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‘Figueira, território sustentável do Atlântico.’

‘Figueira, sustainable territory of the Atlantic.’
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forward mensagem

Desde há mais de cem anos que o concelho da Figueira da Foz é
conhecido pela sua tradição industrial e empresarial. Essa tradição
apoia-se, entre outros fatores, na sua localização estratégica, no centro
do país, e nas condições logísticas, com porto comercial, ferrovias e
excelentes vias de comunicação.
O Município pretende projetar-se para o futuro, ampliando o vigor
empresarial do concelho e desaando investidores para novos projetos e iniciativas.
O fortalecimento do empreendedorismo na Figueira da Foz, um dos objetivos
estratégicos denidos pelo Município, tem passado pela implementação de um
conjunto signicativo de iniciativas que visam a criação de empresas, de emprego e a
inovação de produtos e serviços, essenciais para o reforço socioeconómico do
concelho. Destacam-se destas a Incubadora de Empresas da Figueira da Foz, os
Parques Empresariais e Industriais do Sul e do Norte do Concelho, o apoio ao
Empreendedorismo nas escolas, o Projeto Marefoz (centro de investigação da
Universidade de Coimbra do setor económico ligado ao MAR), a criação na
autarquia do Gabinete de Apoio ao Investidor, entre outros.
Importa ainda mencionar que o trabalho desenvolvido pela Autarquia também
passa pela realização de eventos de diplomacia económica, fomentando a
interação entre as comitivas dos países potencialmente importadores e as empresas
gueirenses com capacidade exportadora.

The municipality of Figueira da Foz is known for its industrial and entrepreneurial tradition for
more than one hundred years. This tradition is based, among other factors, on its strategic
location in the centre of the country, and logistical conditions, commercial port, railways and
excellent transport links.
The municipality intends to make future plans, expanding its business force and challenging
investors for new projects and initiatives.
Entrepreneurship strengthening in Figueira da Foz, one of the strategic goals set by the
municipality, has passes by the implementation of a signicant number of initiatives aimed at
business and employment creation and innovation of products and services that are essential for
the municipality's socio-economic strengthening. From these, the most prominent are the Business
Incubator of Figueira de Foz, the South and North business and industrial parks, support to
Entrepreneurship in schools, MAREFOZ Project (Research Centre at Universidade de Coimbra
for the Economical Sector related to the Sea), the creation of the Investor Support Bureau,
among others.
It is also important to mention that the work done by the Municipality also involves the
implementation of economic diplomacy events, fostering interaction between the delegations
of potential importing countries and companies from Figueira da Foz with export capacity.

João Ataide, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

| MAYOR

..cresça connosco!
..grow with us!

Posicionamento Estratégico
Localizado no sudoeste europeu, na costa atlântica
de Portugal, o concelho da Figueira da Foz
apresenta-se, por força das suas condições
singulares, um território de referência na região
centro.

Strategic Positioning
Located in south-western Europe, on the Atlantic
coast of Portugal, the municipality of Figueira da
Foz presents itself, under its unique conditions,
as a reference territory in Portugal's central region.
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Com grande diversidade de atividades económicas e oportunidades
de investimento, a Figueira da Foz apresenta-se como um local
extremamente atrativo parafuturos investidores que ambicionem
implementar o seu negócio, com garantias de sucesso.
With a whole range of economic activities and investment
opportunities, Figueira da Foz presents itself as an extremely
attractive location for prospective investors who aim to implement
their business with the guarantee of success.
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investir na Figueira..
..um mar de oportunidades
A sua localização central no país, bem como a sua
facilidade de acessos (quer por via marítima quer por via
rodoviária e ferroviária), fazem desta cidade uma
plataforma de negócios comerciais por excelência.

VANTAGENS
A Figueira da Foz apresenta um conjunto de
características endógenas que a tornam num espaço
extremamente atrativo para investir, trabalhar e viver…
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Posicionamento geo-estratégico no centro do grande
eixo Litoral Português-Galiza e ligação a Extremadura
/Castilla;
Especialização regional num conjunto de setores
inseridos em dinâmicas globais;

Ÿ
Ÿ

A presença de um porto comercial que poderá
suportar uma base industrial regional fortemente
internacionalizada;

Ÿ
Ÿ

Existência de áreas de acolhimento empresarial;

Ÿ
Ÿ

Oferta qualicada nas áreas da hotelaria, turismo
saúde e lazer;

Ÿ
Ÿ

Infra-estruturas do conhecimento na região e base de
recursos humanos muito qualicados;

Ÿ
Ÿ

Rede de acessibilidades densa, multimodal e bem
integrada em sistemas estruturantes de grande
capacidade;

Ÿ
Ÿ
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Excelentes níveis de qualidade de vida e amenidades
urbanas muito atrativos.

..investing in Figueira
..a wide range of opportunities
Its central location, as well as its easiness of
accesses (w hether by sea, by road or railw ay)
m a k e s t h i s c i t y a n e xc e l l e n t
commercial
business platform.

ADVANTAGES
Figueira da Foz has a set of endogenous features that
make it an extremely attractive place to invest, work and
live ...
Ÿ

Geostrategic positioning in the centre of Portuguese
Coast-Galicia axis and the connection to Extremadura
/ Castile;

Ÿ

Regional specialization in a group of sectors included
in global dynamics; ;

Ÿ

The existence of a commercial port that can support a
highly internationalized regional industrial base;

Ÿ

The existence of business hosting areas;

Ÿ

.Supply of qualied staff in the hotel, tourism, health
and leisure industries;

Ÿ

Knowledge infrastructures and a highly qualied
human resources base;

Ÿ

A dense, multimodal accessibility network well
integrated in high capacity structuring systems;

Ÿ

Excellent quality of life and very attractive city amenities.
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acessibilidades
A Figueira da Foz tem uma posição estrategicamente
privilegiada o que potencia a sua armação como destino
turístico de referência e como espaço económico dinâmico.
A cidade benecia de uma excelente rede de
acessibilidades rodo ferroviárias, e da utilização do Porto
da Figueira da Foz como porta de entrada e saída de
mercadorias na região centro, no contexto nacional e
internacional.
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A22

ESPANHA

accessibility
accessibility and transports
Figueira da Foz has a privileged and strategic location,
therefore reinforcing its claim as a reference tourist
destination and dynamic economic area.

