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As nossas cidades. Évora

Cidade histórica situada no coração do Alentejo, Évora é herdeira de um património cultural rico e 

diversificado, construído e preservado ao longo do tempo. Fundada (ou refundada) pelos 

romanos, foi o reduto que consolidou em Além-Tejo (para além do Tejo) a formação do novo reino 
de Portugal durante a reconquista peninsular cristã no séc. XII.
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As nossas cidades. Évora

REDE CORREDOR AZUL

A Rede Urbana para a Competitiv idade e Inovação Corredor Azul faz 
parte de um instrumento político denominado Rede Urbana para a 

Competitiv idade e a Inovação, que v isa ultrapassar as fragilidades 
das cidades portuguesas através de estratégias de cooperação 

interurbana e da constituição de redes urbanas com dimensão e 

recursos suficientes para o desenvolvimento de novas funções e atrair 
ativ idades inovadoras.

PARQUES INDUSTRIAIS/TECNOLÓGICOS

Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo (PCTA)
• Infraestrutura para hospedar e apoiar iniciativas de 

transferência e promoção de I&D no âmbito do Sistema 
Regional de Transferência de Tecnologia

Parque Industrial e Tecnológico de Évora I
• Parque para a indústria, armazéns e serv iços com quase 

270.822 m2 de área

Parque Industrial e Tecnológico de Évora II

• Parque com 95.113 km2 e incentivos 
a empreendimentos como benefícios fiscais

Parque de Indústria Aeronáutica de Évora

• Parque exclusivo para atividades aeronáuticas, com 

107 ha.

Áreas industriais:
• Zona Industrial Almeirim Norte/Sul

• Zona Industrial de Azaruja

• Zona Industrial de Graça do Divor
• Zona Industrial de Guadalupe

Exemplos 

de empresas 

localizadas 
em Évora

CONCESSÕES 

MUNICIPAIS

ÉvoraTech

• Incubadora de 
propriedade do 

município para 

empresas de base 
tecnológica

FAME - Fundo de Apoio 

às Micro e Pequenas 

Empresas
• Produto financeiro 

inovador que visa 
apoiar projetos de 

pequenas empresas 

reconhecidas como 
interessantes para o 

município

O Corredor Azul engloba os municípios de 

Arraiolos, Borba, Elvas, Estremoz, Évora, 

Montemor-o-Novo, Santiago do Cacém, 
Sines, Vendas Novas e Vila Viçosa. Estes 

estão estrategicamente localizados na 
ligação entre a Área Metropolitana de 

Lisboa e Espanha, configurando um 

alinhamento territorial de núcleos urbanos 
que se inicia com as cidades do litoral 

alentejano, denominada “Porta 
Atlântica”, e estrutura o território do 

Alentejo Centro, terminando no Alto 

Alentejo com a ligação de Badajoz.


