A.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

O parque tem um coordenador do local a tempo integral e segurança 24
horas. Existem serviços de manutenção do parque e das suas infraestruturas
comuns.

N.D.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

O parque providencia serviços de transporte (autocarro) eacesso rápido ao
comboio.

N.D.

-Localizado a 10 km a oeste do centro de Dublin e a 30 minutos do aeroporto de Dublin;
-Cada local no parque é projetado como um local de encaixe, pronto para
a construção, garantindo uma rápida adaptação às necessidades dos
clientes;
-Parque providencia serviços de transporte (autocarro e acesso rápido ao
comboio).

• Oferece serviços de condomínio e de apoio às empresas.
• Não faz promoção do investimento.
• Não faz ligação direta das empresas com centros de produção de conhecimento.
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
PARK WEST (1/2)
OVERVIEW

Informação geral

O Park West é um parque de negócios e tecnologia situado na zona oeste
de Dublin, na Irlanda, ao lado da autoestrada M50, a 20 minutos do aeroporto de Dublin e a exatamente 20 minutos do centro da cidade. É conhecido pela sua arte pública e complexos residenciais.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

Este parque é detido pela Harcourt Developments, uma empresa privada irlandesa
especializada em parques empresariais, centros comerciais, atrações para turistas
e hotéis espalhados por nove países. A Harcourt Developments é uma empresa que
avalia e gere propriedades nestes setores de atividade.

O Park West segue um modelo totalmente empresarial, disponibiliza espaços e serviços a preços competitivos. Os lotes são postos no mercado por
intermédio de imobiliárias como a CBRE, Knight Frank e Cushman & Wakefield.

Governance

Através da sua equipa de gestão on-site são assegurados serviços de
manutenção que decorrem de forma suave. A equipa responsável pelos
espaços comuns mantêm as áreas e as instalações do parque sempre nas
melhores condições, cobrando um fee condominial às empresas instaladas.

Possui uma área total de cerca de 80 ha onde se encontram instaladas
atualmente cerca de 300 empresas de variados setores de atividade:
automóvel, material de construção, financeiro, alimentar, saúde, logística,
industrial, marketing, segurança, software e tecnologia, retalho, outros serviços lucrativos e não lucrativos.

Este é um parque gerido por uma entidade totalmente privada e com investimentos
noutras áreas no mercado imobiliário.

Dados financeiros - 2016

Contactos
Site: http://www.parkwest.ie

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

368

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Tel: +353 1 623 9261
Email: ic@parkwest.ie

6.2 Benchmarking nacional e internacional

62

ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
PARK WEST (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

Vários edifícios de carácter moderno e áreas variadas. Complexo de
apartamentos com excelentes conexões de transporte e o mais alto padrão
de decoração de interiores (Park West Pointe). Sofisticada infraestrutura
de telecomunicações (acesso direto a dois sistemas de cabos submarinos
transatlânticos e uma rede dedicada de fibra ótica com soluções à medida
para cada empresa.

O parque disponibiliza um site com as caraterísticas do parque (incluindo as suas
amenidades) e informação detalhada sobre as propriedades disponíveis, as empresas instaladas e uma ferramenta de comparação de preços de arrendamento e
serviços.

Infraestruturas de suporte

• Parque empresarial com cerca de 300 empresas de variados setores de

atividade: automóvel, material de construção, financeiro, alimentar, saúde,
logística, industrial, marketing, segurança, software e tecnologia, retalho,
outros serviços e não lucrativos.

• Gestão privada.
• Fatores diferenciadores:

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Estão disponíveis ginásio, spa, sauna, piscina, clínica médica, farmácia,
hotel de 3 estrelas, restaurantes de comida italiana, modern cuisine e snacs
e uma chidcare inovativa da premiada Giraffe Childcare e Early Learning.

N.D.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

Equipas de segurança 24 horas por dia e câmaras de
videovigilância ao longo do parque.
Os serviços gerais de manutenção são fornecidos, incluindo gestão de
resíduos, paisagismo e manutenção ambiental.

Espaços verdes exteriores mantidos de forma exemplar, através de plantação de
árvores e de uma fronteira natural com o histórico Grand Canal.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

N.D.

Existência de uma estação de comboios no parque e excelentes condições de transportes públicos.

- Localização e acessibilidade;
- Rendas e serviços a preços competitivos, comparativamente a outros
parques empresariais em Dublin.

• Serviços de condomínio e de apoio às empresas.
• Não faz ligação direta das empresas com centros de produção de conhecimento.

6.2 Benchmarking nacional e internacional

63

ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
EUROCENTRAL (1/2)
Overview

Informação geral

Localizado em Lanarkshire, na rota da artéria M8 entre Glasgow e Edimburgo, o Eurocentral é o principal parque empresarial de uso misto da Escócia.
Com uma área total de 650 hectares, este parque é capaz de acomodar
cerca de 213 mil metros quadrados de ocupação empresarial, a par de
enormes áreas comuns. Trata-se de um projeto de parceria entre a Muse
(uma empresa escocesa especializada na conceção e reconversão de
espaços mistos e urbanos) com a Scottish Enterprise (principal agência de
desenvolvimento económico da Escócia e um órgão público não-departamental do governo escocês).

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

Este projeto tem sido promovido pela Eurocentral Partnership Limited (EPL), uma
joint-venture entre a Muse e a Scottish Enterprise. A Muse atua como gestor do Eurocentral desde 1995, tendo criado desde esta data quase 186 mil metros quadrados de instalações, sobretudo para atividades de armazenamento e distribuição,
estabelecendo uma excelente reputação na preparação de equipamentos à medida
das necessidades.

É um caso de sucesso de uma parceria público-privada com um fim especifico de melhorar a oferta de espaço para acolhimento empresarial na Escócia.

Este parque baseia-se numa parceria público-privada, assente numa joint-venture entre uma empresa privada e uma agência do governo escocês. Uma parte do
parque foi estabelecida como “Enterprise Zone Land”, com vantagens especiais
disponibilizadas pelo governo.

Foco no fornecimento de propriedades e instalações customizadas para
os negócios que procuram o parque. Oferece uma equipa de projeto experiente disponível para converter um conceito numa solução detalhada, com
proposta completa, orçamento e termos disponíveis dentro de duas semanas a partir das discussões iniciais.
Um ocupante que procura uma propriedade tem duas opções no Eurocentral:
• Self Build Solution - opção de comprar ou arrendar terrenos da Scottish
Enterprise e procurar uma solução de construção;
• Solução Turnkey – opção que permite aos interessados beneficiar do conhecimento de desenvolvimento especializado da Muse Developments para
assegurar a construção à medida com financiamento em leasing.

O Eurocentral conta com uma imagem renovada desde o inicio da parceria,
oferecendo às empresas um espaço equilibrado, com acessos de qualidade,
espaços comuns cuidados e um conjunto de amenidades.

Governance

Dados financeiros - 2016

Contactos
Site: http://www.eurocentral.co.uk

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

754,2

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

514,6

Resultado líquido

411,9

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

3

Paul Wedlock
Telefone: 01698742191
Email - paul.wedlock@scotent.co.uk
Morag Lyons
Telefone: 01414330141
Email: morag.lyons@musedevelopments.com
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
EUROCENTRAL (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de Investimento

• Parque empresarial.

O parque oferece lotes para venda ou arrendamento para acomodar indústria e empresas de distribuição.

O parque possui um site com informação geral sobre o espaço e seus serviços
(incluindo vídeos online) e com informação georreferenciada sobre lotes disponíveis e suas características no site. São levadas a cabo ações regulares de marketing
e comunicação para a promoção do parque, considerando prospeção dirigida a
empresas e investidores presente o site. São disponibilizados às empresas instaladas serviços de estratégia fornecidos pela Scotish Enterprises. São igualmente
disponibilizados serviços de apoio à instalação de novas empresas e à expansão
ou relocalização das existentes (e.g. serviços imobiliários, negociação de condições de instalação).

• Exemplo de uma jointe-venture de sucesso entre uma entidade privada e
uma entidade pública com foco na melhoria da oferta local de espaço para
acolhimento empresarial.

Estes lotes estão todos infraestruturados com redes de água, drenagem de
águas pluviais, eletricidade, gás e telecomunicações.
Acesso privilegiado com proximidade a autoestradas, linhas de caminho-de-ferro e aeroportos.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Estão disponíveis serviços de restauração e take away (Berits & Brown),
Hotelaria (Dakota Hotel), jardim de infância (Creche - Papillon Nursery) e
outros serviços de apoio no centro comercial instalado (Glasgow Fort).

Conceção, planeamento, acompanhamento e/ou monitorização de projetos para
novos espaços/ lotes ou upgrading dos existentes pela Muse Developments

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

Existem serviços de manutenção do parque e das suas infraestruturas
comuns. O parque conta com uma empresa de prestação de serviços às empresas - a Regus - que oferece um grande portfólio de espaços de trabalho.

Alguns dos edifícios são edifícios industriais sustentáveis e energeticamente eficientes desenvolvidos pela Scotish Enterprises.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

N.D.

N.D.

• Fatores diferenciadores:
- Localização e acessibilidades constituem aspetos distintivos do parque;
- Parceria com a Muse Developments permite a construção de edifícios

customizados e sustentáveis e a entrega de investimentos “chave na mão”
às empresas que se pretendem instalar.

• Oferta de serviços de condomínio e de apoio às empresas instaladas.
• A Scotish Entrerprises, por sua vez, apoia as empresas a obter financiamento e garantias para fazer face ao investimento.
• Não faz ligação direta das empresas com centros de produção de conhecimento.
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
PLAIN DE L’AIN (1/2)
Overview

Informação geral

O Plain de L’ain (PIPA) é um parque industrial localizado na segunda região
económica mais importante de França. Perto de Lyon e Genebra, a sua localização permite às empresas usufruírem do dinamismo daquela região.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

O Plain de L’ain é um parque público criado no final dos anos 60. O Syndicat Mixte
du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) é o órgão responsável pela gestão
do parque. Originalmente, era composto por 12 autoridades regionais. Em 2013,
os seus estatutos foram alterados, sendo atualmente composto pelo Département
de l’Ain, pela Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, pela Région Rhône-Alpes e pela Métropole de Lyon.

Durante 40 anos, o parque foi gerido de acordo com uma estratégia
baseada em três princípios fundamentais: um compromisso em proteger o
ambiente, uma determinação para acolher um vasto leque de empresas e um
ritmo controlado de desenvolvimento.Possuem um paisagista para garantir
a harmonia e a estética do PIPA, com infraestrutura de qualidade, “chavena-mão”.
Possuem também um facilitador técnico e administrativo que coloca em
contacto todas as partes interessadas, a fim de acelerar os procedimentos
administrativos, potenciando uma instalação rápida e eficiente.
Fazem a gestão de infraestruturas e manutenção de espaços verdes do
parque e acompanhamento de empresas já instaladas ou em implantação,
cobrando um fee condominial.

Com uma área total de 1000 ha, 170 empresas no local, 500.000 m2 de
espaços logísticos, 200 ha de espaços verdes e 13 membros do staff dedicados a assistir os projetos das empresas que aqui se encontram, o Plain de
L’ain é uma oportunidade única para as entidades que pretendem instalar-se
nesta região.
O Plain de L’ain acolhe empresas de variados setores de atividade: R&D,
business services, employee services, indústria e produção, transporte e
logística, manutenção, material para indústria, entre outros.

Governance
O sindicato é administrado por uma comissão com 14 membros.
A comissão é presidida pelo Sr. Charles de la Verpillière, Conselheiro Departamental do departamento de Ain.
Os 14 membros são eleitos ou nomeados de acordo com as regras de cada órgão.

Dados financeiros - 2016

Contactos
Site: http://www.plainedelain.fr

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

N.D.

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

14

Tel: 0474615378
Email: courrier@plainedelain.com
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
PLAIN DE L’AIN (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

290 ha de terreno disponíveis, infraestruturas e soluções de configuração
adaptadas às necessidades individuais (terrenos, edifícios, incubadora de
empresas), acesso garantido a recursos naturais e fontes de energia, redes
de transportes e rede de comunicações de elevada performance.

O parque disponibiliza um site com as caraterísticas do parque (incluindo as suas
amenidades) e informação detalhada sobre as propriedades disponíveis, as empresas instaladas (anuário) e uma ferramenta interativa com informação georreferenciada sobre o parque e a região de inserção.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

O parque possui uma incubadora de empresas. Estão também disponíveis
serviços de restauração, cafetaria, mercearia, posto de correio, agência
de viagens, aluguer e lavagem de veículos, hotel de 3 estrelas, agências de
recrutamento, clínica e instalações desportivas.

N.D.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

O SMPIPA assegura a manutenção paisagística, a comercialização de propriedades, a gestão e manutenção de equipamentos comuns e a animação
do parque.

É o primeiro parque na Europa gerido por um organismo com certificação
ISO 14001 e registado no EMAS (Eco- Management and Audit Scheme). Este
credenciamento internacional reconhece a política de gestão ambiental e social do
parque e seu compromisso com a melhoria contínua.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Foi criada em 2004 a associação de empresas deste parque (Club des Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain) com funções representativas
e de suporte.

N.D.

• Parque industrial com uma área total de 1000 ha, 170 empresas no local,

500.000 m2 de espaços logísticos, 200 ha de espaços verdes.

• Fator diferenciador:
- Situado no centro da segunda da segunda área económica francesa, o
Plain de L’Ain permite às empresas usufruírem do dinamismo da região;
- Política de gestão ambiental e social reconhecida internacionalmente;
- Soluções de configuração adaptadas às necessidades individuais das
empresas que se pretendem instalar no parque (terrenos, edifícios, Incubadora de empresas).
• Não faz ligação direta das empresas com centros de produção de conhecimento
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
SYMBIOSIS KALUNDBORG (1/2)
Overview

Informação geral

A Symbiosis Kalundborg constitui uma parceria entre nove empresas públicas e privadas instaladas em Kalundborg, na Dinamarca. O seu princípio
base é que os resíduos de uma empresa se tornem os recursos de outra(s),
beneficiando tanto o meio ambiente como a economia.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A origem da Symbiosis Kalundborg remonta a 1972, quando algumas empresas
localizadas neste território estabeleceram entre si simbioses industriais, estimulando abordagens circulares à produção.
Fruto da atenção internacional despertada, as empresas parceiras criaram
emm1996 a Symbiosis Kalundborg enquanto serviço de apoio a visitas.

A Symbiosis Kalundborg não é um parque empresarial, mas antes uma associação de empresas que procura estimular simbioses industriais em benefício próprio e divulgar o modelo de economia circular que persegue.
O financiamento da associação é assegurado sobretudo pelas empresas
que a integram, contando também com o apoio do município de Kalundborg, que administra o seu secretariado.

Governance

A estrutura desta organização foi também co-financiada por fundos europeus, facto que motivou a sua evolução para um centro de simbioses,
redenominado em 2015 para Symbiosis Center Denmark. Desde esta data,
este centro tem estado envolvido em iniciativas de base nacional que visam
promover simbioses industriais na Dinamarca, possuindo um mandato para
atuar em 4 áreas: promoção de simbioses entre empresas, formação, promoção de investimento e colaboração com universidades.

Kalundborg é a região que historicamente concentra mais empresas industriais depois de Copenhaga, albergando grandes empresas de energia e
processamento e algumas empresas farmacêuticas e de tecnologia médica
e de tecnologia limpa.
Visão - A Symbiosis Kalundborg será a principal simbiose industrial do
mundo com uma abordagem circular para a produção.
Missão - Criar um desenvolvimento sustentável para as suas empresas através de projetos conjuntos.

A Kalundborg Symbiosis é uma associação privada gerida por um conselho executivo. O Kalundborg Municipality’s Department for Development administra o secretariado e os visitantes do espaço de acolhimento empresarial.

Dados financeiros

Contactos
Site: http://www.symbiosis.dk

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

N.D.

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Telefone: +4560632497
Email: symbiosecenter@kalundborg.dk
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
SYMBIOSIS KALUNDBORG (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

Tendo em conta que o conceito da Symbiosis Kalundborg não se materializa num parque empresarial, as infraestruturas existentes são propriedade
das empresas instaladas. Ainda assim, há partilha de algumas infraestruturas entre empresas, sobretudo no âmbito das simbioses estabelecidas.