The city has an excellent road-rail network and uses the
Port of Figueira da Foz as an entry and exit point for
goods in Portugal's central region, at the national and
international level.
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apoio à indústria
Parques Industriais
A Câmara Municipal da Figueira da Foz tem disponível na
zona norte do concelho, um pólo industrial, com uma área
total de cerca de 125 ha denominada de PARQUE
INDUSTRIAL NORTE ( A ). Implantado numa área
adjacente à auto-estrada A17, constituirá uma mais-valia
para o crescimento económico deste Município.

Aveiro | Porto
A17

BOM
SUCESSO

The city council of Figueira da Foz has an industrial centre
available at the municipality's northern region with an
overall area of 125 ha, named PARQUE INDUSTRIAL
NORTE (A). Integrated in an area adjacent to the
highway A17, this park will become an asset for the
Municipality's economic growth.
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4 áreas disponíveis para o seu projecto:
4 areas available to your project:

A17

A - Parque Ind. / A17 / Pincho
B - Vale de Murta / A14
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C - Doca Pesca / Margem Sul
D - Parque Ind. Sul / Gala

C

B

>Coimbra

industry support
Industrial parks
O PARQUE INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DA FIGUEIRA DA FOZ (D)
localiza-se no Centro Litoral de Portugal, a 5 Km do Centro da
Cidade e do Porto da Figueira da Foz.
São 112 ha totalmente infraestruturados (gás natural, rede elétrica,
rede de água potável, rede de telecomunicações, rede de
saneamento, rede de incêndios e faixas de rodagem com 9 metros).

‘PARQUE INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DA FIGUEIRA DA FOZ’ (D).
It locates in the Coast of central Portugal, 5 km south from
the City Centre and Figueira da Foz Port.
It has 126 ha of infrastructures (natural gas, electricity grid,
potable water supply, telecommunications network, sewerage
network, reghting network and trafc lanes with 9 meters).

..cresça connosco!

..grow with us!

D

Parque industrial Sul
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apoio ao investidor
Gabinete de Apoio ao Investidor

CRESÇA CONNOSCO

+351 964 246 980 | +351 233 403 338

De forma a contribuir para a dinamização de um
desenvolvimento económico sustentado do concelho, a
Câmara Municipal da Figueira da Foz criou o Gabinete de
Apoio ao Investidor (GAI), um serviço gratuito e de
acompanhamento personalizado, que visa prestar
informação e apoio a todos os munícipes, investidores ou
empresários, nas mais diversas áreas de intervenção,
nomeadamente:
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- Orientar e apoiar o investidor/empresário no cumprimento
de exigências legais inerentes à atividade, bem como
apoiar a criação de empresas, constituição e
acompanhamento no âmbito da localização industrial e
respetivo licenciamento;
- Simplicar e agilizar os processos de investimento
facilitando o contacto junto dos serviços municipalizados
de todo e qualquer investidor/ empresário, que pretenda
investir no concelho;
- Prestar assistência técnica nos processos de licenciamento
industrial (Balcão do Empreendedor);
- Prestar informações e aconselhamento sobre os sistemas
de incentivos em vigor, bem como, prazos e procedimentos
legais a seguir para a formulação de candidaturas, de
âmbito comunitário, nacional e municipal;

- Informação relativa à legislação de enquadramento das
atividades empresariais e industriais;
- Prestar todas as informações relativas aos parques
industriais do Concelho;
- Informação e aconselhamento das missões empresariais e
ações de apoio à internacionalização das empresas;
- Promoção de iniciativas conjuntas que visem a criação de
eventos que contribuam para a dinamização do tecido
empresarial e industrial do concelho;
- Divulgação de toda a informação a nível do
desenvolvimento económico previsto no Concelho da
Figueira da Foz, através do Boletim do Investidor.

investor support
GAI_Investor Support Bureau
To contribute for the promotion of the municipality's
sustainable economic development, the City Council of
Figueira da Foz has created the Investor Support Bureau
(GAI – Gabinete de Apoio ao Investidor), a free service
and personalized support, which aims to provide
information and support to all citizens, investors and
entrepreneurs in various areas of intervention, namely:
- To guide and support the investor / entrepreneur in
complying with legal requirements inherent to the activity,
as well as supporting business creation, incorporation and
monitoring in terms of industrial location and respective
licensing;
- Simplify and facilitate investment processes facilitating
contact between municipal services and any investor /
entrepreneur who intends to invest in the municipality;

- Provide technical assistance in the industrial licensing
process (Entrepreneur's Counter_GAE);
- Provide information and advice on incentive systems in
force, as well as deadlines and legal procedures to comply
with for submitting applications, in a community, national
and municipal context;
- Information on the legislation framing of business and
industrial activities,
- Provide all information on the Municipality's industrial
parks;
- Information and advice on business missions and actions
to support company internationalization;
- Promotion of joint initiatives aimed at creating events
which contribute to the revitalization of the municipality's
business and industrial fabric;
- Dissemination of all information at the economic
development level foreseen by the municipality of Figueira
da Foz, by means of the Investor's Bulletin.
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apoio às empresas
Incubadora de Empresas
A Incubadora de Empresas da Figueira da Foz (IEFF), com
sede no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da
Foz (Parque Industrial Sul), tem o objetivo de estimular o
aparecimento de novas empresas de base tecnológica e
industrial.
Tem como Missão o apoio a empreendedores e/ou
projetos empresariais inovadores proporcionando-lhes o
ambiente e as condições adequadas para o 'start up' e
funcionamento das suas empresas.

