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As nossas cidades. Covilhã

A Covilhã é um município localizado na Região Centro do país. No passado, devido ao seu 

potencial estratégico, a cidade foi uti l izada para fins de ataque e de defesa; mais tarde, devido à 

indústria têxti l , chegou a ser conhecida como a “Manchester portuguesa”. Hoje a Covilhã é uma 
região urbana com todas as competências e aptidões em termos empresariais.

47.394
População

555,6 km²
Área

943.00€
Salário m édio m ensal
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As nossas cidades. Covilhã

PARQUES INDUSTRIAIS

Canhoso
• 541.700 m2

• 75 empresas dos ramos: 
têxtil, comércio, transportes, 

armazenamento e 

comunicações, reparação de 
carros, metalomecânica, 

mecânica de precisão, 
construção, serviços

Tortosendo
• 810.000 m2

• 62 empresas dos ramos: 
fiação, agroindústria, 

plásticos, roupas, 

metalomecânica, mecânica 
de precisão, construção

Parkurbis - Parque de Ciência 

e Tecnologia da Covilhã

• 46 empreendimentos instalados

Exemplos de 

empresas localizadas 

na Covilhã

CENTRO DE DADOS

• Projeto de centro de dados novo e ambicioso 
que v isa combinar arquitetura progressiva, 

sustentabilidade e o que há de mais recente 
em tecnologias da informação

• 4 blocos principais

• Área de 75.500 m2
• 24 salas de TI

• Capacidade para mais de 50.000 serv idores

CONCESSÕES MUNICIPAIS

• GACE – Gabinete de 

Apoio à criação de 
empresas

• DERRAMA

Taxa de: 1,20%
I senção de derrama para 

os sujeitos passivos com 
um volume de negócios 

que no ano anterior não 

tenha ultrapassado os 
150.000 €.

IMI
• Prédios rústicos: fixação da 

taxa em 0,80%;

• Prédios urbanos avaliados, 
nos termos do CIMI: 

fixação da taxa em 0,35%;
• Prédios urbanos: fixação 

da taxa em 0,70%.