O parque procura continuamente identificar e atrair novos membros, estabelecer
contato com terceiros, como universidades e visitantes e partilhar o conceito de
simbiose empresarial.

Infraestruturas de suporte

• Symbiosis Kalundborg materializa uma parceria entre nove empresas

públicas e privadas em Kalundborg.

• Misto de gestão pública e privada.
• Fator diferenciador:

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

N.D.

O município de Kalundborg tem um papel ativo na atração e triagem de empresas
que possam fazer sentido para a promoção da economia circular no seu território.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.D.

A Simbiose Kalundborg cria desenvolvimento sustentável nas suas empresas por
meio de projetos conjuntos.
Por sustentabilidade entende o uso responsável de recursos a longo prazo, em equilíbrio com considerações económicas, ambientais e sociais.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

N.D.

N.D.

- Primeira simbiose industrial do mundo com uma abordagem circular à
produção;
- Princípio base de que os resíduos de uma empresa devem tornar-se os recursos de outra(s), beneficiando tanto o meio ambiente como a economia.

• Promoção do investimento junto de empresas que possam vir a fazer sentido na abordagem centrada na economia circular.
• Ligação direta das empresas com centros de produção de conhecimento.
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
TECHNOPOLIS (1/2)
Overview

Informação geral

A Technopolis desenvolve, detém e opera uma cadeia de parques empresariais inteligentes em seis países da região nórdico-báltica (Finlândia, Rússia,
Estónia, Lituânia, Noruega, Suécia), que combinam espaços com escritórios
flexíveis e modernos com serviços de apoio permanentes e customizados.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A Technopolis foi criada há trinta anos para ser uma “máquina de crescimento”, isto
é, para crescer a ajudar seus clientes a crescer. A empresa iniciou as suas operações numa antiga fábrica de laticínios em Oulu, na Finlândia. Hoje, a Technopolis
constitui uma extensa rede de centros de negócio distintivos à escala internacional.
A sua estrutura acionista é a seguinte: Varma Mutual Pension Insurance Company 19,04%; Mercator Capital AB - 15,48%; Oulun kaupunki - 2,47%; Laakkonen Mikko
Kalervo - 1,35%; Technopolis Oyj - 1,18%; Outros – 60,54%.

A Technopolis fornece escritórios eficientes e flexíveis, espaços de
coworking e todo o género de serviços associados a empresas de todas as
dimensões.

Esta cadeia de parque é propriedade da Technopolis Plc (TPS1V), empresa
que se encontra cotada na Nasdaq de Helsínquia. Nos seus 17 parques,
usualmente designados de “campus”, encontram-se atualmente instaladas
1.600 empresas que empregam cerca de 50 mil colaboradores.
Sendo especialista em locais de trabalho partilhados, fornece escritórios
eficientes e flexíveis, espaços de coworking e tudo o que é necessário ao
seu bom funcionamento. Os seus serviços vão desde a conceção do espaço
de trabalho até a receção, soluções de reuniões, restauração e limpeza.

Governance
Nomination Board – composta por 3 pessoas e pelo chairman do board of directors,
que participa como especialista.
Board of directors - Composto por um CEO e uma equipa de gestão (um Chief Operating Officer and Director, Sales and Marketing, um Chief Real Estate Officer, Chief
Financial Officer e um Certified Property Manager).

Dados financeiros - 2017

O conceito Technopolis combina um espaço de alta qualidade com vários
serviços para oferecer aos clientes uma experiência instantaneamente
reconhecível e de alta qualidade.
Os seus campus geralmente são construídos em torno de um ou dois clientes
âncoras (grandes empresas ou agentes do setor público).
Esta entidade funciona numa lógica totalmente empresarial, praticando preços de mercado competitivos pelos espaços e serviços que disponibiliza.

Contactos
Site: https://www.technopolis.fi

Dados financeiros (€ 000)
Proveitos operacionais

Valor
121.359

Prestação de serviços

25.388

EBITDA

97.086

Resultado líquido

85.237

Ativo

1.719.790

Capital Próprio

764.883

Financiamentos obtidos

767.244

Nº de trabalhadores

224

Telefone:+358467120000
Email: info@technopolis.fi

6.2 Benchmarking nacional e internacional

70

ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
TECHNOPOLIS (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

17 campus inteligentes com forte dotação de espaço para escritórios e
coworking.

A empresa fornece serviços variados para promoção de empresas, como networking
events, publicidade nos lobbys dos edifícios, possibilidade de inclusão em stands
nas feiras, publicidade via email para uma lista de contactos centralizada.

• Especialista em locais de trabalho compartilhados, dispondo de 17

espaços de localização empresarial inteligentes, equipados com espaço
de escritório flexível e moderno, estando presente em 6 países da região
nórdico-báltica (Finlândia, Rússia, Estónia, Lituânia, Noruega, Suécia).
• Gestão privada.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Estão disponíveis salas de reunião e espaço para conferências com serviço
de catering, ginásio, fitness center, serviços de cabeleireiro, cosmética e
massagens e restauração diversificada de elevada qualidade.

A Technopolis disponibiliza consultoria e transferência de know-how no mercado.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

Serviço de receção e segurança, controlada pelos seus parceiros especializados nesta área.
A limpeza dos escritórios é personalizada para se adequar às instalações
de cada empresa, dentro do qual todos os serviços necessários podem ser
incluídos.

Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dos edificios.
Auditorias energéticas. Nos campus finlandeses, a eletricidade provém de fontes de
energia 100% renováveis e o papel de escritório é ambientalmente rotulado.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Internet, impressoras, atendedor automático de chamadas, economato e
correio.
Canal online centralizador de vários serviços como reserva de salas, pedidos de manutenção e serviços adicionais.
Promoção de eventos variados (filmes, festividades sazonais, entre outros).

Serviço de organização de eventos com catering incluído.

• Fatores diferenciadores:
- Know-how acumulado em vários países;
- Negócio pensado para oferecer ao seus clientes um serviço integrado,
não só com todos os meios físicos necessários para o desenvolvimento da
atividade comercial, como também de todos os serviços de suporte, para
que o cliente não precise de se incomodar.
• Oferece serviços de condomínio e de apoio às empresas.
• São disponibilizados serviços variados para promoção de empresas.
• Não faz ligação direta das empresas com centros de produção de conhecimento.
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
LAGOAS PARK (1/2)
Overview

Informação geral

A Lagoas Park, SA é proprietária de 13 edifícios de escritórios com cerca
de 85.000 m2 de espaços verdes, lagos e cascatas e mais de 5.000 lugares de estacionamento, acomodando 12 restaurantes, um hotel de 4 estrelas, um centro de congressos, um health club, um parque de estacionamento
público, um colégio e uma galeria comercial com serviços diversos. Conta
com cerca de 100 empresas instaladas.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

O Lagoas Park foi promovido e construído pelo Grupo Teixeira Duarte. Foi Inaugurado em 2003 e, desde esta data, tem sido gerido pela Lagoas Park, SA, empresa
detida por este grupo empresarial. Em maio de 2018, o Lagoas Park foi alienado na
sua totalidade a uma subsidiária do fundo europeu de private equity Kildare.

O Lagoas Park disponibiliza às empresas que nele se encontram instaladas um “serviço com tudo incluído”. A sua oferta incluí, além de espaços
de escritórios, serviços de gestão, manutenção e limpeza das instalações,
serviços de manutenção dos espaços exteriores, segurança 24h/dia todos
os dias do ano, água e eletricidade comuns e consumíveis dos edifícios e
dos espaços comuns.

Governance

A dimensão do empreendimento e a qualidade dos edifícios oferecem às
empresas significativas economias nos custos de exploração, principalmente nos consumos energéticos, na segurança, limpeza e manutenção.
O funcionamento desta entidade é totalmente empresarial, financiando a
sua atividade através de preços competitivos associados aos espaços e
serviços disponibilizados.

Sendo hoje uma referência e um caso de sucesso no contexto dos parques
empresariais em Portugal, o Lagoas Park, situado em Oeiras, reúne algumas das melhores empresas do país que reconhecem a qualidade das suas
condições.
Este empreendimento foi desenvolvido segundo uma estratégia de design
inovadora que contribui para a melhoria do bem-estar e do desempenho
das pessoas, para a maximização do capital humano e captação de talento, para a eficiência das empresas e otimização dos recursos.

Gestão privada.

Dados financeiros - 2017

Contactos
Site: http://lagoaspark.pt

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

4.712

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

308

Ativo

379.154

Capital Próprio

110.297

Financiamentos obtidos
Nº de trabalhadores

N.D.
1

Telefone: +351217912444 / +351217912344
Email: info@lagoaspark.pt
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
LAGOAS PARK (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

• Parque empresarial com 13 edifícios de escritórios com cerca de 85.000 m2

13 edifícios de escritórios com cerca de 85.000 m2 de espaços verdes,
lagos e cascatas e mais de 5.000 lugares de estacionamento.

O parque promove eventos e workshops variados que promovem o parque e as empresas que aí se encontram instaladas. O parque disponibiliza um site com informação relevante sobre as suas caraterísticas.

• Gestão privada.

de espaços verdes, lagos e cascatas e mais de 5.000 lugares de estacionamento.

• Fatores diferenciadores:
- Situado em Oeiras e desenvolvido segundo uma estratégia de design
Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

12 restaurantes, um hotel de 4 estrelas, um centro de congressos, um health
club, parque de estacionamento público, um colégio e uma galeria comercial com serviços diversos.

N.D.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

Encontram-se incluídos na proposta do Lagoas Park, a gestão, manutenção
e limpeza das instalações, a manutenção dos espaços exteriores, segurança 24h/dia todos os dias do ano, consumos de água e eletricidade e os
consumíveis do edifício e do espaço.

N.D.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Com o intuito de promover a criação de benefícios para as empresas residentes no Lagoas Park e para os seus 5.000 colaboradores, foram estabelecidas várias parcerias com empresas localizadas dentro e fora do parque
através das quais produtos e serviços úteis podem ser adquiridos com
ofertas adicionais, descontos ou formas de pagamentos especiais.

Procura estimular a ligação das empresas com centros de produção de conhecimento.

inovadora, o parque reúne algumas das melhores empresas do país que
reconhecem a qualidade das suas condições;
- Pretende disponibilizar às empresas que aí encontram instaladas um
“serviço com tudo incluído”.

• Oferece serviços de condomínio e de apoio às empresas.
• O parque promove eventos e workshops variados que promovem o parque
e as empresas que aí se encontram instaladas.
• Procura estimular a ligação das empresas com centros de produção de
conhecimento.
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
SAVOIE TECHNOLAC (1/2)
Overview

Informação geral

O Savoie Technolac, localizado em Chambéry-Grand Lac (na região de
Auvergne-Rhône-Alpes, a cerca de 1 hora de Grenoble, Lyon e Genebra),
em França, é promovido como um ecossistema de empresas, de centros de
investigação (e.g. Centro de Investigação de Engenharia Hidráulica, Instituto
Nacional da Energia Solar) e de ensino superior (Université Savoie Mont
Blanc) com foco particular na área da energia.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

Foi criado em 1987 na antiga base aérea militar de Bourget-du-Lac que foi parcialmente transferida pelo Estado francês para uma associação mista (a Sypartech)
criada para o desenvolvimento do parque tecnológico, detida em 60% pelo Conseil Départemental de la Savoie e em 40% por duas comunas locais (Chambéry
Métropole e Communauté d‘Agglomération du Lac du Bourget).

O Savoie Technolac disponibiliza escritórios, instalações técnicas, salas de
reuniões ou outros locais de trabalho através de modelos de arrendamento
(leases) que obrigam ao cumprimento integral de um conjunto de regras de
planeamento estabelecidas pela entidade gestora. Através da sua incubadora oferece uma equipa e recursos para responder de maneira personalizada e confidencial às necessidades dos seus clientes.

Governance

O parque oferece ainda um programa de aceleração de negócios que integra serviços de apoio variados.

O Savoie Technolac é um parque de ciência e tecnologia com 23 ha que
oferece soluções de instalação de empresas e serviços de suporte a negócios em vários estágios de desenvolvimento. Empreendedores, startups e
empresas que se encontram no parque beneficiam de um ambiente vivo e
cheio de energia, na proximidade do Lac du Bourget.
Graças à sua extensa rede de contactos de referência resultante de cerca
de 30 anos de experiência na área de suporte e desenvolvimento de negócios, o Savoie Technolac é o local ideal para todos os líderes de projetos ou
ideias nas áreas de energia inteligente e digital.

Este parque é gerido por um conselho sindical composto por representantes das
organizações parceiras, o qual é presidido por Luc Berthoud, prefeito de La Motte-Servolex e 3 vice-presidentes da metrópole de Chambery.
A gestão é assegurada por um diretor geral, um diretor de incubação, um diretor
administrativo e financeiro, um diretor de marketing e comunicação, um diretor de
inovação e, um diretor de desenvolvimento internacional.

Dados financeiros

O financiamento deste parque tecnológico é assegurado por fontes públicas e por fontes privadas (serviços prestados).

Contactos

Já possui na sua carteira 230 empresas das quais 50% pertence à fileira da
energia e 60 delas possui escala mundial.

Site: http://www.savoie-technolac.com

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

N.D.

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Telefone: +33 (0)479253636
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
SYMBIOSIS KALUNDBORG (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

Múltiplas soluções de escritórios, de soluções de coworking, de instalações
técnicas, de salas de reuniões e de auditórios. Maior incubadora da região
de Auvergne-Rhône-Alpes.

Apoio ao financiamento e estabelecimento de contactos com potenciais investidores. O parque disponibiliza um site com informação relevante sobre as suas caraterísticas e a ligação à envolvente.

• Parque industrial com forte vocação na área da energia e com forte liga-

ção com centros de saber, como centros de investigação, universidades e
politécnicos.

• Gestão pública.
• Fator diferenciador:

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Na área científica, integra um pólo da Université Savoie Mont Blanc e o
Institut National de l‘Énergie Solaire. No parque e proximidades encontram-se ainda restaurantes, snack-bares, residências, hotéis, centro médico
e paramédico, creche, correios e reprografia.

N.D.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

Portaria e serviço condominial completo. Recolha de resíduos, entre os
quais eletrónicos e elétricos. Manutenção de equipamentos comuns.

Aposta forte na produção de energia fotovoltaica para consumo próprio.

- Foco em projetos ou ideias nas áreas de energia inteligente e digital;
- O parque dispõe ainda de uma incubadora de escala nacional que
oferece uma equipa e recursos para responder de maneira personalizada
e confidencial às necessidades dos seus clientes e de um programa de
aceleração de negócios que integra serviços de apoio variados.

• Escritórios, instalações técnicas, salas de reuniões e outros locais de

trabalho disponibilizados através de leases para garantir o cumprimento
integral das regras de planeamento estabelecidas pela entidade.
• Apoio ao financiamento e estabelecimento de contactos com potenciais
investidores.
• Ligação direta das empresas com centros de produção de conhecimento
(universidade/centros de investigação e desenvolvimento tecnológico).

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Gichet Único do Imobiliário, que integra a metrópole de Chambéry, as localidades de Grand Lac e Coeur de Savoie, o Savoie Hexapole, a Alpespace e
o Savoie Technolac), Centre National de Formation de la Fonction Publique
Territoriale e Agence Économique de la Savoie que dão apoio ao nível da
formação e recrutamento, de I&D e inovação, de prospeção de clientes e de
exportação.

N.D.
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
TAGUS PARK (1/2)
Overview

Informação geral

Com 150 ha de área, o Taguspark é o maior parque de ciência e tecnologia de Portugal, acolhendo multinacionais de renome, pequenas empresas
inovadoras, startups, instituições de ensino superior, infraestruturas tecnológicas e uma série de serviços de suporte às empresas. Este parque é dotado
de uma centralidade estratégica que o coloca a poucos minutos da cidade
de Lisboa, do seu aeroporto e do concelho de Oeiras.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

O Taguspark foi criado por iniciativa governamental em 1992, constituindo o primeiro parque de ciência e tecnologia nacional. A sua estrutura acionista é a seguinte: CM Oeiras - 19,16%; Instituto Superior Técnico - 12,64%; Banco BPI - 10,03%;
Banco Comercial Português - 10,00%; Caixa Geral de Depósitos - 10,00%; Outros
– 38,17%.