Figueira da Foz Business Incubator (IEFF) with registered
ofce at Parque Industrial e Empresarial da Figueira da
Foz (Parque Industrial Sul), focuses on encouraging the
emergence of new technology and industry-based
companies.
Its mission is to support entrepreneurs and/or innovative
business projects by providing them with a suitable
environment and conditions for the start-up and company
operation.

Para além da utilização do Módulo de Incubação
Industrial ou de Serviços -equipado com kit básico de
mobiliário, linha telefónica e acesso à internet, o serviço de
incubação inclui os seguintes serviços:

Besides the use of the Industrial or Service Incubation
Module* -equipped with a basic furniture kit, telephone
line and internet access, the Incubation Services also
include:

- Serviço de recepção
- Sala de espera
- Atendimento telefónico
- Recepção de correio
- Salas de reuniões
- Salas de formação
- Auditório
- Refeitório
- Cafetaria
- Parque de estacionamento
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Reception service | Waiting room for clients | Call centre
Mail reception | Meeting rooms | Training rooms
Auditorium | Canteen | Cafeteria | Car parking

business support
Business Incubator
O MAREFOZ é um Laboratório avançado do Pólo de
Coimbra do MARE (Centro de Ciências do Mar e do
Ambiente), unidade de I&D associada do Instituto de
Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra,
instalado na Incubadora de Empresas da Figueira da Foz
e visa apoiar o desenvolvimento sustentável a nível local e
regional, conduzindo investigação no domínio da
avaliação e gestão de qualidade ambiental de
ecossistemas aquáticos, assim como a inovação
tecnológica de empresas, nomeadamente na área da
economia do Mar, potenciando ainda atividades e
iniciativas da autarquia.

MAREFOZ is an advanced Laboratory of the Coimbra
Centre of MARE – Centro de Ciências do Mar e do
Ambiente (Marine and Environmental Sciences Centre)
and a R&D unit associated to Instituto de Investigação
Inderdisciplinar da Universidade de Coimbra (Institute for
Interdisciplinary Research of University of Coimbra),
located in the Business Incubator of Figueira da Foz. It
aims to support sustainable development, both at the local
and regional levels, and its research is conducted in the
area of aquatic ecosystems environmental quality
assessment and management, and business technological
innovation, namely in the eld of Marine economics,
therefore enhancing autarchy's activities and initiatives.
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setores de atividade
O porto da Figueira da Foz | The port of Figueira da Foz
FIG FOZ
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DOCA DE RECREIO | RECREATIONAL DOCK
TERMINAL CARGA GERAL | GENERAL LOADING TERMINAL
TERMINAL PROD. BETUMINOSOS | BITUMINOUS PROD. TERMINAL
TERMINAL DE PESCA | FISHING PORT
CONSTRUÇÃO / REPARAÇÃO NAVAL | SHIPBUILDING / SHIPYARD

O porto da Figueira da Foz está localizado no
corredor ibérico Portugal-Irún que integra a rede
transeuropeia de transportes e desempenha um
importante papel nas ligações de mercadorias entre
a Península Ibérica e o resto da Europa (em particular,
entre Castela e Leão e a Região Centro).

The port of Figueira da Foz is located in the Iberian
Portugal-Irún corridor of the transeuropean network of
transports, and has an important role in transporting goods
between the Iberian Peninsula and the rest of Europe
(mainly, between Castile and León and the Central Region).

É um porto vocacionado para o short sea shipping
da costa atlântica portuguesa oferecendo excelentes
acessos rodoviários nacionais (A8, A17, A14 e A1) e
acessos ferroviários à rede ferroviária nacional e de
Espanha. Actualmente oferece soluções marítimas
regulares para Marrocos, França, Reino Unido,
Holanda e Alemanha, em articulação funcional com
as Linhas do Norte, do Oeste e da Beira Alta e
ligação interna aos terminais.

This port dedicates to Portuguese Atlantic coast short sea
shipping, offering excellent national road access (A8, A 17,
A 14 and A 1) and rail access to the national and Spanish
railway networks. Currently, this port offers regular
shipping solutions for Morocco, France, UK, Netherlands
and Germany, being functionally linked to the national
North, West and Beira Alta Railways, having an internal
connection to the terminals.
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>> youtube/rVWuOPWTnpM

activity sectors
Porto Comercial | Marina de Recreio .. Commercial Port | Recreational Dock
Doca de Recreio vocacionada para apoio à náutica de
recreio e aos serviços marítimos do porto. O Setor de
Recreio serve uma frota de embarcações até 20 metros.

The Recreational Dock dedicates to recreational boating

Terminal de Carga Geral com 462m; 5 postos de
acostagem para navios com 90m; fundos à cota -5 m ZH;
capacidade de receção de navios até cerca de 4.500GT.

General Loading Terminal with 462mM; 5 berths for

Terminal de Granéis Sólidos com 420m de comprimento
acostável; fundos a -7,00 m ZH (-8,00 m ZH na zona do
cais de ligação); 3.600 m2 de área de armaz. coberta e
7.250 m2 de área de armaz. a descoberto.

Solid Bulk Terminal with a berthing extension of 420 m;

Terminal de Receção de Produtos Betuminosos destinado
à movimentação de granéis líquidos. Possui 4 tanques de
armazenagem com 1.600 m3 de capacidade cada, 1
cais acostável com dois duques-de-alba.

