
Abrantes



As nossas cidades. Abrantes

Nesta cidade situada na Região do Médio Tejo encontra uma zona tranquila e rural, população 

simpática, baixa poluição e baixo ruído, e zonas de beleza natural e paisagística. Conta com uma 

ampla gama de equipamentos, infraestruturas e serviços públicos de apoio ao negócio.

35.608
População

714,7 km²
Área

1.085,00€
Salário m édio m ensal

796,00€/m2
Avaliação m édia 
bancária de casas

11,1% 
Jovens (m enos de 15 anos)

3.077
Em presas não 
financeiras

323
Estudantes universitários

3%
Peso das despesas m unicipais 
com  m eio ambiente

Abrantes – Principais números

Abrantes

Porto
2h15min

Lisboa
1h30min

Coimbra
1h10min

Leiria
50min

Aveiro
1h45min

Principais estradas de 

acesso a Abrantes

A23 N2

N118

Fonte: Pordata

Universidade/PolitécnicoEstação de comboiosInfraestruturas de negóciosAeroporto internacionalPorto



Aprendizagem ao longo da v ida, 

a fim de identificar e satisfazer 

as necessidades de formação 
específicas da região. Acesso à 

sociedade da informação e do 
conhecimento, e aquisição de 

competências na utilização das 

tecnologias digitais

Universidade Aberta 

(UAb) de Abrantes

• Diversos cursos de engenharia, 

ciências da computação e 

tecnologias digitais
• Mestrado em Gestão

• Mestrado em Gestão de RH
• Pós-graduação em Produção 

Industrial

• Pós-graduação em Logística

Instituto Politécnico

de Tomar

TALENTO E CONHECIMENTO PESQUISA & INOVAÇÃO

Hospital 

de Torres 
Novas

Hospital 

de Abrantes

SAÚDE

Hospital 

de Tomar

Inov Point:

• 16 salas (30 m2, 40 m2, 60 m2 e 80 m2)

• 1 espaço de cowork: 8 estações de trabalho

• Disponibilidade de espaços comuns e serviços 

partilhados: 3 salas de reuniões, pequeno 

auditório e sala multiusos, equipada com 

áudio e vídeo

IT.Point:

Centro de negócios de tecnologias da 

informação. Até 1.500 m2

Acelerador de negócio:

Possibilidade de construção de edifícios com 

áreas de 300 m2, 600 m2 ou 900 m2

Suporte a startups

As nossas cidades. Abrantes

Vocação empresarialInfraestrutura
Concessões 

municipais



As nossas cidades. Abrantes

Vocação industrial

• Produção de eletricidade

• Metalurgia e trabalhos em metal

• Exploração florestal e energias renováveis

• Processamento de alimentos com ênfase especial 
em azeite

Logística

Turismo

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)

Vocação empresarialInfraestrutura
Concessões 

municipais

Exemplo de 
empresas localizadas

em Abrantes



As nossas cidades. Abrantes

INCENTIVOS APLICÁVEIS A TODO O CONCELHO – TODAS AS ÁREAS DE INVESTIMENTO:

Incentivo a projetos empresariais de interesse municipal:

• Com a criação líquida de emprego no concelho de Abrantes:

• Um mínimo de 10 postos de trabalho, em instalações especificamente construídas, adquiridas ou 

alugadas para esse fim, ou

• Um mínimo de 20 postos de trabalho em instalações que já são utilizadas nas operações diárias da 
entidade beneficiária

• Apoio municipal a ser concedido

• Natureza fiscal e tributária (isenção de ...):

• IMT - Imóveis especificamente adquiridos para a atividade incluída no projeto empresarial apoiado

• IMI (5 anos, sujeito a renovação) - Edifícios destinados ao exercício da atividade inserida no projeto 
empresarial apoiado

• Derrama (5 anos, sujeito a renovação) - Empresas sem atividade direta ou indireta no concelho de 

Abrantes nos 3 últimos anos

• Pagamento de taxas municipais devidas pela realização de operações urbanas associadas ao projeto 

empresarial

Regulamento de Perequação Urbana

• Promover a reabilitação urbana: isenção do encargo urbano correspondente ao aumento da área de 

construção até 50 m2 em obras de ampliação ou reconstrução

• Fomento da atividade económica: redução de 50% do encargo urbano das respetivas edificações
• Promover o uso de terrenos rústicos: redução de 75% das obrigações urbanas relativamente às 

edificações destinadas à atividade económica complementar da exploração agrícola ou florestal

Vocação empresarialInfraestrutura
Concessões 

municipais

INCENTIVOS EM VIGOR NAS ÁREAS INDUSTRIAIS:

• Preço de instalação reduzido:

• Lote Industrial: 1,50 € / m2

• Lote para Comércio e Serviços: € 5,00 / m2

INCENTIVOS EM VIGOR NO PARQUE TECNOLÓGICO DO 

VALE DO TEJO

• Incentivo à criação de emprego qualificado no 

Parque Tecnológico do Vale do Tejo

• Alocação da contribuição financeira para o salário-

base mensal por um período máximo de 2 anos por 

trabalho sustentado

• 1.º ano: máximo de 35% do salário-base até ao limite 

de 500 €/mês

• 2.º ano: máximo de 35% do vencimento-base até ao 

limite de 250 €/mês