Promove um ambiente urbano sustentável, a interação entre empresas, instituições de I&D e universidades, o desenvolvimento de atividades empresariais, a inovação, o ensino e um ambiente de competição internacional.
Está vedada pelos estatutos a admissão de qualquer atividade industrial
utilizadora de tecnologias poluentes. A captação de novos investimentos
realiza-se por duas vias: contactos com as maiores mediadoras imobiliárias que operam no mercado nacional e marketing relacional com os atuais
clientes (fidelização e boas referências a terceiros).

A Taguspark, SA é a entidade criada para a instalação, desenvolvimento,
promoção e gestão do Tagus Park, bem como para a prestação de serviços
de apoio necessários à sua atividade.
O Tagus Park tem como missão promover um ambiente urbano sustentável, a
interação entre empresas, instituições de I&D e universidades, desenvolver
atividades empresariais, de inovação e de ensino e promover um ambiente
de competição internacional.
Neste parque, encontram-se atualmente instaladas cerca de 130 empresas
e 25 startups, responsáveis por aproximadamente 11.000 empregos.

Governance
Órgãos sociais: Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal, (Comissão de Remunerações), Conselho de Administração, Conselho Científico e Tecnológico.

Dados financeiros - 2017

Promove breakfast sessions para a criação de sinergias entre clientes e
aumento da atratividade do parque e faz partilha de factos, notícias e
sucessos de relevo nas suas plataformas de comunicação.

Contactos
Site: https://www.taguspark.pt

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

7.100

Prestação de serviços

4.100

EBITDA

2.900

Resultado líquido

800

Ativo

66.000

Capital Próprio

57.000

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Tel: +351214226900
Email: taguspark@taguspark.pt
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ENTIDADES DE GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE REFERÊNCIA
TAGUS PARK (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

• O Taguspark é o maior parque de ciência e tecnologia de Portugal.

Este parque de ciência e tecnologia nacional disponibiliza escritórios, lojas, centro de congressos, auditórios, salas de reunião e ainda uma incubadora com 2.000 m2.

Tem um gabinete de comunicação e imagem que desenvolve atividades para projeção da personalidade e imagem das empresas e para melhor eficácia na captação
de investimento. Também promove sinergias com as restantes empresas do parque.
A Incubadora Tagus Park foi criada para atrair e fixar empresas inovadoras no
Tagus Park.

• Atualmente no parque de 150 hectares residem cerca de 130 empresas,

25 startups e 11.000 empregos.
• Gestão privada.

• Fator diferenciador:
Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Espaços comuns de convívio, farmácia, bancos, colégio, clínicas, restaurantes, comércio, praça de táxi, transporte coletivo, ginásio, lavagem de
automóveis, biblioteca, tabacaria, cabeleireiro, lavandaria e rent-a-car.
Existe também um projeto para a construção de um hotel de apartamentos
para trabalhadores, estudantes ou investigadores.

N.D.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

Existem serviços de manutenção do parque e das suas infraestruturas comuns.

Está vedado pelos estatutos a admissão de qualquer atividade industrial utilizadora de tecnologias poluentes.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Através da sua incubadora, apoia empreendedores no processo de desenvolvimento sustentado de ideias de negócio e startups de base tecnológica.

N.D.

- Situado em Oeiras, o parque dispõe de uma centralidade estratégica que
o coloca a poucos minutos da cidade de Lisboa e do seu aeroporto;
- Ligação direta com a universidade e centros de investigação, promovendo assim a produção de saber e criação de startups.

• Oferece serviços de condomínio e de apoio às empresas.
• Disponibiliza serviços variados para promoção de empresas, principalmente com o seu gabinete de imagem/marca.
• Promove a ligação direta das empresas com centros de produção de
conhecimento (universidade/centros de investigação e desenvolvimento
tecnológico).
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
INVEST NORTHERN IRELAND (1/2)
Overview

Informação geral

A Invest Northern Ireland (Invest NI), uma agência pública de desenvolvimento de negócios, disponibiliza serviços, programas, suporte e consultoria a empresas existentes na Irlanda do Norte ou a novas empresas que aqui
se queiram instalar.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

Entidade pública sob a responsabilidade do ministro da economia da Irlanda do
Norte.

A Invest Northern Ireland assegura serviços, programas, suporte e consultoria a a empresas existentes na Irlanda do Norte ou a novas empresas que
aqui se queiram instalar, dando particular atenção à atração de investimento. Desenvolve parcerias com organizações e empresas por toda a Irlanda
do Norte e internacionalmente para que os recursos sejam utilizados de
maneira mais eficiente e para que os serviços fornecidos às empresas
sejam mais especializados.

A entidade tem como visão estimular o crescimento da inovação e das
exportações para construir uma economia local que concorra globalmente,
pretendendo ser uma agência de desenvolvimento de negócios líder mundial. Rege-se pelos seguintes valores: foco no cliente, respeito, integridade,
paixão, profissionalismo, teamworking e performance de excelência.
A Irlanda do Norte apresenta características que a favorecem como região
de acolhimento empresarial: é dotada de infraestruturas avançadas, custos
operacionais competitivos e mão de obra qualificada, os preços dos imóveis permanecem bem abaixo daqueles praticados noutros locais do Reino
Unido e na República da Irlanda, pouco congestionamento, transportes
públicos eficientes e uma força de trabalho orientada para a produtividade.

Governance
A Invest Northern Ireland está dividida em oito grupos operacionais, cada um
liderado por um Diretor Executivo. O diretor executivo lidera a equipa de gestão
executiva e tem responsabilidade geral pelo desempenho da agência. O conselho
de administração representa os sectores empresarial e educativo e é nomeado pelo
Ministro da Economia.

Dados financeiros - 2017

A Invest Northern Ireland procura apoiar empresas de variados setores,
tipologias e dimensões na região da Irlanda do Norte.
A par de alguns serviços gratuitos, uma grande parte dos serviços disponibilizados são pagos pelas empresas interessadas, embora os preços sejam
muito competitivos.

Contactos
Site: https://www.investni.com/

Dados financeiros (€ 000)
Proveitos operacionais
Prestação de serviços

Valor
66.593
N.D.

EBITDA

-117.198

Resultado líquido

-118.000

Ativo

291.784

Capital Próprio

177.242

Financiamentos obtidos
Nº de trabalhadores

19.563
610

Telefone: 08001814422
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
INVEST NORTHERN IRELAND (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

N.A.

A Invest Northern Ireland presta apoio às empresas na obtenção de financiamento
(diferentes formas de financiamento desde participações no capital da empresa a
empréstimos, aliados a apoio técnico, conhecimento e experiência que ajudarão no
desenvolvimento e sucesso do negócio).
A Invest Northern Ireland também ajuda as empresas a encontrar espaços para
instalação ou relocalização, disponibilizando uma ferramenta de property search
onde é possível pesquisar escritórios, unidades de negócio, parques industriais e
sites (próprios ou de terceiros).

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

N.A.

N.D.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

N.D.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Suporte na expansão para novos mercados, no arranque de novos negócios, no desenvolvimento de produtos e serviços, na melhoria de eficiência
operacional e de capacidades e competências, na minimização de riscos,
no aproveitamento de oportunidades do Brexit e em assuntos jurídicos.

N.D.

• A Invest Northern Ireland, uma agência de desenvolvimento de negócios do

Ministério da Economia, fornece serviços, programas, suporte e consultoria a
empresas novas e existentes na Irlanda do Norte.
• Tem como visão estimular o crescimento da inovação e das exportações para
construir uma economia local que concorra globalmente, pretendendo ser uma
agência de desenvolvimento de negócios líder mundial.
• A sua estratégia para 2017-2021 assenta na criação e entrega de foco
(priorizar com base em escolhas bem estruturadas para entregar os resultados
desejados, tendo em mente que empresas de diferentes tamanhos, em diferentes estágios de desenvolvimento e em diferentes setores, enfrentam desafios
distintos), no suporte acrescido às empresas e estreitamento de relações com
os seus parceiros, em escalar crescimento, inovação, competitividade, exportações e criação de empregos dos seus clientes e em destacar a região a nível
internacional.
• Ao nível do acolhimento empresarial, é disponibilizada uma ferramenta de
property search onde é possível pesquisar escritórios, unidades de negócio,
parques industriais e sites (próprios ou de terceiros).
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
WEST MIDLANDS GROWTH COMPANY (1/2)
Overview

Informação geral

A West Midlands Growth Company, detida pela West Midlands Combined
Authority e os seus membros constituintes, é uma organização que atua na
região do oeste do Reino Unido (foco em Birmingham, Solihull, Coventry,
Warwickshire e Black Country) e tem como compromisso promover a região
como um dos principais locais para investir, fazer negócios e visitar.
Estão localizadas na região 20.000 empresas digitais e criativas, resultado do seu ambiente singular e propício à inovação:

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A empresa foi fundada em abril de 2017, sendo detida pela West Midlands Combined Authority e os seus membros constituintes (18 autoridades locais e 4 Local
Enterprise Partnerships).

A West Midlands Growth Company trabalha o marketing regional, a atração investimento, a gestão de parcerias e relações, a promoção do turismo
e o suporte aos negócios através de market intelligence.

Foi criada a partir da Marketing Birmingham, uma entidade que durante 35 anos
procurou promover a cidade de Birmingham a investidores ingleses e estrangeiros.

A West Midlands Growth company procura apoiar empresas que pretendam instalar-se nas West Midlands. O grosso do financiamento desta
entidade é público, embora gere também receitas de prestação de serviços.

• A região está a assistir a um renascer económico, com crescimentos acentuados;
• Oito universidades e instituições de I&DT produzem 52.000 recém licenciados a cada ano;
• Cerca de 120 milhões de pessoas visitam anualmente a região;
• Localização estratégica inigualável - 90% da população do Reino Unido
não vive a mais que quatro horas de carro.

Governance
A governance desta entidade envolve as principais autoridades locais, universidades localizadas no território e câmaras de comércio, representados no seu conselho (constituído por 24 membros).
Em termos operacionais, a equipa de gestão sénior é constituída por 3 membros.

Dados financeiros - 2016

Contactos
Site: https://wmgrowth.com

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

6.810

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

16

Ativo

2.482

Capital Próprio

-1.463

Financiamentos obtidos

1.476

Nº de trabalhadores

53

Telefone - +44 (0) 121 202 5115
Email - info@wmgrowth.com
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
WEST MIDLANDS GROWTH COMPANY (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

A West Midlands Growth Company promove a instalação ou relocalização
de empresas para as Birmingham’s Economic Zones: Advanced Manufacturing Hub (Aston); City Centre Enterprise Zone; Tyseley Environmental
Enterprise District; Longbridge ITEC Park; Life Sciences Campus (Selly Oak /
Edgbaston); The Food Hub (Witton)

A West Midlands Growth Company atua em 6 áreas: (i) marketing regional, promovendo a região no RU e no estrangeiro; (ii) atração investimento, apoiando investidores potenciais; (iii) gestão de parcerias e relações entre entidades-chave da
região com o objetivo de potenciar a competitividade da mesma; (iv) promoção do
turismo; (v) Promoção de negócios, visando apoiar as necessidades das empresas
através da mobilização da expertise existente no território; (vi) Market intelligence, promovendo a geração de conhecimento específico acerca da performance e
das oportunidades num conjunto lato de sectores e indústrias.
Destaca-se aqui um serviço de apoio à relocalização de negócios que apoia a
identificação de locais de instalação (e.g. Birmingham’s Economic Zones) e o acolhimento de talento em resposta às necessidades das empresas
(https://www.relocatetobirmingham.co.uk).

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

N.A

N.D.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

N.A.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

As empresas localizadas na região podem ser comercial partners, acedendo a serviços de informação e de promoção privilegiados. São disponibilizados serviços de suporte aos negócios e serviços de market intelligence.

N.D.

• A West Midlands Growth Company é uma agência regional que atua ao

nível de marketing regional, atração investimento, gestão de parcerias e
relações, promoção do turismo, suporte aos negócios e market intelligence.
• É detida pela West Midlands Combined Authority e respetivos membros
constituintes (18 autoridades locais e 4 Local Enterprise Partnerships).
• A governance desta entidade envolve as principais autoridades locais,
universidades localizadas no território e câmaras de comércio, representados no seu conselho (constituído por 24 membros).
• Entre as suas várias áreas de atuação, destaca-se o seu serviço de apoio à
relocalização de negócios, que apoia as empresas a atrair na identificação
de locais de instalação e o acolhimento de talento em resposta às necessidades das empresas.
• A entidade promove a instalação ou relocalização de empresas para as
Birmingham’s Economic Zones.
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MIDAS - MANCHESTER’S INWARD INVESTMENT AGENCY (1/2)
Overview

Informação geral

A MIDAS (Manchester’s Inward Investment Agency) é a agência de atração
de investimento externo de Manchester, tendo o objetivo estratégico de garantir níveis significativos de novos investimentos e empregos para a região
de inserção.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A MIDAS foi criada em 1997, fazendo parte da Manchester Growth Company,
uma organização sem fins lucrativos que visa promover o desenvolvimento económico, a atração de investimento, as competências, o emprego e as empresas na
Grande Manchester.

Fornece serviços de marketing territorial de Manchester, visando os mercados e setores chave e disponibiliza um pacote abrangente, gratuito e
confidencial de aconselhamento e assistência para potenciais investidores
e empresas que se queiram instalar na região.

Governance

O financiamento é assegurado sobretudo pela Manchester Growth
Company, sendo maioritariamente público. Complementarmente, existe
financiamento europeu e receitas de prestação de serviços.

A MIDAS faz parte da Manchester Growth Company, que apoia o crescimento e a prosperidade da Grande Manchester (Bury, Bolton, Manchester,
Oldham, Rochdale, Salford, Stockport, Tameside, Trafford and Wigan).
A Grande Manchester é uma região situada no noroeste de Inglaterra, que
oferece às pessoas uma ótima localização para viver, trabalhar, visitar, beneficiando de um ambiente fantástico para os negócios. Manchester possui
uma incrível pool de talentos. As suas infraestruturas aeroportuárias e de
transporte competem a nível global. A região possui também um portfólio
diversificado e de alta qualidade de propriedades comerciais.

Baseada num Subsidiary Board nomeado pela Manchester Growth Company.
Beneficia ainda, de um Advisory Board que cobre três áreas fundamentais: desenvolvimento da força de trabalho; suporte aos negócios e ao financiamento; internacionalização e marketing.

Dados financeiros

Contactos

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

2.600

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Site: https://www.investinmanchester.com
http://www.growthco.uk
Telefone: +44 (0) 161 237 4470
Email: info@midas.org.uk
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
MIDAS - MANCHESTER’S INWARD INVESTMENT AGENCY (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

N.A.

Por conta própria ou através de outras entidades oferece , assistência na procura
de propriedades/instalações, suporte à relocalização de empresas e negócios,
aconselhamento, apoio ao recrutamento e formação e assessoria financeira.
Oferece ainda soluções de financiamento (empréstimos, seed investment), assistência na obtenção de bolsas e apresentação a redes de apoio a empresas.
O serviços de assistência à procura de propriedades/ instalações é bastante
robusto, estando integrado com as principais imobiliárias.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

N.A.

N.D.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

N.A.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

N.A.

N.D.

• A MIDAS (Manchester’s Inward Investment Agency) é a agência de atra-

ção de investimento externo de Manchester, tendo o objetivo estratégico
de garantir níveis significativos de novos investimentos e empregos para a
região de inserção.
• Fornece serviços de marketing territorial de Manchester, visando os
mercados e setores chave e disponibiliza um pacote abrangente, gratuito e
confidencial de aconselhamento e assistência para potenciais investidores
e empresas que se queiram instalar na região.
• Faz parte da Manchester Growth Company, uma organização sem fins
lucrativos que visa promover o desenvolvimento económico, a atração de
investimento, as competências, o emprego e as empresas na Grande Manchester.
• Disponibiliza assistência na procura de propriedades/instalações,
suporte à relocalização de empresas e negócios, aconselhamento, apoio
ao recrutamento e formação e assessoria financeira.
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL (1/2)
Overview

Informação geral

A AICEP é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, tendo como principais atribuições promover a internacionalização
das empresas portuguesas e apoiar a sua atividade exportadora, captar
investimento estruturante para o país e promover a imagem de Portugal com
iniciativas criadoras de valor.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A AICEP é uma entidade pública de natureza empresarial (AICEP, EPE). Resultou da
fusão, em 2007, entre a API (Agência Portuguesa para o Investimento) e do ICEP
(Instituto do Comércio Externo de Portugal).