Bituminous Products Reception Terminal destined to
liquid bulk handling. Has 4 storage tanks with 1.600 m3
each, and 1 berth with two dolphins.

support and port maritime services. The Recreational Sector
serves a eet of vessels up to 20 metres.
ships with 90m; navigation depths of -5.00 m ZH;
capacity to receive ships up to 4.500GT.
navigation depths of -7.00m ZH (-8.00 m ZH at the
connection port); covered storage area with 3.600 m2
and outdoor storage area with 7.250 m2.
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setores de atividade
MAR: Porto de Pesca | SEA: Fishing Terminal
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O envolvimento da Figueira da Foz com o Mar resulta do
particular posicionamento da sede do Concelho na
conuência entre o Atlântico e o Mondego. O concelho
apresenta condições naturais e infra-estruturas no
domínio das atividades ligadas à pesca, agregando
atividades complementares: a lota, as conservas, o frio e
a reparação naval.

The involvement between Figueira da Foz and the sea
arises from its peculiar positioning between the
Atlantic Ocean and the river Mondego. Figueira da
Foz has natural conditions and infrastructure for
activities related to shing, and complementary
activities: the auction, the preserves, the cold weather
and ship repair.

Doca de Pesca

Fishing Terminal

+Cais de descarga com 250m de comprimento +3 pontescais para embarcações de arrasto, cerco e pesca
artesanal +2 pontões para estacionamento de pesca
artesanal +Cais de aprovisionamento de gasóleo, água
potável e gelo +Doca de descarga com 35.000 m² e
fundos a - 6.00 m (ZH) +Doca de acesso e serviços com
90.000 m² +Cais de aprestos com 80 m +Dois pares de
duques de alba para acostagem de embarcações de
pesca e comércio +Rampa e cais de reparações +Terminal
para carreiras interiores de passageiros +Varadouro com
14.000 m² +Estendal de redes com 9.000 m².

+Unloading pier with 250 m of length +3 piers to park
trawling, seine-haul and artisanal shing vessels
+2 pontoons to park artisanal shing vessels +Diesel,
potable water and ice supply pier +Unloading dock with
35.000 m² and navigation depths of - 6.00 m (ZH)
+Access and service dock with 90.000 m² +Tackle wharf
with 80 m +2 pairs of berthing dolphins for shing and
trading vessels +Ramp and repair pier +Interior
passenger route terminal +Tidal port with 14.000 m²
+Structure to hang shing nets with 9.000 m².

activity sectors
Construção / Reparação Naval | Shipbuilding / Shipyard Area
Construção Naval: na Figueira da Foz constroem-se em
aço e alumínio: pontões, barcaças, embarcações de
trabalho portuário, gruas utuantes, dragas, rebocadores,
embarcações de pesca, navios mercantes (carga geral,
tanques e ferries) e navios de guerra.
Reparação Naval: a carreira de reparação naval permite
a varagem de navios até 90 metros de comprimento e
20 metros de boca, respondendo às necessidades de
reparação da generalidade dos navios que aportam no
porto da Figueira de Foz.
Estruturas de Grande Porte: para assegurar o transporte
marítimo de peças de grandes dimensões, a Figueira da
Foz contou com o desenvolvimento privado de uma
unidade de construção de estruturas metálicas de grande
porte que, pela sua dimensão, necessitem de recorrer a
transporte marítimo para a sua deslocação.

Shipbuilding: pontoons, barges, port work vessels,
oating cranes, dredgers, merchant ships (general cargo,
tankers and ferries, and warships are built in Figueira da
Foz with steel and aluminium.
Naval repair: The naval repair berth allows beaching
ships up to 90 metre-long and with a 20 metre-head,
meeting the repair needs of most ships docking at
Figueira da Foz port.
L a r ge M e t a l S t r u c t u r e s : To e n s u r e m a r i t i m e
transportation of large-sized parts, Figueira da Foz has
developed a large-sized metallic structures construction
unit for parts that need to be transported by sea due to
their dimensions.
Figueira da Foz has technical and human resources
specialised in repair and modernisation of aluminium and
steel ships in accordance with ship owners, maritime
authorities and classication companies' requirements.

A Figueira dispõe de recursos técnicos e humanos especializados
na reparação e modernização de embarcações de alumínio e
aço naval, de acordo com os requisitos dos armadores,
autoridades marítimas e sociedades classicadoras.
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setores de atividade
Salicultura | Aquicultura

A riqueza dos recursos naturais associados à extensa linha
de costa, ao rio Mondego, à praia, ao sol, às salinas e à
Ilha da Morraceira são recursos que podem ser
aproveitados para promover a investigação marítima e
gerar produtos e serviços inovadores.
A exploração de sal no estuário do rio Mondego foi já uma
das principais atividades económicas da Figueira da Foz.
A tipologia das salinas e a tecnologia de produção
assumem nestas marinhas de sal determinadas
especicidades que não se vericam noutras regiões
salineiras de Portugal e da Europa, tendo sobrevivido até
aos nossos dias uma técnica artesanal, extremamente
cuidada e bem adaptada ao meio.
A ilha Morraceira está localizada na foz do rio Mondego e
compreende extensões consideráveis de pântanos, juncos,
canaviais e salinas, bem como aquicultura e piscicultura.
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A aquicultura apresenta grandes potencialidades na ilha
da Morraceira, designadamente no que respeita a
condições ecológicas as quais permitem boas taxas de
crescimento das espécies. As espécies produzidas são o
robalo, a dourada, o linguado, a tainha e a enguia, sendo
que as duas primeiras representam cerca de 99% da
produção. Atualmente, a área ocupada por 42
pisciculturas é de 319 hectares.

activity sectors
Salt Production | Aquaculture
The richness of natural resources associated with an
extensive shoreline, Mondego River, the beach, the sun, the
salt pans and the island of Morraceira are just some of the
resources that can be used to promote maritime research
and generate new innovative products and services.

Morraceira Island is located at the mouth of the
Mondego River and it comprises a signicant expanses
of swamps, rushes, reeds and salt pans, as well as
aquaculture and sh farms.

Salt exploitation in the Mondego Estuary was once one of
the main economic activities of Figueira do Foz. The type
of salt pans and production techniques practiced in this
salt elds have certain specicities that cannot be found in
any other salt-producing region of Portugal or Europe.
This extremely careful and environmentally adapted
technical craft made it to the present days.

Aquaculture has great potential on the island of
M o r r a c e i r a , e s p e c i a l l y r eg a r d i n g e c o l o g i c a l
conditions which allow good growing rates for the
species. Currently, the produced species are sea bass,
bream, ounder, mullet and eel, and the rst two
represent about 99% of production. As of today, the
area occupied by aquaculture is 319 hectares,
corresponding to 42 sh farms.

11
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setores de atividade
Agricultura | Agriculture
A superfície agrícola da Figueira da Foz apresenta um
total de 5.509 hectares, sendo as culturas mais
representativas os cereais de grão (arroz e milho).

The agricultural area of Figueira do Foz has a total of
5,509 hectares, with the grain cereals (rice and corn)
being the most representative cultures.

*BOLSA
DE
TERRAS
Registo de terrenos agroorestais
para arrendamento ou cedência
no Concelho da Figueira da Foz.
www.cm-figfoz.pt/
index.php/bolsa-de-terras
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activity sectors
Floresta | Forestry
O concelho da Figueira da Foz é ocupado em cerca de 60%
do seu território por oresta, predominando
os povoamentos com eucaliptos(40%), seguidos de
povoamentos com pinheiro bravo(30%)eáreas
de povoamentos mistos de pinheiro-bravo e de eucalipto(13%).
Acresce ainda que 40% da área do concelho pertence à Rede
Nacional de Áreas Protegidas e Rede Natura 2000.

!
!

The territory of Figueira da Foz is 60% forest, mainly formed by
eucalyptus plantations (40%), maritime pine plantations (30%) and
mixed maritime pine and eucalyptus plantations (13%).
Furthermore, 40% of the municipality area belongs to the National
Network of Protected Areas and Natura 2000 Network.

Excelência no setor de Eucalyptus:
Figueira da Foz é o maior produtor mundial de Eucalyptus
Globulus genéticamente melhorado.

.
!
!

Excellence in the Eucalyptus sector:
Figueira da Foz is the world's largest producer of genetically
improved Eucalyptus Globulus.

21

indústria
Pasta | Papel
A Figueira da Foz produz uma pasta de bra curta, a partir
de eucalipto, de elevada qualidade reconhecida pelos
líderes europeus e mundiais no fabrico de papel e cartão.
Pelas características da pasta produzida a sua utilização é
recomendada para a produção de papéis nos para
impressão, papéis para laminados decorativos e papéis ou
cartões destinados a servirem de suporte a impressões de
elevada qualidade.
Produzem-se anualmente 800 mil toneladas de papeis nos,
não revestidos (VWF), para a indústria gráca e escritórios.

22

industry
Pulp | Paper
Figueira da Foz produces a high quality short-bre pulp
from eucalyptus, recognized by European and world
leaders in paper and paperboard manufacture.
Due to its features, the recommended use for the
produced pulp is the production of ne printing papers,
paper for decorative laminates and paper or
paperboard destined to support high-quality prints.
Figueira da Foz produces 800,000 tons of uncoated
(VWF) ne paper annually for the printing industry and
ofces.
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indústria
Vidro | Glass

Na Figueira da Foz produz-se e comercializa-se vidro de
embalagem de elevada qualidade, através da
adequada gestão e atualização de recursos tecnológicos
e proteção do meio ambiente. Produzimos embalagens de
vidro nas cores âmbar, verde, canela, branco e brancoazulado, estando está presente nos seguintes segmentos
de mercado: garrafões, vinhos de mesa, vinhos do porto,
espumantes, cervejas, aguardentes e licores, águas,
refrigerantes, sumos, azeite e boiões.

Reciclagem | Recyclage
High quality glass packaging is produced in Figueira da
Foz, by applying both the adequate technological
resource management and updates and environment
protection. We manufacture and glass packages in amber,
green, cinnamon, white and blue-white, which can be
found in the following market segments: demijohns, wines,
port wines, sparkling wines, beer, spirits and liquors, water,
soft drinks, fruit juices, olive oil, and jars.
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O paradigma da Reciclagem do vidro de embalagem
assenta no chamado Ciclo do Vidro: o Vidro é 100%
reciclável. Quer isto dizer que 1kg de vidro de uma
embalagem usada pode ser transformado em 1kg de vidro
de uma nova embalagem.

The paradigm of Recycling of packaging glass is based on
the Glass Cycle: Glass is 100% recyclable. That is to say that
1kg of glass of a used packaging can be transformed into
1kg of glass of a new packaging.

Industrie
Plástico | Plastic
Na Figueira da Foz, fabricam-se diferentes tipos de
componentes plásticos altamente tecnológicos para o
mercado automóvel e para a indústria eletrónica.
Produzem-se ainda componentes ligados à indústria
eléctrica e de eletrodomésticos.