No universo da AICEP existe a AICEP Global Parques, uma entidade especialista em gestão de parques e em localização empresarial que procura
garantir condições de captação e acompanhamento na instalação de
projetos de investimento nacional e estrangeiro. Tem como missão oferecer
soluções globais de localização empresarial, em especial para responder à
ação do seu acionista de referência: a AICEP.

Por sua vez, a AICEP Global Parques, tem uma história que remonta à década de
70, com a criação do Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Área de Sines
(GAS). É detida em 91.19% pela AICEP, EPE, 5,37% pelo IAPMEI, 2,14% pela APS,
0,65% pela CM Sines e 0,65% pela CGD.

A AICEP afirma-se como uma agência dinâmica com abordagem centrada
no cliente / investidor. Negoceia diretamente com as empresas através de
uma abordagem adaptada às suas necessidades. Pretende ser o único ponto de contacto em todas as fases nos processos de investimento. A AICEP
atua de acordo com o princípio da seletividade prestando um serviço de
excelência aos projetos que melhor concorram para a competitividade e
sustentabilidade da economia portuguesa. Os clientes da AICEP, na vertente
da captação de investimento, são empresas de grande dimensão com um
volume de negócios anual na ordem dos 75 milhões de euros ou com projetos de investimento superiores a 25 milhões de euros.

Como visão, a AICEP Global Parques procura ser reconhecida como a
empresa/parceira nacional de referência no apoio a estratégias e ações
de localização empresarial. De momento, a entidade detém e gere o Zils
Global Parques, o BlueBiz Global Parques e o Albiz Global Parques.
Os três parques perfazem uma área total de 2678ha e apresentam taxas
de ocupação entre 55,9% (Zils) e 92,9% (Albiz).

Governance
AICEP, EPE: Assembleia Geral, Conselho de Administração, Fiscal Único, Auditor
Externo e Conselho Consultivo
AICEP Global Parques: Assembleia Geral, Conselho de Administração, Comissão
Executiva, Fiscal Único.

Dados financeiros (AICEP Global Parques) - 2017
Dados financeiros (€ 000)

Contactos
Valor

Proveitos operacionais

11.754

Prestação de serviços

11.131

EBITDA

4.924

Resultado líquido

2.192

Ativo

39.439

Capital Próprio

28.092

Financiamentos obtidos
Nº de trabalhadores

Já a AICEP Global Parques opera segundo um modelo empresarial, enquanto entidade gestora de parques industriais. Baseia o seu funcionamento
em receitas resultantes da cedência de ocupação do espaço (cedência de
direitos de superfície, aluguer de espaço) e da prestação de serviços.

N.D.
29

Site: http://www.portugalglobal.pt
https://www.globalparques.pt/
Tel: +351 213827750
Email: globalparques@globalparques.pt
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
AICEP - AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

Três parques empresariais em Portugal: a ZILS - Zona Industrial e Logística
de Sines; BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal; Albiz –
Parque Empresarial de Sintra, Cada um destes parques possuir infraestruturas básicas adequadas (água industrial e doméstica, eletricidade, gás
natural, comunicação de voz e dados, tratamento de efluentes ( e rede de
pipelines ligada ao Porto de Sines, no caso da ZILS).

Assegura o acolhimento de todos os projetos de investimento estrangeiro em Portugal fazendo, se necessário, o seu posterior encaminhamento para outras entidades
em função do perfil do projeto. Acompanha projetos de investimento em todas as
suas etapas fornecendo aconselhamento e “informação à medida” das necessidades dos empresários.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Escritórios equipados com todas as infraestruturas e utilidades necessárias.
Salas de reuniões e conferências. Extensas áreas verdes.

Apoio à gestão e promoção de parques industriais e promoção dos contactos com
as entidades públicas para licenciamento do projeto de ordenamento.
Apoio à realização do contrato de localização. Apoio no licenciamento de projetos.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

Manutenção de áreas comuns e vigilância. Plano de Monitorização Ambiental. Plano de urbanização definido e organizado que simplifica o processo
de investimento. Recursos humanos qualificados, dinamizados pela existência de escolas técnicas e centros de formação. Serviços de vigilância 24h.
Manutenção de áreas comuns. Manutenção de equipamentos e infraestruturas.

ETAR em alguns dos parques.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Seleção personalizada da melhor localização para o investimento e acompanhamento do processo de instalação do negócio. Análises e pareceres
técnicos. Motor de busca e georreferenciação de espaços de acolhimento
empresarial (Portugal Site Selection).

N.D.

• A AICEP é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal,

tendo como principais atribuições promover a internacionalização das empresas portuguesas e apoiar a sua atividade exportadora, captar investimento
estruturante para o país e promover a imagem de Portugal com iniciativas
criadoras de valor.
• A AICEP integra no sei seio uma empresa especialista em gestão de parques
e em localização empresarial (a AICEP Global Parques), tendo como foco
garantir condições de captação e acompanhamento na instalação de projetos
de investimento nacional e estrangeiro.
• A AICEP Global Parques gere a ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines, o
BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal e o Albiz – Parque Empresarial de Sintra, bem como a seleção personalizada da melhor localização
para o investimento empresarial e acompanhamento do processo de instalação
do negócio.
• É disponibilizado um motor de busca e georreferenciação de espaços de
acolhimento empresarial (Portugal Site Selection).
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INVEST LISBOA (1/2)
Overview

Informação geral

A Invest Lisboa é a agência de promoção económica e de captação de
investimentos de Lisboa, materializando uma parceria entre a Câmara
Municipal de Lisboa (CML) e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) com o objetivo de promover e captar investimentos, empresas e
talentos para Lisboa.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

Fundada em 2009, a Invest Lisboa constitui uma iniciativa pioneira no país que
resultou de uma parceria entre a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e a
Câmara Municipal de Lisboa. Conta também com o apoio da AICEP e o patrocínio
da Baía do Tejo. Funciona como um departamento da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

A Invest Lisboa atua como um facilitador, apoiando os investidores, empresas e empreendedores com projetos de investimento em Lisboa, independentemente da sua nacionalidade, sector de atividade e dimensão dos
projetos.
Para esse fim, estabelece parcerias com diversas entidades relevantes (e.g.
AICEP, Baía do Tejo, APPII, Associação do Turismo de Lisboa, Audax-ISCTE,
Câmara de Comercio Hispano Portuguesa, Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, FEDERASUR
(América do Sul), Caiado Guerreiro Advogados, Freguesia de Santo António, Fundação CERTI (Brasil), IAPMEI, IBREI (Brasil), IGFSS, Lispolis, Observatório Político, Pereira Ventures (EUA), True Bridge Consulting, Universidade
Católica, SBI Consulting, Women Win Win).
A Invest Lisboa é financiada pela CML e CCIP, prestação de serviços e cofinanciamento FEEI, entre outras fontes.

Tem como visão atingir o pleno emprego em Lisboa.
A sua missão incluí: divulgar, com eficiência e eficácia, as vantagens de
Lisboa; apoiar os investidores, empresas e empreendedores ao longo do
processo de decisão; promover um ambiente favorável ao investimento e à
instalação de empresas e talentos em Lisboa.

Governance
A Invest Lisboa tem um Diretor Executivo e um Diretor de Projeto nos seus órgãos
diretivos.

Dados financeiros

Contactos
Site: https://www.investlisboa.com

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

N.D.

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Tel: +351 213224050
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INVEST LISBOA (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

A parceria com a Baía do Tejo, empresa 100% do Estado que gere Parques
Industriais e Logísticos no Barreiro e Seixal e um grande terreno em Almada para a instalação da Cidade da Água, dá à Invest Lisboa e a Lisboa a
capacidade de captar indústrias e grandes operadores logísticos, que não
têm locais adequados para se instalar na cidade. Ao mesmo tempo, dá à
Baía do Tejo a possibilidade de se promover sob a marca Lisboa (Lisbon
South Bay), aproveitando a sua notoriedade internacional.

A Invest Lisboa atua em três áreas fundamentais: (i) Promoção internacional, divulgando Lisboa no mundo como um Atlantic Business Hub; (ii) Apoio a Investidores,
Empresas e Empreendedores, respondendo a pedidos de aconselhamento, informações, contactos, procura de parceiros, instalações, necessidades de formação
e oportunidades de investimento de forma personalizada, confidencial e gratuita;
(iii) Dinamização da economia, criando a incubadora de empresas Startup Lisboa, o
Serviço de Escritórios Virtuais Invest Lisboa, a Bolsa de Permutas para Empreendedores, o Consultório para Imóveis e os Workshops ABC, entre outras iniciativas.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

N.A.

N.A.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

N.A.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Aconselhamento; fornecimento de informações; pesquisa de instalações
para empresas e negócios, organização de ações de formação.

N.D.

• Fundada em 2009, a Invest Lisboa resulta de uma parceria entre a Câmara

de Comércio e Indústria Portuguesa e a Câmara Municipal de Lisboa.

• Tem como objetivo promover e captar investimentos, empresas e talentos
para Lisboa.
• Promove Lisboa no mundo como um Atlantic Business Hub.
• Atua como um facilitador, apoiando os investidores, empresas e empreendedores com projetos de investimento em Lisboa, independentemente da
sua nacionalidade, sector de atividade e da dimensão dos projetos.
• Criou a Startup Lisboa, que contribuiu para um novo posicionamento de
Lisboa (prémio de Cidade mais Empreendedora da Europa, em 2015) e,
subsequentemente, captação da Web Summit para a cidade).
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
INVESTBRAGA (1/2)
Overview

Informação geral

A InvestBraga, Agência para a Dinamização Económica de Braga, constitui
o braço económico do Município de Braga.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A InvestBraga é uma empresa municipal que tem como único acionista o município
de Braga.
Foi criada em 2014, constituindo uma iniciativa pioneira que evidencia a preocupação crescente dos municípios portugueses com a atração de investimento.

A InvestBraga atua em três áreas fundamentais:
(i) Estímulo ao desenvolvimento da economia local e promoção do investimento nacional e internacional;
(ii) Apoio à comunidade de investigadores de inovação e empreendedores tecnológicos e promoção da colaboração entre os vários atores de
negócio através da Startup Braga (incubadora com assinatura “Microsoft
Ventures“ e hub de inovação);
(iii) Promoção de eventos, seminários, feiras e exposições, gerindo e capitalizando o Altice Fórum Braga. Para o efeito conta com um conjunto alargado de
parceiros com atuação no apoio ao investimento, ao financiamento, ao conhecimento, ao talento, ao associativismo, à gestão e ao ambiente de negócios.

Através da atração de investimento e de empreendedores, e com a inovação como um dos seus fios condutores, a agência aposta na credibilização
do município enquanto parceiro de negócio junto de investidores nacionais
e internacionais.
Colocar Braga no mapa do investimento, do empreendedorismo e da inovação é a grande prioridade da organização.
Com 2000 anos de história, Braga é a terceira maior cidade de Portugal,
depois de Lisboa e Porto, e tem altos padrões de qualidade de vida com
base na localização e infraestruturas existentes. A cidade é um viveiro
tecnológico, onde surgiram muitas startups internacionais bem sucedidas
e a casa de uma universidade de renome (Universidade do Minho) e do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) - um dos principais
centros de investigação europeu.

Governance
Órgãos sociais: Conselho de Administração, Assembleia Geral, Fiscal Único.
O Conselho de Administração é presidido pelo Presidente da CM de Braga, integrando um administrador executivo e um administrador não executivo.

O financiamento desta empresa municipal resulta de várias fontes, entre
prestação de serviços, financiamento municipal e cofinanciamento FEEI,
entre outras fontes.

Dados financeiros - 2017

Contactos
Site: https://www.investbraga.com

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

1.469

Prestação de serviços

855

EBITDA

-109

Resultado líquido

-236

Ativo

1.042

Capital Próprio

244

Financiamentos obtidos

130

Nº de trabalhadores

N.D.

Tel: +351 253208230
Email: geral@investbraga. com; info@startupbraga.com
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INVESTBRAGA (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

N.A.

Atividades intensas de atração de investimento, empresários e empreendedores,
bem como promoção de eventos, seminários, feiras e exposições.
Desde a sua fundação, a InvestBraga acompanhou mais de 447 projetos de investimento, muitos deles com origem internacional (Fujitsu, Bosch, Aptiv, Accenture,
OutSystems, Webhelp, Starbucks, Farfetch).

• Com 2000 anos de história, Braga é a terceira maior cidade de Portugal,

depois de Lisboa e Porto.

• A cidade é um viveiro tecnológico, onde surgiram muitas startups internacionais bem sucedidas e a casa de uma universidade de renome (Universidade do Minho) e do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia
(INL) - um dos principais centros de pesquisa internacional.

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

• A InvestBraga, Agência para a Dinamização Económica de Braga, atua
como o braço económico do município e promove o desenvolvimento económico da região, tendo como único acionista o município de Braga.

Através da Startup Braga, fornece espaços de trabalho, em escritório,
cowork ou hot seating. Fornece ainda acesso a laboratórios para investigação e desenvolvimento de produto, com apoio técnico.

A Estratégia “+Indústria”, desenvolvida no âmbito do Plano Estratégico para o
Desenvolvimento Económico de Braga 2014–2026, enquadra os planos de investimento privado e público e de regeneração de áreas empresariais vocacionadas
para a indústria.

• A InvestBraga gere a Startup Braga (uma incubadora com assinatura
“Microsoft Ventures“ e um hub de inovação) e o Altice Fórum Braga.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

N.D.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Espaço do Investidor - one stop shop para empresários e investidores, que
aposta na agilização de processos e ajuda a identificar incentivos locais,
nacionais e internacionais, a localizar espaços para atividades económicas,
a Identificar recursos humanos e mecanismos de apoio à contratação, entre
outros serviços.
Geoportal – um portal online que permite analisar diversas variáveis georreferenciadas para apoiar a tomada de decisão de instalação de novos negócios ou a relocalização empresarial (http://www.norteinvest.pt/braga).

N.D.

Infraestruturas de suporte

• Disponibiliza aos investidores o “Espaço do Investidor”, que funciona
como uma one stop shop.
• Disponibiliza, também, o geoportal que permite analisar diversas variáveis georreferenciadas para apoiar a tomada de decisão de instalação de
novos negócios ou a relocalização empresarial.
• A Estratégia “+Indústria”, da sua responsabilidade, enquadra os planos
de investimento privado e público e de regeneração de áreas empresariais
vocacionadas para a indústria.
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO (1/2)
Overview

Informação geral

A ADRAL, Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, é uma instituição que visa promover desenvolvimento regional do Alentejo e o fortalecimento da sua base económica e produtiva, em cooperação com os demais
agentes e entidades da região, do país ou de outros países.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A ADRAL foi criada em 1998, fruto da vontade de um conjunto vasto de Instituições e Empresas da Região Alentejo, sob o enquadramento do DL nº 88/99 de 19
de março, que define o estatuto das Agências de Desenvolvimento Regional em
Portugal. Assume o modelo de sociedade anónima. É atualmente composta por um
leque de 66 parceiros/acionistas, entre entidades públicas, associações, empresas
e outras entidades com interesse regional no Alentejo.

A ADRAL procura promover e potenciar o desenvolvimento do Alentejo,
oferecendo apoio técnico às empresas, colaborando com as entidades
públicas e privadas da região e cultivando a cultura empreendedora nos
cidadãos desde a infância aos seniores.