Several types of high-tech plastic components are
manufactured in Figueira da Foz and are destined to the
automotive market and electronics industry. Also, there is
the manufacture of components for the electric and house
appliances industry.
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indústria

Materiais de Construção | Building materials
Placas de Gesso

Gypsum boards
In Figueira da Foz, there is the manufacture of laminated
gypsum boards, by means of clean and environmentally
sustainable methods. The use of raw materials like
recycled paper and FGD gypsum, a by-product of
Portuguese power plants, prevents mining gypsum
exploitation, thus contributing to natural resources
preservation. The laminated gypsum boards, also known
as plasterboards, are a product which is being
increasingly used in the construction of interior partition
walls, wall lining and wall and ceiling insulation.

Produzem-se placas de gesso laminado, através de
métodos não poluentes e ambientalmente sustentáveis. Com
a utilização de matérias-primas como o papel reciclado e
gesso FGD, subproduto das centrais termoelétricas
portuguesas, é evitada a exploração mineral de gesso,
contribuindo para a preservação dos recursos naturais.
As placas de gesso laminado, também conhecidas como
placas de gesso cartonado, são um produto cada vez mais
utilizado na construção de divisórias interiores e no
revestimento e isolamento de paredes e tetos.

Cerâmica
Fabricamos pavimentos em grés porcelâmico e
revestimento de pisos. Também fabricamos ladrilhos,
mosaicos e placas de cerâmica. Ao longo dos anos tem
havido um forte investimento não só nas infraestruturas
como no processo produtivo. Assim, além da aquisição da
mais moderna tecnologia, houve desenvolvimento de
novos produtos em monoporosa e a fundação de um sector
de transformação de produtos complementares.

Ceramics
We manufacture glazed porcelain tile pavements and
oor coatings. We also manufacture tiles, mosaics and
ceramic plates. Over the years there has been a strong
investment both in infrastructures and in the production
process. So, besides the acquisition of the latest state-ofthe-art technology, there has been development of new
products in monoporosa and the foundation of a
complementary product transformation sector.
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industry
Químicos | Chemicals
Cosmética| Cosmétique
A Figueira da Foz tem uma das maiores empresas do setor
da cosmética prossional em Portugal que se dedica à
investigação, desenvolvimento e produção de cosmética
capilar.

Figueira da Foz has one of Portugal's largest companies in
the professional cosmetics sector which is dedicated to
research, development and production in the eld of hair
cosmetics.

Resinas | Resins
Na Figueira da Foz produzem-se derivados resinosos visando
contribuir para o desenvolvimento e produção de resinas para
o mercado de tintas de impressão, colas, goma base para
pastilha elástica, ceras depiladoras, borracha, etiquetas,
rotulagem diversa e tintas para marcação de estradas.

In Figueira da Foz, there is the production of resin derivatives,
aiming to contribute for the development and production of
resins for the markets of printing ink, glue, gum base for
chewing gums, epilator waxes, rubber, several types of labels,
and paints for road marking.
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indústria
Energia Eléctrica | Electricity

A Figueira da Foz dispõe de uma Central Termoeléctrica de
Ciclo Combinado permitindo a produção anual de 4000 GWh.

Figueira da Foz has a Combined Cycle Thermoelectric
Plant allowing an annual production of 4,000 GWh.

Figueira da Foz oferece:

Figueira da Foz offre aussi:

- Empresas qualicadas na concepção, execução e
manutenção de infraestruturas e intalações eléctricas em
AT (Alta Tensão), MT (Média Tensão) e BT (Baixa Tensão);

- Qualied companies working in the design, execution and
maintenance of electrical infrastructures and installations with
High-voltage, Medium-voltage, and Low-voltage.;

- Empresas com uma estratégia direcionada para o
desenvolvimento e fabrico de soluções eletrónicas à
medida de cada parceiro, assumindo uma posição de
liderança em I&DT nas seguintes áreas de atividade:

- Companies focused on developing and manufacturing
electronic solutions customized to each client, assuming a
leading position in R&D for the following areas:

Telecomunicações +Aplicações Elétricas e Eletrónicas
Automóvel +Refrigeração e AVAC +Iluminação Pública,
Doméstica, Comercial & Industrial com tecnologia LED.

Telecommunications +Electric and Electronic Appliances
Automotive +HVAC and Refrigeration +Domestic, Commercial,
Industrial and Public Street Lighting via LED Technology.

+

+
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industry
Metalomecânica | Metalworking
A Figueira da Foz possui indústria metalomecânica com
técnica e especialização em:

Figueira da Foz has a metal industry with technical
expertise in:

- Projetos Industriais;

- Industrial Projects;

- Construção Metálica - produção de componentes e
equipamentos metálicos ligeiros e pesados;

- Metallic Construction - production of components

- Montagens e Instalações;

- Assembly and Installation;

- Manutenção Industrial - recuperação, reparação,
soldadura e produção de componentes;

- Industrial Maintenance - recovery, repair, welding,

- Moldes para a indústria vidreira e para plásticos.

- Moulds for the glass and plastic industries.

and light and heavy metallic equipment;

and component production;

..cresça connosco!

..grow with us !
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indústria agroalimentar
Produção e Transformação

Arroz
A Figueira da foz tem uma das fábricas de arroz
tecnologicamente mais avançadas do mundo. Para além de
manter a tradição na moagem do arroz, também produz
refeições prontas. Os subprodutos de arroz: trincas de arroz
são incorporadas em indústrias como a da alimentação infantil
ou da alimentação animal, bem como a casca, um produto de
baixo valor usado em camas para animais.
Sector avícola
No setor avícola, a Figueira da Foz tem a maior empresa
Nacional cuja atividade é diversicada, desde a recria de
galinhas reprodutoras, passando pela produção de ovos (com
a respetiva incubação e produção de pintos), à produção
avícola de frango (frango do campo e perus), assim como o
abate de aves e a sua transformação. A empresa oferece
também uma rede de distribuição e comercialização de
produtos alimentares, uma fábrica de produção de alimentos
compostos para animais e uma unidade de valorização e
transformação de subprodutos animais.
Enchidos Tradicionais
A Figueira da Foz tem também empresas de referência que se
dedicam à produção de charcutaria e comercialização de
carnes.
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Rice
Figueira da Foz has one of the world's most technologically
advanced rice factories. In addition to keeping the rice
milling tradition, it also produces ready meals. Rice byproducts: broken rice are incorporated in industries such as
baby food or animal food, and the hulls, a low value product
is used in animal beds.
Poultry
Portugal's largest company in the poultry sector is located in
Figueira da Foz, and its activity is varied, from breeder hen
fattening, to egg production (with the respective hatching
and chick production), to broiler production (free-range
chicken and turkey), as well as poultry slaughtering and
processing. Figueira da Foz also offers a food produce
distribution and trading network, an animal compound feed
production factory, and a unit for recovering and processing
animal by-products.
Traditional Sausages
Figueira da Foz has also reference companies dedicated to
charcuterie production and meat trading.

agri-food

industry
Production and Processing

Conservas e congelados
A Figueira da Foz tem fábricas de congelação e
embalagem de pescado. Utilizando a salmoura para a
congelação dos pelágicos e os túneis estáticos para a
congelação dos cefalópodes e pescado em bloco,
conseguimos obter padrões de qualidade elevados
assegurando as necessidades da indústria conserveira e
do consumidor nal.
Temos também indústria conserveira de referência, quer a
nivel nacional, quer a nivel internacional, que produz
conservas de peixe, nomeadamente, atum, sardinha,
cavala, petingas, lulas, polvos e berbigão.
O setor das conservas funciona como uma ponte entre o
que é pescado - o melhor do mar - e os clientes nais.

Canned sh and Frozen Foods
Figueira do Foz has sh freezing and packing facilities. By
using the brine to freeze pelagic sh and the static tunnels to
freeze cephalopods and sh blocks, we were able to
achieved high quality standards therefore meeting the
requirements of the canning industry and the end consumer.
We also have a reference canning industry, both at the
national and international level, which produces canned sh,
namely tuna, sardines, mackerel, anchovies, squids,
octopuses and cockles.
The canning industry acts as a bridge between what is shed
- the best of the sea - and the end customers.
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indústria hoteleira
Hotéis | Hotels

O Concelho da Figueira da Foz tem uma oferta
diversicada de unidades de alojamento de reconhecida
qualidade que permitem o acolhimento ideal para quem
quer somente visitar a Cidade, sendo também um
excelente potenciador do turismo de negócios.

The Municipality of Figueira da Foz has a diverse range of
recognized quality accommodation units that allow the
ideal hosting for those who only want to visit the city, also
being excellent tourism business enhancer.

A cidade dispõe de uma capacidade de alojamento de
cerca de 3 000 camas distribuídas em diversas categorias
e tipos de hospedagem.

This city holds an accommodation capacity of about 3000 beds,
distributed by several hotel categories and types.

À capacidade hoteleira da Figueira da Foz aliam-se os
diversos auditórios (o maior com 832 lugares) e salas de
reuniões permitindo a realização de eventos diversos,
nomeadamente conferências e seminários.
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The several auditoriums (with the largest having 832
seats) and meeting rooms which allow holding several
events, including conferences and seminars, can be added
to Figueira da Foz hotel capacity.

hotel

industry
Gastronomia| Gastronomy

Os elementos mar, sal, terra, sol e rio são determinantes
na gastronomia deste Concelho.
Com forte tradição no peixe e no marisco pela sua
proximidade ao mar, o Concelho da Figueira da Foz tem no
entanto uma cultura gastronómica bastante diversicada.
A doçaria tradicional é igualmente famosa, tendo nas
Brisas da Figueira o seu expoente máximo.

The sea, salt, earth, sun and river are key elements in
this municipality's gastronomy.
Figueira da Foz has however a diverse gastronomic
culture despite its strong tradition in sh and
seafood, due to the sea proximity. The traditional
sweets are also famous, with Brisas da Figueira
being its ultimate sweet.
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a cidade oferece..
INVESTIR NA FIGUEIRA

Modernidade

Modernity
Qualidade de Vida

Quality of Live
Desenvolvimento Económico

Economic Development
Recursos Humanos Qualiﬁcados

Qualiﬁed Human Resources
Acessibilidades

Accessibility
Áreas de Acolhimento Empresarial

Business Areas
Porto Comercial

Commercial Port
Infraestruturas para Reuniões e Congressos

Meetings and Conferences
Loja Espaço Cidadão

Citizen Bureau
Cultura | Património

Culture | Heritage
34

..la ville oﬀre
INVESTING IN FIGUEIRA

Mar & Sol

Sea & Sun
Ecoturismo

Ecotourism
Casino

Casino
Oferta Hoteleira Diversiﬁcada

Diversiﬁed Hotel Oﬀer
Parques de Campismo

Campsites
Praia

Beach
Serra

Mountain Range
Gastronomia

Gastronomy
Desporto Náutico

Nautic Sports
Desporto Aventura

Adventure Sports
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serviços públicos

36

public services
Segurança | Security

Segurança |Sécurité
Posto de Policia de Segurança Pública (PSP)

TE

CÇ Ã O C
IL
IV

PR O

Public Security Police Station .............................................................................1
Postos da Guarda Nacional Republicana (GNR)
Nacional Republican Guard Station ............................................................4