Segundo esta instituição, a região do Alentejo dispõe atualmente de uma
oferta relevante de infraestruturas e serviços de apoio à atividade empresarial: 101 infraestruturas de acolhimento empresarial, das quais cerca
de metade (52) com perspetivas de expansão a concretizar num horizonte temporal de curto-médio prazo e perspetiva de criação de 19 novas
infraestruturas nesse mesmo horizonte temporal, ampliando assim o stock
regional em 19% para um total de 120 unidades.
Merece ainda destaque o Sistema Regional de Transferência de Tecnologia
(SRTT) do Alentejo, cuja peça central é o Parque de Ciência e Tecnologia do
Alentejo, infraestrutura que corporiza a atividade de acolhimento e suporte
às iniciativas de promoção e transferência de I&DT.

Governance

O financiamento desta entidade regional resulta de várias fontes, entre
prestação de serviços, financiamento público e cofinanciamento FEEI.

A organização estrutural da ADRAL conta com um Conselho de Administração,
uma Comissão Executiva, um Diretor Geral (destacado da CIMAC – Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central) e 4 responsáveis por áreas (Área do Centro de
Apoio à Dinâmica Empresarial no Alentejo - CADEA, Área da Qualidade, Planeamento e Marketing Territorial - QPMT, Comunicação, Recursos Humanos e Apoio
à Direção – CRHD, Inovação, Energia e Tecnologias de Informação – TI). Existem
ainda 2 serviços de apoio transversal: o SAF – Serviço Administrativo e Financeiro
e a coordenação dos Polos ADRAL.

Dados financeiros - 2017

Contactos
Site: http://www.adral.pt

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

1.245

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido
Ativo

7
2.806

Capital Próprio

287

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

29

Email: geral@adral.pt
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ENTIDADES DE PROMOÇÃO INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

A ADRAL promove a ligação de potenciais investidores com as 101
infraestruturas de acolhimento empresarial atualmente disponíveis na
região.

A ADRAL tem quatro áreas de atuação, todas elas com contributos potenciais
para a atração de investimento: (i) Estudos, Informação e Marketing Territorial; (ii)
Animação Económica, Empreendedorismo, Competitividade e Consultoria; (iii)
Assistência Técnica, Formação e Qualidade; (iv) Inovação, Energia e Tecnologias
de Informação.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

N.A.

A ADRAL tem promovido a consolidação do Sistema Regional de Transferência de
Tecnologia do Alentejo e da rede de espaços de acolhimento empresarial disponíveis.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

Promover o desenvolvimento sustentável e inovador das cidades e vilas da região
com vista ao desenvolvimento de uma Smart Region Alentejo.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Apoio ao empreendedorismo (acompanhamento nas diferentes fases do
processo empreendedor desde a fase de desenvolvimento da ideia de
negócio até ao apoio técnico à criação e consolidação da empresa) e à
inovação nos domínios da energia e tecnologias de informação. Assegurar
oferta formativa num conjunto de áreas de formação que vão ao encontro
dos diagnósticos previamente realizados quanto às necessidades formativas na região.

N.D.

• A ADRAL é uma agência de desenvolvimento regional que procura promover e
potenciar o desenvolvimento do Alentejo, oferecendo apoio técnico às empresas, colaborando com as entidades públicas e privadas da região e cultivando
a cultura empreendedora nos cidadãos desde a infância aos seniores.

• É constituída atualmente por um leque de 66 parceiros/acionistas e a sua organização estrutural conta com um Conselho de Administração, uma Comissão
Executiva do Conselho de Administração, um Diretor Geral e 4 responsáveis
por áreas.
• A instituição facilita a ligação dos investidores com os espaços de acolhimento empresarial disponíveis na região e com o Sistema Regional de Transferência de Tecnologia em emergência no território, relevando em em particular o
Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo.
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
INFRASERV HÖCHST (1/2)
Overview

Informação geral

A Infraserv Höchst (Infraserv GmbH & Co. Höchst KG) é uma empresa
germânica que opera grandes parques empresariais na Alemanha orientados para a indústria química e a indústria farmacêutica. Faz parte de um
grupo empresarial (Infraserv Höchst-Group) com várias subsidiárias, entre
as quais se destacam a Infrasite Griesheim GmbH, a Infrasite Bngs GmbH,
a Infrasite Monheim GmbH, a Provadis Professionals GmbH, a NOVIA
Chromatographie GmbH, a Provadis School of International Management
and Technology AG, a Provadis Partner für Bildung und Beratung GmbH e a
Infraserv Logistics GmbH.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A Infraserv Höchst emergiu em 1997, no seguimento da reoganização da Höchst
AG (uma das maiores empresas químicas do mundo), quando esta decidiu abrir o
site onde nasceu e cresceu (Industriepark Höchst) a outras empresas químicas e
farmacêuticas.
Os principais acionistas da empresa são a Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (30%),
a Clariant Plastics & Coatings GmbH (27%) e a Celanese Services Germany (15%).

A Infraserv Höchst atua no mercado segundo um modelo totalmente empresarial. Opera vários sites químicos que detém na Alemanha e presta serviços em outros, incluindo conceção de raiz de novos parques e projetos de
qualificação ou expansão de sites existentes.
Para operar áreas específicas criou subsidiárias especializadas, como é
o caso da Infraserv Logistics GmbH, da Provadis Professionals GmbH e da
Provadis School of International Management and Technology AG.

No seu conjunto, o Infraserv Höchst-Group emprega cerca de 2.750 trabalhadores e 190 formadores vocacionais e gera mais de 1,1 biliões de
euros de receitas anuais. Este grupo disponibiliza serviços operacionais, de
gestão e consultoria nos sites que gere, incluindo o fornecimento de energia, gestão de resíduos, operação de redes, serviços de localização, saúde
e segurança, proteção ambiental, logística e formação.

A Infraserv Höchst é uma sociedade em comandita. Os seus órgãos sociais envolvem um conselho executivo e uma assembleia geral.

A Infraserv faz da sustentabilidade uma parte integrante da sua filosofia
para assegurar o desenvolvimento de longo prazo da empresa, dos seus
funcionários e dos seus clientes. Ao garantir que as suas práticas de negócios são ecologicamente corretas, a Infraserv está a fazer a sua parte para
transmitir um mundo habitável para as gerações futuras.

Governance

Dados financeiros - 2016

Contactos
Site: https://www.infraserv.com

Dados financeiros (€ 000)
Proveitos operacionais
Prestação de serviços
EBITDA
Resultado líquido

Valor
95.300
N.D.
160.900.
69.800

Ativo

857.300

Capital Próprio

276.800

Financiamentos obtidos
Nº de trabalhadores

97.400
1.900

Tel: +49 69305-6767
Email: kundenservice@infraserv.com
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
INFRASERV HÖCHST (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

Detém vários sites químicos na Alemanha com infraestruturas básicas de
referência para a indústria química, a indústria farmacêutica e biotecnologia
(Industriepark Höchst, Industriepark Griesheim, Creative Campus monheim).

Promove nacional e internacionalmente os espaços que detém e que opera.

Infraestruturas de suporte

• A Infraserv Höchst (Infraserv GmbH & Co. Höchst KG) é uma empresa ger-

mânica que opera grandes parques empresariais na Alemanha orientados
para a indústria química e a indústria farmacêutica.

• Faz parte de um grupo empresarial (Infraserv Höchst-Group) com várias
subsidiárias que, no seu conjunto, empregam cerca de 2.750 trabalhadores
e 190 formadores vocacionais e geram mais de 1,1 biliões de euros de
receitas anuais.

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Amenidades relevantes disponíveis, porto e aeroporto na proximidade.

Detêm e disponibilizam todas as competências para conceção e qualificação de
espaços de acolhimento sofisticados, bem como para a execução e operação dos
projetos.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

Serviços imobiliários, serviços de segurança, gestão estratégica das
infraestruturas, serviços de engenharia civil, fornecimento de água e tratamento de águas residuais, serviços médicos de emergência, departamento
de incêndios, fornecimento de gás natural, ar comprimido e gases industriais, Serviços de IT e comunicações.

Serviços de proteção ambiental (medição e controle de emissões, análises ambientais e de processos, controlo de ruído, rastreio de resíduos). Oferta de todo o tipo
de soluções de gestão de resíduos. Promoção de simbioses industriais.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Engenharia de processos ( desenvolver, otimizar e gerir planos de reserva,
otimização de equipamentos, uso de energia e estratégias de manutenção).
Serviços de logística (armazenamento, serviços aduaneiros, renta-a-car comercial) e de transporte. Serviços de saúde e segurança. Serviços de gestão
de RH. Engenharia de processos. Formação e treino (formação profissional,
educação continua, workshops, coaching, e-learning).

N.D.

• Detém vários sites químicos na Alemanha (Industriepark Höchst, Industriepark Griesheim, Creative Campus monheim).
• Disponibiliza serviços operacionais, de gestão e consultoria nos sites que
gere, incluindo o fornecimento de energia, gestão de resíduos, operação
de redes, serviços de localização, saúde e segurança, proteção ambiental,
logística e formação.
• Possui todas as competências para conceção e qualificação de espaços
de acolhimento sofisticados, bem como para a execução e operação de
projetos.
• Para operar áreas específicas criou subsidiárias especializadas.
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
KICOX - KOREA INDUSTRIAL COMPLEX CORPORATION (1/2)
Overview

Informação geral

A Korea Industrial Complex Corporation (KICOX) é uma organização
sul-coreana de gestão e apoio especializado a parques industriais públicos
do país, sendo afiliada do Ministério do Comércio, Indústria e Economia
(MOTIE).

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

O voluntarismo sul-coreano dos anos 60 e 70 em prol da industrialização do país
determinou uma aposta pública muito forte na criação de parques industriais e zonas económicas especiais. As iniciativas mais relevantes foram mobilizadas pelas
designadas “Complex Corporations”. No início dos anos 90, após a consolidação
do processo de desenvolvimento sul-coreano, o governo decidiu criar uma entidade
para centralizar a gestão dos principais parques industriais públicos. Foi assim que,
em 1997, nasceu a KICOX, integrando cinco Complex Corporations.

A empresa segue um modelo fortemente estatizado, baseado em financiamento público de base e financiamento de vários projetos nacionais dirigidos à competitividade da economia e à promoção da ecoeficiência.

A empresa administra mais de 60 complexos industriais, incluindo mais de
três dezenas de complexos nacionais e de uma dezena de zonas económicas especiais destinadas a investimento direto estrangeiro), localizando
empresas que respondem por cerca de 36% da produção, 35% das exportações e 28% dos empregos no setor industrial sul-coreano.
Estes complexos industriais possuem uma área total de 282 milhões de m2,
onde se encontram 38.000 empresas que empregam cerca de 800.000
colaboradores..

Governance
Gestão centralizada na KICOX, assegurada por um CEO, uma direção de planeamento e gestão, uma direção de apoio corporativo, uma divisão de desenvolvimento industrial, um centro de inovação industrial e um gabinete de relações públicas.
Cada pólo regional (antigas Complex Corporations) tem uma equipa de planeamento geral e, em alguns casos, um equipa de apoio à gestão e uma equipa de apoia à
habitação.

Dados financeiros

Contactos
Site: http://www.kicox.or.kr

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

N.D.

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Ms. So-Hyun Jeong / Manager:
E-mail : shj7254@kicox.or.kr
Telefone : +82-70-8895-7254
Mr. In-Seok Choi / Assistant Manager:
E-mail : cis0205@kicox.co.kr
Telefone : +82-70-8895-7239
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
KICOX - KOREA INDUSTRIAL COMPLEX CORPORATION (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

A empresa administra mais de 60 complexos industriais, todos eles devidamente infraestruturados. Os parques oferecem lotes e edificações para
venda ou arrendamento destinados à indústria e à logística.
De um modo geral, estes lotes estão equipados com redes de água,
drenagem de águas pluviais, eletricidade, gás e telecomunicações.

Esta entidade é responsável, também, pela atração de investimento direto do
estrangeiro. Na verdade, a KICOX emergiu da Korea Export Industrial Complexes
Corporation. A KICOX procura atrair para os seus parques empresas com uma forte
componente industrial em diversas atividades consideradas estratégicas, designadamente componentes & materiais, equipamento médico, equipamento de TI,
eletrónica, automóvel, naval e aeroespacial.

• Organização detida pelo governo coreano, mais especificamente pelo

Ministério do Comércio, Indústria e Economia.

• Gere e presta apoio especializado a parques industriais públicos do país
(mais de 60 complexos industriais, incluindo mais de três dezenas de complexos nacionais e de uma dezena de zonas económicas especiais).
• Promove ativamente a atração de investimento para a industria, nomeadamente em áreas ligadas a componentes & materiais, equipamento médico,
equipamento de TI, eletrónica, automóvel, naval e aeroespacial.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

Os principais parques industriais da KICOX possuem um conjunto alargado
de amenidades, dada a sua grande dimensão. Inclusivamente, existe uma
preocupação de vários pólos regionais da KICOX com a parte residencial
de proximidade.

Planeamento, operação e desenvolvimento de complexos industriais sectorialmente
especializados. Mais recentemente, promoção da clusterização através da gestão
ativa da atração de tipos específicos de empresas para cada complexo industrial e
da promoção de redes de colaboração e de I&D ao nível local, regional e nacional.

• Organiza e fomenta a formação de clusters industriais, tendo um papel
importante no desenvolvimento económico do país.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

• Promove simbioses industriais e a eco-eficiência.

Ampla oferta de serviços, desde apoio à instalação de empresas, passando
pelo apoio financeiro e ao recrutamento, até ao levantamento e disponibilização de informação regular sobre cada parque industrial. Os serviços
são disponibilizados localmente, mas a KICOX faz a sua gestão a nível
nacional, gerando economias de escala e de gama relevantes.

A partir de 2005, a KICOX tem sido a entidade responsável pela implementação
do programa coreano de promoção de eco-parques industriais, com três fases de
implementação até 2019. Fortes apostas em projetos de I&D e na dinamização de
simbioses industriais foram efetuadas até ao presente, com resultados significativos
alcançados

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Assistência às atividades de gestão e produção de empresas instaladas,
quer em áreas operacionais quer em áreas estratégicas (e.g. I&D).

N.D.

• Estimula a I&D empresarial e as redes de investigação.
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
APIA - FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES DE ASTURIAS (1/2)
Overview

Informação geral

A APIA é a Federación de Polígonos Industriales de Asturias, representando
e prestando serviços a áreas industriais nas Astúrias e seus proprietários.
Esta entidade é formada por organizações de empresários e proprietários
de propriedades industriais daquela região.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A APIA foi criada pela Assembleia Constituinte em 29 de outubro de 1996. A ideia
de criar uma Federação surgiu como uma continuação das relações existentes entre
as associações dos polígonos ASIPO e SILVOTA e, acima de tudo, como uma fórmula
para encontrar soluções para problemas comuns relacionados com a operação, conservação e prestação de serviços públicos nessas áreas de acolhimento empresarial.

A APIA é gerida por uma Junta Directiva constituída por 6 membros: um presidente,
um vice-presidente, um secretário e três vogais.

Desde a sua constituição, a atuação da federação tem-se centrado em três
áreas principais que compõem a estrutura principal do trabalho: (i) Representação e articulação do polígonos asturianos com entidades relevantes
na área do acolhimento empresarial; (ii) Apoio à criação, consolidação e
qualificação de espaços de acolhimento empresarial; (iii) Ações e projetos
comuns entre polígonos que gerem economias de escala e capacidade
conjunta.
O financiamento desta organização resulta dos polígonos federados e de
cofinanciamento público associado a projetos que desenvolve, nomeadamente FEEI.

Dados financeiros

Contactos

É uma instituição sem fins lucrativos de âmbito regional, com personalidade
jurídica e plena capacidade, sendo livre e independente de partidos políticos, organizações de trabalhadores e da administração.
Na altura da sua criação, o espaços de acolhimento empresarial asturianos
encontravam-se numa situação muito degradada, carentes de serviços e infraestruturas, situações de precariedade e de dificuldade do funcionamento
e desenvolvimento das empresas instaladas, inexistencia generalizada de
organizaciones empresariales, falta de envolvimento das entidades públicas relevantes e falta de implicação dos proprietários e empresários.
Esta entidade tem-se batido pela regulação jurídica adecuada para as funções de manutenção, conservação e prestação de servicios nos polígonos,
a dotação de recursos nestas áreas de acolhimento, o fomento de organizações nos polígonos e respetiva coordenação e a qualidade das áreas
empresariais.

Governance

Site: http://www.poligonosindustrialesasturias.com

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

N.D.