R
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serviços públicos

Educação | Éducation

Saúde | Health

Escolas Prossionais

Hospital

Professional Schools
Escolas Secundárias
Secundary Schools
Escolas Básicas
Primary Schools
Jardins de Infância
Kindergardens

Hospital ...........................................................................................................................................1
Unidades de Saúde Familiar
Families Health Units .....................................................................................................2
Farmácias
Pharmacies .................................................................................................................................23
Corporações de Bombeiros
Fire-gther’s Associations ........................................................................................2
Núcleo da Cruz Vermelha
Red Cross Centre ..................................................................................................................5

Universidades + Próximas | Nearby Universities

Coimbra
Aveiro
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services publics
Equipamento cultural | Cultural gear

Associações Culturais

Cultural Associations .............................................................................................126
Bibliotecas
Libraries ............................................................................................................................................1
Museus
Museums ..........................................................................................................................................3
Centro de Artes e Espetáculos
Arts and Shows Center ................................................................................................1

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) é a estrutura
cultural de maior dimensão no concelho (2 auditórios
com 200 e 800 lugares – anteatro exterior, foyer,
salas de apoio, estúdios, 4 salas de exposições), foi
pensado numa centralidade regional e a sua
programação tende a passar por grandes
espectáculos de índole nacional e internacional.

The Performing Arts Centre (CAE), Portugal's largest
cultural infrastructure (2 auditoriums with 200 and
800 seats - Outdoor amphitheatre, foyer, support
rooms, studios, 4 exhibition halls), was designed
thinking about a
regional centrality and its agenda often includes great
national and international performances.
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serviços públicos
Equipamento cultural

Núcleo Museológico do Mar
O Núcleo Museológico do Mar é um testemunho vivo da relação
umbilical entre o conselho e o mar. O seu património reete a
importância social, económica e cultural das atividades ligadas
às artes de pesca e seu valor no crescimento da Figueira da Foz.

SEA Museum Centre
The Sea Museum Centre is a living testimony of the umbilical
connection between this municipality and the sea. Its heritage reects
the social, economic and cultural signicance of the activities
connected to shing and its value in the growth of Figueira da Foz.

Núcleo Museológico do Sal
O Núcleo Museológico do Sal é um centro de informação,
educação e sensibilização para a preservação de uma
atividade tradicional e de um produto artesanal.
Contribui, de forma integrada, para a valorização do sal
como fator de desenvolvimento local sustentável. É um
centro aberto à investigação e informação sobre a
biodiversidade do ecossistema-tipo e uma unidade
didática de lazer e de interatividade.

SALT Museum Centre
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The Salt Museum Centre provides information, education and
raises awareness for the preservation of a traditional activity
and handmade product. In an integrated way, it contributes
to the appreciation of SALT as sustainable local development
factor. It is an open centre for research and information on
the biodiversity of the ecosystem-type and a recreational and
interactive didactic unit.

services publics
Cultural gear

Forte de Santa Catarina
Com estrutura de concepção triangular, tem três cortinas, um
meio baluarte e dois baluartes irregulares. O forte, com o seu
farol, permanece como referência histórica e elemento
emblemático da cidade.

With triangular design structure, it has three curtains, a
half bastion and two irregular bastions, Saint
Catarina’s Fortress and its lighthouse, remains as a
historical reference and emblematic element of the city.

Casa do Paço
Na Casa do Paço encontram-se quase 6700 azulejos
holandeses, produzidos na olaria Delftsevaartem de
Roterdão, nos primeiros anos do séc. XVIII.

In Casa do Paço, there are almost 6700 Dutch tiles
produced in the Delftsevaart pottery in Rotterdam in the early
years of 18th century.

Municipal Museum
The Municipal Museum was created by Antonio dos Santos
Rocha in 1894, with the initial goal of hosting the
archaeological remains from the excavations in the
municipality. Includes sacred art collections, African
ethnography, Indo-Portuguese furniture, armoury, religious
and contemporary paintings and sculptures.

O Museu Municipal foi criado pelo gueirense António dos
Santos Rocha em 1894. Com o objetivo inicial de acolher o
espólio arqueológico proveniente das escavações no
concelho. Integra colecções de arte sacra, etnograa
africana, mobiliário indo-português, armaria, pintura e
escultura religiosa e contemporânea.
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serviços públicos
Ambiente | Environment

Espaços verdes para Recreio/Lazer

Parques Urbanos

Urbain Parcs
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.....................

4

Green Spaces for Recreation / Leisure

........................

63 ha

public services
Desporto | Sports

Associações Desportivas

Sporting Associations ................................................................................................41
Associações Juvenis
Youth Associations ..........................................................................................................18
Campos de Futebol
Football Pitches .......................................................................................................................4
Pavilhões
Pavilions ............................................................................................................................................1
Piscinas
Swimming Pools ..............................................................................8 (2 cobertas)
Praias
Sand Beaches ...........................................................................................................38 Km
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Municipality of FIGUEIRA DA FOZ
municipe@cm-gfoz.pt
00351 233 403 300

www.cm-gfoz.pt
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Gabinete de Apoio ao Investidor
Investor Support Bureau
gai@cm-gfoz.pt
00351 964 246 980
00351 233 403 338

Gabinete de Apoio ao Empreendedor
Entrepreneur Bureau
gae@cm-gfoz.pt
00351 233 403 860

Incubadora de Empresas da Fig. Foz
Incubateur d'Entreprises
geral@ieff.pt
00351 233 407 030

Porto da Figueira da Foz/ Porto Comercial
Port of Figueira da Foz/Commerciasl Port
geral.apff@portogueiradafoz.pt
00351 233 402 910

Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz
Commercial and Industrial Assoc. of Figueira da Foz
aciff@aciff.pt
00351 233 401 320

FIGUEIRA