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Telefone: 985 73 20 68
Email: info@poligonosindustrialesasturias.com
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
APIA - FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES DE ASTURIAS (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

N.A.

Promovem uma ferramenta de pesquisa e georreferenciação dos polígonos asturianos e suas empresas.

• A APIA, Federación de Polígonos Industriales de Asturias, representa e presta

serviços a áreas de acolhimento empresarial nas Astúrias, ajudando-as a qualificar-se.
• Não tem fins lucrativos e é formada por organizações de empresários e proprietários parque empresariais das Astúrias.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

• De âmbito regional, com personalidade jurídica e plena capacidade, é livre
e independente de partidos políticos, organizações de trabalhadores e dos
poderes públicos.

N.A.

Assessoria a associações representativas de polígonos, designadamente na preparação e acompanhamento de planos estratégicos e de ação. Apoio à normalização
de espaços de acolhimento desordenados. Elaboração de planos de manutenção.
Conceção e desenvolvimento de zonas de equipamentos comuns e de serviços
complementares. Regulação do funcionamento de espaços comuns. Identificação e
acesso a sistemas de apoio.

• Desde a constituição da federação, a sua atuação tem-se centrado em três
áreas principais: (i) Representação e articulação do polígonos asturianos com
entidades relevantes na área do acolhimento empresarial; (ii) Apoio à criação,
consolidação e qualificação de espaços de acolhimento empresarial;
(iii) Ações e projetos comuns entre polígonos que gerem economias de escala e
capacidade conjunta.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

Presta serviços de apoio à gestão ambiental.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

• São inúmeros os serviços específicos dirigidos a áreas de acolhimento empresarial disponibilizados pela APIA, quer em matéria de estratégia e assessoria à
criação e qualificação de espaços de acolhimento empresarial quer em outras
áreas de necessidade de funcionamento deste tipo de infraestruturas.

N.A.

Organização, direção, gestão e outros serviços internos em poligonos. Gestão de
informação e centro de informação para áreas industriais e suas empresas. Assessoria jurídica e apoio com a formalização da documentação administrativa, urbana e
operacional. Acompanhamento e assessoria na coordenação com a administração
local. Assessoria e gestão em processos de urbanização industrial. Assessoria à
criação de associações de empresários, comunidades de proprietários, entidades de
conservação e de entidades voluntárias de gestão. Formação e training. Aconselhamento e soluções para vigilância e proteção.

6.2 Benchmarking nacional e internacional

97

ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
CEPE - COORDENADORA ESPAÑOLA DE POLÍGONOS EMPRESARIALES (1/2)
Overview

Informação geral

A CEPE é a Coordenadora Española de Polígonos Empresariales, uma associação nacional, sem fins lucrativos e com personalidade jurídica própria.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

É uma associação nacional, organização sem fins lucrativos com personalidade
jurídica própria. Sob impulso da APIA, foi constituída em 29 de setembro de 1998
nas Astúrias e registrada no Ministério do Interior em 11 de março de 1999.

A CEPE é uma associação sem fins lucrativos que tem como associados
federações e associações de áreas empresariais e outras entidades formadas por empreendedores ou proprietários ligados à gestão, operação ou
revitalização de áreas de acolhimento empresarial. Tem o objetivo de promover o interesse geral da qualidade das áreas de acolhimento empresarial
em Espanha, com especial atenção aos aspetos da defensa da economia,
do meio ambiente, dos utilizadores das mesmas, do fomento do associativismo e da investigação e formação no âmbito do solo industrial. A sua
atuação é financiada por quotizações, prestação de serviços e apoios
públicos nacionais e europeus.

A CEPE agrupa federações e associações de áreas de negócios e outras entidades formadas por empreendedores ou proprietários ligados à gestão,
operação ou revitalização de áreas de acolhimento empresarial.
Como entidade nacional de referência, a CEPE é a principal representante
de parques empresariais em Espanha, através de suas entidades associadas
e colaboradores, desenvolvendo um conjunto de serviços dos quais estes
beneficiam, graças à sua participação e sinergias.
Por influência das suas entidades participantes, a CEPE compreende atualmente mais de 90.000 empresas.

Governance
Presidência, Junta Diretiva e Assembleia Geral.

Dados financeiros

Contactos
Site: http://www.poligonosempresariales.es/

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

N.D.

Prestação de serviços

N.D.

EBITDA

N.D.

Resultado líquido

N.D.

Ativo

N.D.

Capital Próprio

N.D.

Financiamentos obtidos

N.D.

Nº de trabalhadores

N.D.

Telefone: +34 902550519
Email: info@poligonosCEPE.org
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
CEPE - COORDENADORA ESPAÑOLA DE POLÍGONOS EMPRESARIALES (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

N.A.

Disponibiliza um serviço de pesquisa e caraterização de espaços de acolhimento
empresarial que facilita o processo de escolha e instalação de empresas
(http://www.poligonosempresariales.es/inicio-ofertas-mapa-buscador/).

Infraestruturas de suporte
N.A.

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial
Fórum para analisar e melhorar o valor das áreas empresariais. Diálogo e aconselhamento na gestão e organização de parques industriais. Desenvolvimento de
ações e projetos on demand. Promoção de projetos que motivem a melhoria da
gestão, organização e o desenvolvimento dos parques empresariais espanhóis.
Cooperação permanente com a Federação Espanhola de Municípios e Províncias.
Desenvolveu em parceria com a AENOR um sistema de certificação da qualidade
de espaços de acolhimento empresarial (“Polígono Empresarial de Calidad”) pioneiro na Europa.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

Desenvolve várias iniciativas para a sustentabilidade.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

N.A.

Desenvolvimento e comercialização de várias aplicações de suporte à gestão de
áreas de acolhimento empresarial: (i) CEPE-ER, para a gestão e controle de informações de risco para empresas, lotes e áreas comuns; (ii) CEPE-SI, para a integração e
disponibilização online de informação georreferenciada e conteúdos visuais sobre
espaços de acolhimento empresarial. Disponibilização de vários estudos e publicações de interesse para associados.

• Associação nacional, sem fins lucrativos e com personalidade jurídica

própria, que representa os parques empresariais existentes em Espanha.
• Pertencer ao CEPE traz importantes vantagens às entidades gestoras dos
parques empresariais:
- Integração num fórum especializado onde se trocam e compartilham
experiências e projetos
- Assessoria e apoio na criação e consolidação de associações e federações representativas de parques empresariais
- Acesso e comunicação com entidades públicas
- Organização e participação em conferências, seminários, fóruns e congressos
- Assessoria na promoção de espaços de atividade econômica
- Desenvolvimento de projetos comuns
- Assessoria para obtenção de subvenções e subsídios
- Serviço jurídico especializado
- Formação específica em gestão de áreas de negócio
• Sistema de certificação da qualidade de espaços de acolhimento empresarial (“Polígono Empresarial de Calidad”) pioneiro na Europa.
• Desenvolvimento e comercialização de várias aplicações de suporte à
gestão de áreas de acolhimento empresarial.
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
REGIONAL PARTNER (1/2)
Overview

Informação geral

A Regional Partner é uma consultora francesa especializada em marketing
territorial e na deteção de projetos de investimento, atuando em prol da
atratividade dos territórios seus clientes.

Origens e estrutura societária

Modelo de negócio

A Regional Partner foi criada em 1992 em Vannes, França, para responder a
oportunidades de mercado na área da promoção territorial e da atração de investimento. Atualmente, está organizada sob a forma de sociedade anónima, sendo a
mesma participada por acionistas individuais. Para além da sede em Vannes, possui
um estabelecimento em Lyon recentemente criado.

A Regional Partner atua no mercado segundo uma lógica de consultoria. Os seus clientes alvo são autoridades locais e regionais, bem como
agências de desenvolvimento económico, de atração de investimento e
de promoção turística de base territorial. Os projetos e serviços desenvolvidos pela empresa são baseados em fees fixos, em fees variáveis/
success fees ou em modelos mistos suportados pelos seus clientes. Certos
serviços de natureza pública ou semi-pública disponibilizados de forma
gratuita pela Regional Partner a empresas e investidores (e.g. informação
legal e fiscal do país e territórios, pesquisa de espaços de localização,
informação sobre apoios públicos ao investimento, informação sobre o
ambiente económico, o emprego e a formação, facilitação da instalação)
são operados por conta dos seus clientes locais ou regionais enquanto
serviços de atração de investimento.

Dispõe de um profundo conhecimento sobre as necessidades e comportamentos das empresas e seus líderes, do território francês e das suas especificidades locais, bem como das comunidades e organizações que contribuem para a sua atratividade.
Possui atualmente uma equipa de 16 especialistas com experiência e conhecimento em diversas áreas ligadas ao marketing territorial e à atração
de investimento.
Disponibiliza serviços em três áreas fundamentais: (i) consultoria em marketing territorial; (ii) prospeção de empresas e investimentos; (iii) marketing
operacional.
Nos últimos 20 anos, participou em mais de 12 mil projetos com 298 parceiros. O grau de satisfação com os projetos realizados é de cerca de 90%
de acordo com o inquérito de satisfação de 2017.

Governance
A empresa é gerida por um presidente que acumula também as funções de CEO
conjuntamente com um outro vogal executivo.

Dados financeiros - 2017

Contactos

Dados financeiros (€ 000)

Valor

Proveitos operacionais

1.402

Prestação de serviços

1.402

EBITDA

48

Resultado líquido

36

Ativo

979

Capital Próprio

484

Financiamentos obtidos

44

Nº de trabalhadores

16

Site: https://www.regional-partner.com/
Email: contact@regional-partner.com
Escritório de Vannes
Tel: +33 (0) 297541111
Escritório de Lyon:
Tel: +33 (0) 437236645
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ENTIDADES INTEGRADORAS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(OUTSOURCING)
REGIONAL PARTNER (2/2)
Highlights

Serviços e amenidades
Infraestruturas básicas

Atração de investimento

N.A.

O core business da Regional Partner é apoiar autoridades, agências de desenvolvimento económico, agências de atração de investimento e entidade de promoção
turística francesas de base local ou regional na promoção dos seus territórios e na
atração de empresas e investimentos.
O seu portfolio de oferta centra-se em três áreas fundamentais: (i) Consultoria em
marketing territorial, identificando fatores de atração, desenvolvendo planos de
marketing territorial e desenhando de planos de ação operacionais; (ii) Marketing
operacional, através de marketing digital customizado (e.g. criação e ativação de
sites, preparação de brochuras) , marketing direto por telefone, mail e redes sociais
e ativação de imprensa; (iii) Prospeção de empresas e investimentos através de
plataformas digitais desenvolvidas para o efeito.

Infraestruturas de suporte

Estratégia e assessoria à criação e qualificação de espaços
de acolhimento empresarial

N.A.

N.A.

Serviços de condomínio

Sustentabilidade

N.A.

N.D.

Outros serviços de apoio às empresas

Outros

Serviços práticos, confidenciais e gratuitos, desde informação legal e fiscal
do país e dos territórios, passando por pesquisa de espaços de localização,
informação sobre apoios públicos ao investimento, informação sobre o ambiente económico, o emprego e a formação até à facilitação da instalação.

A Regional Parter opera três plataformas digitais de prospeção e atração de
empresas e investimentos para territórios locais ou regionais: a plataforma Pôle
Implantation Entreprises para empresas e investimentos de origem francesa
(www.pole-implantation.org/); a plataforma Set Up in France (www.set-up-in-france.
org) para empresas e investimentos externos; Pôle Implantation Tourisme
(www.pole-implantation-tourisme.org/) para investimentos no turismo,

• A Regional Partner é uma consultora francesa especializada em marketing

territorial e na deteção de projetos de investimento, atuando em prol da
atratividade dos territórios seus clientes.

• Os seus clientes alvo são autoridades locais e regionais, bem como
agências de desenvolvimento económico, de atração de investimento e de
promoção turística de base territorial.
• Possui atualmente uma equipa de 16 especialistas com experiência e conhecimento em diversas áreas ligadas ao marketing territorial e à atração
de investimento.
• Disponibiliza serviços em três áreas fundamentais: (i) consultoria em
marketing territorial; (ii) prospeção de empresas e investimentos; (iii) marketing operacional.
• Nos últimos 20 anos, participou em mais de 12 mil projetos com 298
parceiros.
• Opera três plataformas digitais de prospeção e atração de empresas e
investimentos para territórios locais ou regionais ao serviço de um conjunto
de clientes locais e regionais representativos de territórios franceses.
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INTRODUÇÃO

No âmbito do “Estudo para a criação de uma entidade que
sustente a continuidade do projeto N- Invest” foi realizado
um processo de inquirição a entidades gestores de Espaços
de Acolhimento Empresarial (EAE) e a empresas acolhidas
numa série restrita de EAE para os quais a equipa do projeto
N-Invest realizou um esforço adicional de aprofundamento da
informação sobre a realidade desses EAE.
O processo de auscultação decorreu entre setembro de
2018 e janeiro de 2019, suportado em dois questionários
desenvolvidos para o efeito, em anexo ao presente documento.
Como apresentado no relatório final do estudo, o tecido
empresarial na região Norte está difundido pelo território de
forma relativamente desordenada, no qual se podem identificar
poucos exemplos de EAE estruturados e perfeitamente
delimitados no território. Em número ainda mais reduzido são
aqueles que configuram verdadeiros parques empresariais
geridos por entidades públicas ou privadas como se de um
verdadeiro condomínio se tratassem.
Em vez disso, e apesar de estarem identificadas as zonas
industriais/ empresariais na base de dados desenvolvida no
âmbito do projeto N-Invest, o acolhimento empresarial é feito
em lotes de propriedade dos privados, normalmente detidos
pela própria empresa instalada, o que dificulta tremendamente
o contacto com o universo de proprietários dos EAE na região.

Esta configuração faz com que os municípios sejam as
entidades mais aproximadas de uma entidade gestora de EAE,
pela responsabilidade que tem na definição do PDM.
No entanto, o processo de auscultação padeceu de diversas
dificuldade tais como:
\ A identificação dos EAE realizada no projeto N- Invest nem
sempre coincidiu com a identificação feita pelos municípios –
derivado a diferenças conceptuais
\ Os município não possuem informação detalhada e
atualizada das empresas presentes nas zonas industriais /
empresariais
\ Alguns municípios não dispõe de uma equipa dedicada à
gestão e atração de investimento concelhio, pelo que não
estavam perfeitamente qualificados para responder às
questões colocadas
O processo de auscultação prolongou-se por mais dois meses
face ao previsto, tendo-se utilizado as sessões do roadshow de
divulgação do projeto N- Invest para sensibilizar e esclarecer
os municípios sobre o processo de inquirição a decorrer.
Além disso, a AEP capitalizou a sua extensa rede de contactos
com os municípios para induzir uma taxa de resposta mais
elevada. Embora os resultados não tenham atingido as
expectativas, o número de respostas obtidas e a diversidade de

entidades respondentes permite que a análise estatística dos
resultados seja significativa.
O processo de inquirição às empresas instaladas numa série
restrita de EAE identificados no âmbito do projeto N-Invest
foi marcado pelo insucesso. De facto, a taxa de resposta*
(9,5%) ficou muito abaixo do expectável e está longe de ser
representativa da opinião do universo de empresas instaladas
na região Norte.
As insistências de solicitação de resposta realizadas via e-mail
foram infrutíferas e, para esse desidrato, terá contribuído o
facto de muitos dos contactos utilizados (extraídos de bases
de dados empresariais) não serem os mais indicados para a
temática em apreço ou, sendo contactos gerais, não serem
encaminhados devidamente aquando da sua receção.
Assim, e embora o presente documento apresente os resultados
das respostas válidas das empresas, importa ter em conta que
as conclusões que daí advém deverão ser interpretadas como
indicações ou indícios e não como evidências estatisticamente
significativas e representativas da região Norte.

* - para o cálculo da taxa de resposta considerou-se uma amostra total de
335, que inclui apenas as empresas com contacto de e- mail disponível. A
lista global de empresas disponibilizada pela equipa do projeto N-Invest
totalizava 645 empresas.
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Do inquérito realizado às entidades gestoras
de EAE resultou um total de 26 respostas
válidas (lista de entidades na caixa ao lado),
das quais 24 são Câmaras Municipais, uma
freguesia e um parque empresarial.
Os municípios que participaram neste estudo
representam 35% da superfície, 36% da
população e 37% do pessoal ao serviço nos
estabelecimentos do cômputo da região Norte.
A região Norte é composta por 86
municípios, o que significa que os resultados
obtidos representam 28% da totalidade
dos municípios da região, englobando
municípios localizados em grandes centros
urbanos (e.g. Maia, Matosinhos), em
importantes polos industriais (e.g. V. N. de
Famalicão, Guimarães), em territórios de
baixa densidade (e.g. Vinhais, Bragança),
tanto do interior como do litoral.
Pode considerar-se, por isso, de que se trata
de uma amostra representativa do universo
da região Norte, a partir da qual se poderão
retirar conclusões e realizar extrapolações
robustas sobre a realidade regional.

Lista de entidades respondentes:
\ CM Carrazeda
de Ansiães
\ CM Mogadouro
\ CM Vinhais
\ CM Vila Pouca d
e Aguiar
\ CM Chaves
\ CM Maia (Maia Go)
\ CM Cinfães
\ CM Fafe
\ CM Esposende
\ CM Vila Real
\ CM Bragança
\ CM Póvoa de Varzim
\ CM Viana do Castelo
\ CM Guimarães
\ CM V. N. de Famalicão

\ CM Paredes
\ Regia Douro Park
\ CM Murça
\ UF da Madalena
e Samaiões
\ CM Amarante
\ CM Baião
\ CM Lousada
\ CM Matosinhos
\ CM Monção
\ CM Ponte de Lima
\ CM Ponte da Barca
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: AVALIAÇÃO DOS EAE
Como avalia os Espaços de Acolhimento Empresarial (EAE) detidos/geridos pela entidade que representa nos seguintes domínios?

54%

50%

46%

30%

27%

20%

15%

12%
10%
0%
1 Fraco

0%

2

3

4

5 Excelente

Dotação de infraestruturas

40%

35%

12%
0%

0%

46%

0%

4%

As respostas sobre a avaliação da gestão condominial dos
EAE geridos pelas entidades respondentes é coerente com as
características de um tecido empresarial fragmentado e com
existência de um número reduzido de parques empresariais /
industriais estruturados e perfeitamente delimitados.

50%

0%

40%

24%

20%
16%

0%

Gestão condominial

60%

Diversidade dos serviços disponibilizados

Ao nível dos serviços disponibilizados, o cenário não é
tão positivo, havendo um amplo reconhecimento de que
existem margem consideráveis de melhoria, tanto em termos
de diversidade de serviços prestados, como em termos de
qualidade, principalmente em municípios economicamente
menos desenvolvidos no interior. Inclusivamente, 12% das
entidades gestoras avalia com nota negativa a diversidade dos
serviços prestados atualmente.

Qualidade dos serviços disponibilizados

Quando questionados para avaliarem os EAE geridos por si, as
entidades gestoras destacam as infraestruturas como o ponto
mais forte. Este foi a única vertente de análise classificada
como excelente. De facto, 15% dos respondentes, a maioria
dos quais municípios do litoral, maioritariamente urbanos,
avalia com nota máxima os EAE que gere em termos de
infraestruturas. No entanto, quase metade dos respondentes
concede uma nota bastante positiva nesta vertente.
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: OFERTA ATUAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS
Que infraestruturas estão disponíveis para
as empresas instaladas nos EAE?

13% 13%

12% 6% 12%

60%

12% 6% 18%

13% 6%

14%
29%

20% 7%

29%

7% 14%

7%
33%

24% 12%
12%

24%
24%

19%
25% 13%

Em nenhum dos EAE
Na maioria dos EAE

Em alguns dos EAE
Em todos os EAE

75%

Talento

71%

Protocolos para fornecimento de
serviços de informação e
telecomunicações

65%

Protocolos para fornecimento de
energia

0%

Contabilidade e fiscalidade

57%

81%

20%

Consultoria de apoio à gestão

73%

50%

Serviços logísticos

60%

Serviços de utilização comum

53%

Em alguns dos EAE
Em todos os EAE

Serviços de utilidade geral

53%

Serviços de representação do EAE

44%

Serviços de portaria e vigilância

33%
28% 6%
33%

80%

40%

Serviços de mobilidade

11%
6% 39%

Serviços de manutenção geral

53%

Serviços de manutenção e limpeza

50%

Em nenhum dos EAE
Na maioria dos EAE

Serviços de informação e promoção

Serviços de gestão imobiliária

31%

44%

18%
29%

13%
38%

13%
56%

41%
18%

Restauração, bar e catering

Regulamento interno do EAE

47%

29%

17%
11% 28%

Incubação ou co-work

Serviços ambientais

0%

Childcare

63%

20%

69%

40%

Amenidades

5% 15% 20%

12%

41%

31%

19% 6%
44%

Portaria/receção

60%

Rede elétrica de média e
alta tensão

5% 21% 5%

Parques de estacionamento

44%

5% 10% 20%

38%

Loteamento ordenado e
infraestruturado

Infraestruturas tecnológicas

Em alguns dos EAE
Em todos os EAE

6% 6%

100%

44%

100%

25% 6%

A grande maioria dos EAE não tem disponíveis vários serviços
de apoio à gestão, incluindo de recursos humanos, e a
aquisição de utilidades é realizado de forma individualizada.
Por isso, caso haja interesse das empresas instaladas,
existem oportunidades de mercado na prestação de serviços
qualificadores a um custo mais competitivo.

6%

60%

31%

68%

65%

19%

44%
28%
11% 17%

13% 6%
31%

Em nenhum dos EAE
Na maioria dos EAE

Fibra ótica

Espaços verdes comuns

47%

33%

Espaços para serviços de
suporte e amenidades

Área logística multifuncional

Espaços de utilização comum

61%

20%

ETARs

40%

0%

50%

53%

7% 13%

11% 21% 16%

60%

Que outros serviços às empresas estão
disponíveis para as empresas instaladas nos
EAE?

A figura do condomínio não é uma realidade muito presente
nos EAE da região. No entanto, por se tratar de EAE não
estruturados geridos por municípios, os “serviços partilhados”
geralmente existentes são os serviços ambientais, de
manutenção e de limpeza, enquanto as amenidades e os
serviços de utilidade existem em poucos EAE.

80%

33%

80%

44%

11% 11% 17%

100%

22%

Loteamento ordenado e infraestruturado, parques de
estacionamento e rede elétrica de média ou alta tensão são
os tipos de infraestruturas que mais habitualmente estão
presentes nos EAE da região Norte. Já áreas de suporte, de
logística, tecnológicas ou zonas comuns, são as que com menor
frequência existem nos EAE.

Que serviços de condomínio estão
disponíveis para as empresas instaladas nos
EAE?
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: OFERTA ATUAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS
Que importância tem a disponibilização de
infraestruturas para as empresas instaladas
nos EAE?

Que importância tem a disponibilização de
serviços de condomínio para as empresas
instaladas nos EAE?

Que importância tem a disponibilização
de outros serviços às empresas para as
empresas instaladas nos EAE?

1 Pouco importante

2

3

5 Muito importante

2

5 Muito importante

20%

31%

35%

17%

33%

1 Pouco importante

2

3

36%

Talento

Protocolos para fornecimento de
serviços de informação e
telecomunicações

4

8%

8%

31%

36%

35%
3% 8% 19%

Protocolos para fornecimento de
energia

Contabilidade e fiscalidade

0%

31%

27%
8% 13% 33%

47%
7%

20%

Consultoria de apoio à gestão

33%
13%

21%

60%
40%

Serviços logísticos

39%

Serviços de utilização comum

13%

40%
43%

26%

25%
46%
8%

Serviços de utilidade geral

38%

Serviços de representação do EAE

17% 4%

Serviços de portaria e vigilância

36%

8% 8% 29%

33%

17%

36%
48%
16%

4

Serviços de mobilidade

Serviços de manutenção e limpeza

4% 4% 25%

3

Serviços de manutenção geral

33%

21%
13% 21%

Serviços de informação e promoção

Serviços de gestão imobiliária

Restauração, bar e catering

8%

4% 33%

38%

21%

43%
26%

Regulamento interno do EAE

Incubação ou co-work

20%

32%

46%

42%

1 Pouco importante

13%

9%

36%

80%

26%

21%

17%

29%

28%

36%

33%

25%

17%

54%

30%

48%

17%

9%
26%

26%
8% 17% 17%

0%

Serviços ambientais

20%

Amenidades

4% 26%

11% 13%

Portaria/receção

40%

22%

38%

60%

Rede elétrica de média e
alta tensão

35%

Parques de estacionamento

12%

8% 12%

8%

Infraestruturas tecnológicas

4

Loteamento ordenado e
infraestruturado

12%

Fibra ótica

Espaços verdes comuns

ETARs

8%

8% 19%

31%

67%

62%

40%

Espaços para serviços de
suporte e amenidades

Área logística multifuncional

0%

Espaços de utilização comum

20%

4% 29%

4% 4% 16%

40%

7% 13% 27%

48%

50%

60%

17%

80%
17%

80%

Childcare

70%

54%

88%

12%

28%

21%

100%

81%

100%

25%

100%

62%

Dos serviços às empresas elencados no questionário, as
entidades gestoras consideram que as compras coletivas de
energia e telecomunicações são as mais importantes para
competitividade das empresas instaladas. Em paralelo, serviços
de gestão de talento, largamente inexistentes, terão uma
importância crescente.

13%

A quase totalidade das entidades gestoras considera que a
existência de um regulamento interno do EAE, os serviços de
manutenção e limpeza e os serviços de utilização comum são
importantes para os EAE que gerem, enquanto a existência
de amenidades, serviços de gestão imobiliária e serviços de
mobilidade são de relevância secundária.

17%

Das infraestruturas elencadas, apenas a portaria/ receção
não verifica um nível de interesse significativo por parte das
entidades gestoras. Contudo, a grande maioria reconhecem a
elevada importância das restantes, incluindo aquelas que, como
vimos na página anterior, existem apenas em poucos EAE.

5 Muito importante
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: OFERTA ATUAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS
Qual o interesse na subcontratação futura de
serviços de infraestruturas para as empresas
instaladas nos EAE?

Qual o interesse na subcontratação futura
de serviços de condomínio para as empresas
instaladas nos EAE?

Qual o interesse na subcontratação de
outros serviços às empresas para as
empresas instaladas nos EAE?

Nulo

Reduzido

Muito elevado

Nulo

Reduzido

Médio

Médio

Talento

6% 22%

Protocolos para fornecimento de
serviços de informação e
telecomunicações

Elevado

6% 25%

33%

31%

33%

31%

6%

6%

38%
38%
6% 19%

19%

Protocolos para fornecimento de
energia

Consultoria de apoio à gestão

Reduzido

Contabilidade e fiscalidade

0%

Nulo

31%

40%

7% 20%

20%

23%

44%

27%
40%

13%
40%

60%

Serviços logísticos

14%

Serviços de utilização comum

20%

33%

Serviços de representação do EAE

Serviços de utilidade geral

Muito elevado

6%

7%

27%

23%

21%
29%

23%
31%

33%

36%

27% 7% 13%

40%
7%13%
27%

Elevado

80%

20%

Serviços de portaria e vigilância

Serviços de mobilidade

13% 25%

20% 7%

53%

19%
44%

18%
18%
35%
29%

Serviços de manutenção geral

20% 13%
13% 20%
33%

Serviços de manutenção e limpeza

20% 7%
33%
40%

Serviços de informação e promoção

19%
50%
13% 19%

Serviços de gestão imobiliária

Restauração, bar e catering

Regulamento interno do EAE

47%

13%

20% 13% 7%

19% 6%
50%
19% 6%

29%
14%
43%

7% 33%

Serviços ambientais

13% 27%

Amenidades

44%

47%

Rede elétrica de média e
alta tensão

Portaria/receção

Parques de estacionamento

71%

72%

Elevado

0%

Childcare

20%

Loteamento ordenado e
infraestruturado

Infraestruturas tecnológicas

20%

20%

Incubação ou co-work

33%

60%

14%

27%

13%
47%

29%
18%

38%

80%

40%

38%

Fibra ótica

Médio

18% 12%

13%

6% 25%

47%

13%

25%
13%
63%

ETARs

Espaços verdes comuns

41%

36%
31%

Espaços para serviços de
suporte e amenidades

Área logística multifuncional

0%

Espaços de utilização comum

31%

20%

14%

40%

35%

29%
31%

25%

60%

21%

25%

13%
31%

80%

6%

100%

13% 6%

100%

11% 6% 11%

100%

19%

À exceção dos serviços de contabilidade e fiscalidade, as
entidades gestoras revelam interesse em subcontratar vários
serviços de apoio à competitividade das empresas, tanto ao
nível da consultoria de apoio à gestão (93%), fornecimento de
energia (94%), fornecimento de serviços de telecomunicações
(94%) e na área do talento (94%).

18% 6%

Ao nível dos serviços de condomínio, a representação e
promoção do EAE é uma área de subcontratação muito relevante
para 13% das entidades gestoras. No entanto, é na vertente da
mobilidade onde haverá um maior número de oportunidades de
subcontratação. A maioria das entidades revela ainda interesse
na subcontratação de espaços de incubação ou co-work.

13%

A subcontratação de serviços de gestão de infraestruturas não
colhe particular atenção das entidades gestoras. Ainda assim,
32% afirma estar muito interessada em subcontratar os serviços
de fibra ótica, enquanto mais de um terço das entidades terão
algum interesse em subcontratar o fornecimento de serviços de
suporte e amenidades e infraestruturas tecnológicas.

Muito elevado
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: NECESSIDADES DE SUPORTE NA GESTÃO
Que serviços de atração de investimento são promovidos nos EAE?

Que serviços de estratégia e assessoria à criação e qualificação são
promovidos nos EAE?

Em nenhum dos EAE

20%

21%

27%

21%

14%

13% 13% 7%

20% 7%

7%
21%

7%
27%

14%

20%

24%

40%

Em alguns dos EAE

Em todos os EAE

Em nenhum dos EAE

Na maioria dos EAE

Em alguns dos EAE

53%

Incentivos de apoio à criação/
upgrading de EAE

43%

Apoio a projetos para novo(s) EAE
ou upgrading de EAE existente(s)

67%

Apoio a projetos globais de
qualificação de EAE

73%

Apoio a projetos de promoção da
cooperação entre empresas e
entidades científicas e…

71%

Apoio a projetos de estímulo a
simbioses industriais em EAE

67%

Apoio a planos de marketing e
promoção de infraestruturas em
EAE

57%

Apoio a planos de manutenção de
infraestruturas em EAE

73%

Assessoria jurídica especializada
em acolhimento empresarial

87%

Apoio a processos de certificação
de qualidade de EAE

86%

0%

Apoio à criação de associações
de proprietários instalados em EAE

44%

Prospeção dirigida de empresas
e investidores

Inteligência estratégica

47%

41%

27%
20% 13%

60%

20%

Informação georreferenciada
sobre a oferta de acolhimento
empresarial e suas características

27%

6%

Na maioria dos EAE

Facilitação burocrática

Apoios ao investimento

31%

Apoio à instalação de novas
empresas e à expansão ou
relocalização das existentes

Ações de marketing e
comunicação para a promoção de
EAE e territórios

0%

Apoio à inserção de novas
empresas em redes e partilha de
contactos

47%

40%

20%

19% 13%

40%

13% 13%

13% 13%

6% 12%

60%

21% 7%

20% 7%

13%

100%
80%

19% 13%

80%

No que se refere aos serviços de gestão das EAE na sua vertente estratégica e qualificadora, as
oportunidades de desenvolvimento são ainda mais relevantes. De facto, os EAE beneficiam do apoio
em áreas que estão sob a alçada do poder autárquico, como no planeamento e manutenção de
infraestruturas, na projeção de novos EAE ou upgrading dos existentes, ou na criação de incentivos.
No entanto, pouco ou nada existe ao nível da qualificação ou consolidação dos EAE existentes, com
uma visão estratégica e estruturada, que permita potenciar a atração de investimento.

14%

25%

33%

29%

40%

40%

44%

35%

100%

33%

Segundo as entidades gestoras inquiridas, a maioria dos EAE já beneficia de serviços de atração
de investimento. Este resultado não é inesperado, na medida em que os municípios da região Norte
estão a fazer uma aposta crescente na atração de investimento, nomeadamente na vertente de apoio
ao investidor. Contudo, existem oportunidades significativas noutras vertentes do processo de atração
de investimento, e que permitem conceder maior proatividade às entidades gestoras, nomeadamente
na inteligência estratégica e ações de marketing e comunicação dos EAE e dos territórios.

Em todos os EAE
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: NECESSIDADES DE SUPORTE NA GESTÃO
Que importância tem os serviços de atração de investimento nos EAE?

Que importância tem os serviços de estratégia e assessoria à criação e
qualificação de EAE?

1 Pouco importante

2

3

4

5 Muito importante

1 Pouco importante

2

3

5 Muito importante

40%

Incentivos de apoio à criação/
upgrading de EAE

Apoio a projetos para novo(s) EAE
ou upgrading de EAE existente(s)

4% 12%

4% 16%

40%

60%

42%

Apoio a projetos globais de
qualificação de EAE

Apoio a projetos de promoção da
cooperação entre empresas e
entidades científicas e…

16%

8% 21%

48%

4

24%

29%

36%

26%
43%

Apoio a projetos de estímulo a
simbioses industriais em EAE

30%

4% 24%

Apoio a planos de marketing e
promoção de infraestruturas em
EAE

Apoio a planos de manutenção de
infraestruturas em EAE

4% 29%

20%

42%

32%

25%

20%
48%
4% 28%

0%

Apoio à criação de associações
de proprietários instalados em EAE

19%

Prospeção dirigida de empresas
e investidores

19%

Inteligência estratégica

Informação georreferenciada
sobre a oferta de acolhimento
empresarial e suas características

19%

20%

Assessoria jurídica especializada
em acolhimento empresarial

13%

19% 13%

Facilitação burocrática

Apoios ao investimento

44% 19% 13%

19% 13%

Apoio à instalação de novas
empresas e à expansão ou
relocalização das existentes

Ações de marketing e
comunicação para a promoção de
EAE e territórios

0%

Apoio à inserção de novas
empresas em redes e partilha de
contactos

19% 13%

20%

54%

40%

4% 25%

40%

Apoio a processos de certificação
de qualidade de EAE

60%
13%

60%
13%

80%

44% 19% 13%

80%

25%

100%

17%

Em particular, o conhecimento do território e das empresas revela-se particularmente importante
para apoiar no desenvolvimento de projetos cooperação entre empresas e entidades do SCT, mas
também no apoio à criação de novos EAE ou upgrading dos existentes.

38%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

100%

25%

Por outro lado, os resultados mostram que a informação georreferenciada sobre a oferta de EAE
disponíveis é um instrumento importante para a atração de investimento.

As lacunas de estrutura e estratégia na gestão e desenvolvimento dos EAE (evidenciadas na página
anterior), coabitam com a consciência de que a maior qualificação da oferta de acolhimento é
relevante para uma maior atração de investimento e uma gestão de EAE mais eficiente e eficaz.

4% 8% 25%

As entidades gestoras de EAE da região Norte estão perfeitamente cientes da importância que a
atração proativa de investimento tem para o desenvolvimento económico. Dois terços considera
que as ações de marketing e comunicação são muito importantes e 81% consideram que a
prospeção dirigida de empresas e investidores é importante ou muito importante.
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: NECESSIDADES DE SUPORTE NA GESTÃO
Qual o interesse na subcontratação futura de serviços de atração de
investimento nos EAE?

Qual o interesse na subcontratação futura de serviços de estratégia e
assessoria à criação e qualificação promovidos nos EAE?

Nulo

Reduzido

Elevado

Muito elevado

Médio

Elevado

21% 7%

Incentivos de apoio à criação/
upgrading de EAE

21%

7% 8%

Apoio a projetos para novo(s) EAE
ou upgrading de EAE existente(s)

14%

Apoio a projetos globais de
qualificação de EAE

Muito elevado

50%

57%

77%

8%

29%

50%
43%
7%

Apoio a projetos de promoção da
cooperação entre empresas e
entidades científicas e…

Apoio a projetos de estímulo a
simbioses industriais em EAE

8%

7%

54%

71%

Reduzido

Apoio a planos de marketing e
promoção de infraestruturas em
EAE

Apoio a planos de manutenção de
infraestruturas em EAE

21%

8% 15%

43%

Nulo

Assessoria jurídica especializada
em acolhimento empresarial

Apoio a processos de certificação
de qualidade de EAE

0%

33%

8% 23%

40%
20%

38%

7% 14%

8%

36%

54%

69%

80%

Apoio à criação de associações
de proprietários instalados em EAE

50%
14% 7%

Prospeção dirigida de empresas
e investidores

7% 7%

15%

21% 7%

33%
60%

Inteligência estratégica

7%

7% 20%

Informação georreferenciada
sobre a oferta de acolhimento
empresarial e suas características

100%

60%

53%

57%
14%
21%

Médio

Facilitação burocrática

20%

Apoios ao investimento

20%

63%
13% 13%

Apoio à instalação de novas
empresas e à expansão ou
relocalização das existentes

Ações de marketing e
comunicação para a promoção de
EAE e territórios

0%

Apoio à inserção de novas
empresas em redes e partilha de
contactos

20%

13% 6%

13% 19%

40%

56%

13%

60%

20%

7%

7%
53%

80%

13%

44% 6%

100%

25%

Por seu turno, os serviços de apoio ao investimento e ao investidor são vertentes onde o interesse
é mais reduzido. Razões que se prendem com o contacto direto com o investidor e manter algum
controlo na forma como os investimento são realizados ajudam a explicar essa opinião.

No âmbito dos serviços de estratégia e assessoria à criação e qualificação dos EAE, a abertura
para a subcontratação é superior, especialmente em matérias mais técnicas como são a assessoria
jurídica, a realização de planos de marketing e comunicação, o estímulo de simbioses industriais, ou
a promoção de projetos de cooperação ente empresas e/ou entidades científicas e tecnológicas.

54%

A subcontratação de serviços de atração de investimento, nas suas várias vertentes, é uma ideia
que recolhe algum interesse por parte das entidades gestoras de EAE. No entanto, é na área de
inteligência estratégica que o interesse é mais assinalado.
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INQUÉRITO ÀS ENTIDADES GESTORAS DE EAE: ESTRATÉGIAS PARA O FUTURO
Como avalia a pertinência e viabilidade das seguintes estratégias no domínio da gestão de EAE?
Numa ótica prospetiva, as entidades gestoras de EAE foram
convidadas a pronunciar-se sobre vários modelos de gestão
e promoção consertada e consolidada dos EAE na região
Norte, desde versões menos integradas, como a criação de
entidades com ofertas de serviços avançados às empresas
adquiridos coletivamente, até à gestão regional integrada e
em rede de EAE.

Os resultados evidenciam que todos os modelos apresentados
têm algum grau de interesse. Em concreto, o desenvolvimento de
iniciativas coletivas de promoção e captação de investimento
foi recebido com grande interesse por 85% das entidades
respondentes, enquanto 90% considera interessante a oferta
integrada de serviços de apoio às empresas instaladas.

A externalização da gestão dos EAE não foi recebida com
uma resistência tão elevada quanto o esperado. Pelo contrário,
a esmagadora maioria das entidades olha para a gestão
integrada e em rede como um modelo interessante. No entanto,
quanto maior o âmbito geográfico dessa gestão, menor
atratividade existe para as atuais entidades gestoras.

20%

0%

16%

0%

0%

1 Pouco interessante

2

3

4

5%

5%

0%

5 Muito interessante

37% 37%

11% 11%
5%

42%
32%
21%

5%
0%

21%
11%
5%
0%

42%

21% 21%
16%

0%

Gestão integrada e em rede das vários
EAE na mesma região (Região Norte)

21%

42%

63%
Gestão integrada e em rede das vários
EAE na mesma subregião (NUTS 3)

40%

47%

Gestão integrada e em rede das vários EAE
detidas pela mesma entidade no concelho

60%

Externalização da gestão de EAE para
entidade especializada (one stop shop)

Desenvolvimento de iniciativas
coletivas de promoção e captação de
investimento (nacional e estrangeiro)

63%

Oferta integrada de serviços avançados de
apoio às empresas instaladas

80%

20%

13%

0%
Acessibilidades

60%
38%

40%
41%
31%

1 Pouco interessante
13%

2
Apoio à instalação (em termos logísticos e burocráticos)

3
45%

35%

3%

4
45%

35%

3%

5 Muito interessante
23%

10%

Disponibilidade de mão-de-obra

32%

35%

41%

22%

3%

Espaço disponível e natureza do imobiliário

16%

Condições de pagamento favoráveis do espaço/ imobiliário

19%

Clima de negócios atrativo na zona

16%
34%

80%
47%
47%

28%

19%

6%

Infraestruturas de suporte (eletricidade, água, saneamento, telecomunicações)
essenciais à atividade da empresa
44%

16%
3%

Inserção em cluster(s) relevante

22%

38%

25%

6%

Localização estratégica no contexto da cadeia de valor em que atua

34%

22%

3%

Preço do terreno/do arrendamento do espaço

13%

41%
34%

41%

22%

3%

16%

22%

16%

41%

28%

6%

6%

Serviços oferecidos no espaço de acolhimento empresarial

16%

Proximidade a universidades e centros de investigação

31%

Proximidade a serviços de suporte relevantes
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INQUÉRITO ÀS EMPRESAS INSTALADAS EM EAE: CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO
Quais os fatores de localização que determinaram a localização atual da sua empresa?

100%
19%

34%
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INQUÉRITO ÀS EMPRESAS INSTALADAS EM EAE: AVALIAÇÃO DOS EAE
Como avalia o EAE em que se situa nos seguintes domínios gerais?
60%

50%

48%

40%
34%

21%

21%

17%
14%

10%

0%

0%
1 Fraco

2

3

4

5 Excelente

Dotação de infraestruturas

20%

17%

0%

28%

21%
17%

3%

28%

28%

24%

14%

7%

Gestão condominial

28%

Qualidade dos serviços disponibilizados

30%

Diversidade dos serviços disponibilizados

31%

54%

Espaços verdes comuns

Não
Sim
38%

69%

25%

Portaria/receção
Rede elétrica de média e alta tensão

75%

8%

Parques de estacionamento

Loteamento ordenado e infraestruturado

Infraestruturas tecnológicas

Fibra ótica

50%

92%

Espaços para serviços de suporte e amenidades

ETARs

69%

Espaços de utilização comum

0%
62%

67%
45%
83%
67%
75%
75%
83%
67%
50%
64%
73%
73%
67%
67%
75%
75%

Childcare
Serviços ambientais
Incubação ou co-work
Portaria/ receção
Regulamento interno do EAE
Restauração, bar e catering
Serviços de gestão imobiliária
Serviços de informação e promoção
Serviços de manutenção e limpeza
Serviços de manutenção geral
Serviços de mobilidade
Serviços de portaria e vigilância
Serviços de representação do EAE
Serviços de utilidade geral
Serviços de utilização comum
Serviços logísticos

0%
83%

Não
Sim

40%
40%

20%
20%
20%

0%

Não
Sim
75%

40%

Talento

60%

58%

60%

Protocolos para fornecimento de serviços de
informação e telecomunicações

60%

58%

80%

Protocolos para fornecimento de energia

80%

54%

80%

Contabilidade e fiscalidade

25%

42%

42%

46%

38%

100%

62%

Que serviços de condomínio estão
disponíveis para as empresas instaladas no
EAE em que se situa?

Consultoria de apoio à gestão

25%

25%

33%

33%

27%

27%

36%

50%

33%

17%

25%

25%

33%

17%

55%

33%

17%

Que infraestruturas estão disponíveis para
as empresas instaladas no EAE em que se
situa?

Amenidades

75%

31%

62%

100%

25%

92%

50%

46%

8%

31%

38%

100%

Área logística multifuncional

6.3 Resultados dos inquéritos
113

INQUÉRITO ÀS ENTIDADES INSTALADAS EM EAE: OFERTA ATUAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS
Que outros serviços às empresas estão
disponíveis para as empresas instaladas no
EAE em que se situa?

100%

1 Pouco importante
2
3
4
5 Muito importante
1 Pouco importante
2
3
4
5 Muito importante

17%

15%

9%

14%

0%

1 Pouco importante
2
3
4

5% 9%

4% 4% 22%

5% 4% 17%

54%

36%

42%

41%

30%

33%

20%
9% 9%

8%

32%

23%
9%

5% 9%

27%

35%

35%

25%

23%

36%

41%

40%

Talento

32%
5% 9% 14%

5%

27%

32%

27%

30%

31%

23%

14%

18%

8%

33%

18%

60%

Protocolos para fornecimento de serviços de
informação e telecomunicações

18%

14% 5%

38%

31%

11%

19%

33%

8%

36%

23%

27%

32%

36%

41%

32%

19%

24%

27%

8%

32%

45%

33%

23%

18%

35%

39%

22%

22%

100%

Protocolos para fornecimento de energia

5%

24%

5% 5% 23%

33%

41%
10%

9% 9%

8%

32%

25%

5%

43%

22%

59%

60%

35%

81%

27%

27%

8%

Que importância tem a disponibilização de
serviços de condomínio por parte do EAE
para a competitividade da empresa?

Contabilidade e fiscalidade

Consultoria de apoio à gestão

Serviços logísticos

Serviços de utilização comum

Serviços de utilidade geral

Serviços de representação do EAE

Serviços de portaria e vigilância

Serviços de mobilidade

Serviços de manutenção geral

Serviços de manutenção e limpeza

Serviços de informação e promoção

Serviços de gestão imobiliária

Restauração, bar e catering

23%

11%

29%

18%

13%

80%

Regulamento interno do EAE

16%

30%

20%

Portaria/ receção

Incubação ou co-work

0%
14%

40%
23%

60%

Serviços ambientais

9%

30%

17%

27%

23%

25%

23%

100%

27%

9%

33%

30%

27%

27%

30%

10% 14%

26%

5% 9%

10%

17%

5% 14%

14% 5%

36%

17%

23%

14%

Que importância tem a disponibilização
de infraestruturas por parte do EAE para a
competitividade da empresa?

Childcare

Amenidades

Rede elétrica de média e alta tensão

Portaria/receção

Parques de estacionamento

Loteamento ordenado e infraestruturado

Infraestruturas tecnológicas

Fibra ótica

ETARs

9% 5%

17%

32%

29%

80%

Espaços verdes comuns

33%

5%

38%

40%

18%

20%
5%

60%

Espaços para serviços de suporte e amenidades

0%
14%

100%

Espaços de utilização comum

Área logística multifuncional

6.3 Resultados dos inquéritos
114

INQUÉRITO ÀS ENTIDADES INSTALADAS EM EAE: OFERTA ATUAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS
Que importância tem a disponibilização de
outros serviços às empresas por parte do
EAE para a competitividade da empresa?

80%

5 Muito importante

20%

1 Pouco condicionador
17%

17%

26%

26%

30%

10%

0%

2
3
9%

13%
35%

4
5 Muito condicionador
27%

22%

26%

13%

17%

22%

26%

30%

30%

39%

30%

Qualidade das infraestruturas físicas do espaço de
acolhimento empresarial

13%

17%

17%

22%

Inexistência de entidades de apoio à inovação, certificação e
qualidade (e.g. centros tecnológicos, centros de interface)

4%

Falta de serviços de suporte qualificados

9%

9%

Disponibilidade de mão-de-obra adequadamente qualificada

4%

4%

Ausência de infraestruturas de ensino e investigação (e.g.
universidades, centros de investigação)

14%

18%

18%

23%

39%

40%

Ausência de entidades de inteligência estratégica regionais
de apoio ao empresário/ investidor

4%

Ausência de cadeias qualificadas de fornecedores

13%

43%

INQUÉRITO ÀS EMPRESAS INSTALADAS EM EAE: CONSTRANGIMENTOS SENTIDOS NO EAE
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Quais os constrangimentos sentidos no espaço de acolhimento empresarial em que a sua empresa está instalada?

50%

116

APOIO:

