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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

MAYOR'S MESSAGE

Estrategicamente localizado no coração do Norte de
Portugal, Vila Nova de Famalicão é um dos mais importantes municípios do país. Com um percurso de oito
séculos de História, é um concelho vincadamente marcado pela veia empreendedora das suas gentes.

Strategically located in the heart of Northern Portugal,
Vila Nova de Famalicão is one of the most important
municipalities of the country. With eight centuries of
history, the municipality is distinctly marked by the
entrepreneurial spirit of its people.

Modernidade, vitalidade e iniciativa são características
atuais de um território que oferece qualidade de vida
às pessoas e competitividade às empresas.

Modernity, vitality and initiative are the current characteristics of a place that offers quality of life to its people
and competitiveness to its companies.

Vila Nova de Famalicão é um território de
oportunidades.

Vila Nova de Famalicão is a land of opportunities.

Com mais de 133 mil habitantes e uma comunidade
coesa e solidária, o concelho distingue-se pela proximidade e complementaridade entre pessoas, instituições
e organizações.
Distingue-se, ainda, pela força da sua economia. Vila
Nova de Famalicão é fértil para o desenvolvimento
de projetos empresariais de dimensão mundial e de
outras tantas marcas globais.
É, de resto, o epicentro de uma fileira industrial
completa, estruturada e flexível, principalmente nos
sectores têxtil, agroalimentar e da metalomecânica.
Vila Nova de Famalicão está cada vez mais forte no
plano económico. Nos últimos três anos aumentou em
12% o volume total de exportações, impondo-se ainda
mais como terceiro concelho mais exportador do país,
e cresceu igualmente de forma notável noutros indicadores, como o saldo líquido da balança comercial e o
emprego.

Bom para viver,
trabalhar e investir

Os dados do Instituto Nacional de Estatística confirmam: Famalicão tem uma economia vibrante!

PAULO CUNHA

Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão
Mayor of Vila Nova de Famalicão

Conhecer Famalicão é descobrir um município amigo
do investimento empresarial, um território bom para
viver, bom para trabalhar e bom para investir.
Orgulhosos do seu passado e seguros do seu presente,
os famalicenses encaram o futuro com a determinação
e a confiança que uma identidade ancestral forte, singular e arrojada proporciona.

Vila Nova de Famalicão has been fertile ground for the
development of business projects on a global scale and
as many more global brands.
And it is the epicentre of a complete, structured and
flexible industrial sector, mainly in the textile, agri-food
and metalwork areas.
Vila Nova de Famalicão is becoming stronger and stronger in the economic sphere. In the last three years, it
increased its total volume of exports by 12%, making
it the third biggest exporter in the country. It has also
grown notably in other indicators, such as the balance
of trade net balance and employment.
This is confirmed by the data from the National Institute of Statistics: Famalicão has a vibrant economy!
To get to know Famalicão is to discover a municipality
friendly to business investment and a good place to
live, to work and to invest.
Proud of their past and sure of their present, the
people of Famalicão face the future with the determination and confidence that a strong, unique and bold
ancestral identity provide.
Welcome to Vila Nova de Famalicão!

Bem-vindos a Vila Nova de Famalicão!
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VILA NOVA DE FAMALICÃO
A LAND WITH IDENTITY

A good place to live, to
work and to invest

With a population of over 133,000 and a cohesive and
cooperative community, the municipality stands out for
the proximity and complementary nature of its people,
institutions and organisations. As well as for the strength of its economy.
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GOSTO DE VIVER AQUI
I LIKE LIVING HERE
Localizado no coração do Norte de Portugal,
junto ao Atlântico e com ligação aos principais
eixos estratégicos da região e da Galiza, Vila
Nova de Famalicão é um dos maiores e mais
dinâmicos municípios do país.

Set in the heart of Northern Portugal, alongside
the Atlantic and with connections to the main
strategic axes in the region and in Galicia, Vila
Nova de Famalicão is one of the biggest and
most dynamic municipalities in the country.

No pulsar dos seus 133 mil habitantes está a
força motriz de um concelho empreendedor
e jovem, caracterizado por uma economia
vibrante e por um tecido social orgulhoso, coeso
e empreendedor.

Its 133,000 inhabitants are the driving force of
this young, enterprising municipality, characterised by a vibrant economy and a proud, cohesive
and enterprising social fabric.

O terceiro município mais exportador de Portugal tem na qualidade e diversidade dos seus
recursos humanos uma das suas principais
referências.
Território da educação, do conhecimento, da
inovação, do desporto e da cultura, Vila Nova de
Famalicão honra-se da qualidade de vida que
oferece a todos os cidadãos.

In the areas of education, learning, innovation,
sport and culture, Vila Nova de Famalicão is
proud of the quality of life it provides to all its
citizens.
It's a good place to live, work and study and an
attractive investment opportunity. This is Vila
Nova de Famalicão. A benchmark municipality!

127 567

Polos de atratividade, os
equipamentos culturais e
ambientais presentes no território e a dinâmica da sua
programação fazem de Vila
Nova de Famalicão um concelho com níveis de qualidade de
vida de referência no contexto
nacional.

habitantes (INE, 2015)
inhabitants

habitantes (INE, 2011)
inhabitants

114 338
habitantes (INE, 1991)
inhabitants

área territorial
area

O Parque da Devesa, a Casa
das Artes, a Casa-Museu
Camilo Castelo Branco e o
Museu do Surrealismo da Fundação Cupertino de Miranda
são símbolos maiores de uma
vasta rede de equipamentos
que promovem e valorizam a
cultura, a natureza e a qualidade de vida.
Eventos de cartaz nacional,
o Carnaval de Famalicão e as
Festas Antoninas animam "os
da casa" e mobilizam "os de
fora", num concelho que há
vários séculos é conhecido
pela qualidade da sua oferta
gastronómica.

Attractions: the cultural and
environmental facilities in the
area and its dynamic calendar
make Vila Nova de Famalicão
a municipality with benchmark
levels for quality of life in a
national context.
Devesa Park, the Arts Centre,
the Camilo Castelo Branco
Museum and the Cupertino
de Miranda Foundation's Surrealism Museum are the main
attractions in a wide network
of facilities promoting and
adding value to culture, nature
and the quality of life.
National events: the Famalicão
Carnival and the St Anthony's
Day Festivities liven up "the
locals" and bring in "the outsiders" in a municipality that
has long been known for the
quality of its cuisine.
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Bom para viver, trabalhar e estudar e atrativo
para investir. Assim é Vila Nova de Famalicão.
Um concelho com marca!

The municipality is the third biggest exporter
in Portugal and the quality and diversity of its
human resources are one of its main trumps.

133 028

202 km2
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POSIÇÃO
GEOESTRATÉGICA
GEOSTRATEGIC
POSITION
Vila Nova de Famalicão goza de
uma posição geográfica privilegiada no noroeste português,
entre o Porto e a Galiza, núcleo
estrutural da Região Norte de
Portugal, que se destaca por
uma vincada matriz industrial e
exportadora.

600 mil

Vila Nova de Famalicão enjoys
a privileged geographic position in Northeastern Portugal,
between Porto and Galicia. It
is a structural centre for the
North Portugal Region and
stands out for its strong industrial and export features.

3.6 milhões

habitantes quadrilátero
Barcelos - Braga - Famalicão - Guimarães
inhabitants in four municipatities
Barcelos - Braga - Famalicão - Guimarães

habitantes norte
inhabitants north

6.5 milhões
Fonte: INE, 2015
Source: INE, 2015
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habitantes euro-região
Galiza e Norte de Portugal
inhabitants Galicia and
Northern Portugal Euro-region
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Dotado de uma completa e
de transporte e comunicação,
que aproximam matérias-primas e empresas, produção
e mercados, Vila Nova de
Famalicão posiciona-se num
relevante centro económico de
Portugal.
Vila Nova de Famalicão is in a
relevant economic centre in
Portugal. It has a complete and
effective network of transport
and communication infrastructures, bringing raw materials
and companies, production
and markets closer together.

AÉREO | AIR
Aeroporto Francisco Sá Carneiro (20 min)
Francisco Sá Carneiro Airport
Aeroporto de Vigo (60 min)
Vigo Airport

FERROVIÁRIO | RAIL
Linha do Norte (Porto-Lisboa)
North Line
Linha do Minho (Porto-Valença)
Minho Line

RODOVIÁRIO | ROAD

53%

taxa de participação

EDUCAÇÃO,
FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO
EDUCATION,
TRANING AND
QUALIFICATION

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

MOBILIDADE
MOBILITY

(ano letivo 2016/2017)
rate of participation
in vocational courses
(2016/2017 academic year)

Autoestrada A3 (Porto/Valença)
Motorway A3
Autoestrada A7 (Póvoa de Varzim/Chaves)
Motorway A7

MARÍTIMO | SEA
Porto Marítimo de Leixões (20 min)
Leixões Seaport
Porto Marítimo de Viana do Castelo (30 min)
Viana do Castelo Seaport
Porto Marítimo de Vigo (60 min)
Vigo Seaport

de Famalicão privilegia a educação, a formação e a

todos os anos do ensino universitário, mas
dos alunos do concelho opta por esta via, há
muito referenciada como uma garantia de maior
empregabilidade.
Famalicão é também notado no país como um
território que se organiza em rede e que envolve
os diferentes agentes educativos num trabalho
que procura disponibilizar uma oferta formativa
concertada, tendo por base um diagnóstico de
necessidades de formação.

Qualified, talented and creative young people are
leaving university and vocational training colleges
every year. More than half of the students in the
municipality choose this path, long known to be an
assurance of greater employability.
Famalicão is also well-known in the country as a
place that organises itself into networks and that
involves different education agents, working to provide concerted training courses based on training
needs analyses.
The Local Education and Training Network and
the Famalicão Entrepreneurial Network are
prime examples of this, in a municipality with
a constant, shared focus on educating towards
entrepreneurship.
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A Rede Local de Educação e Formação e a Rede
Famalicão Empreende são apontadas como exemplares, num concelho onde a aposta na educação
para o empreendedorismo é contínua e partilhada.

As a place where knowledge is valued, Vila Nova de
Famalicão invests in education, training and professional qualification.
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O Centro Tecnológico da Indústria
Têxtil e do Vestuário é uma organização de referência no panorama
nacional e europeu em matéria de
promoção da inovação e desenvolvimento do sector.

The Textile and Clothing Industry Technological Centre is a
benchmark organisation in the
national and European landscape
when it comes to promoting sector
development and innovation.

www.citeve.pt

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

CITEVE

CENTI

INFRAESTRUTURAS
DO CONHECIMENTO,
INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO
LEARNING, RESEARCH
AND INNOVATION
INFRASTRUCTURES
As duas universidades e os dois centros
tecnológicos sediados em Vila Nova de
Famalicão fomentam
o conhecimento,
a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a inovação.

The two universities
and the two technological centres
based in Vila Nova de
Famalicão encourage
learning, research,
technological development and innovation.

O Centro de Nanotecnologia,
Materiais Técnicos, Funcionais e
Inteligentes tem como principal
missão a investigação e o desenvolvimento de novos produtos de
elevado valor acrescentado para a
Indústria Têxtil e do Vestuário.

The main mission of the Nanotechnology, Technical, Functional
and Smart Materials Centre is
research and development in
new products with a high added
value for the Textile and Clothing
Industry.

www.centi.pt

UNIVERSIDADE LUSÍADA NORTE
Orgulhosa do prestígio alcançado e da excelência do ensino
ministrado, integra a Faculdade
de Arquitectura e Artes, a Faculdade de Ciências da Economia
e da Empresa e a Faculdade de
Engenharias e Tecnologias. Tem
dois centros vocacionados para a
investigação científica.

Proud of its prestige and the
excellent education it provides,
the university has a Faculty of
Architecture and Arts, a Faculty of
Economy and Business Sciences
and a Faculty of Engineering and
Technology. It also has two centres
working on scientific research.

www.fam.ulusiada.pt

CESPU
A Cooperativa de Ensino Superior
Politécnico e Universitário iniciou
a sua atividade em Famalicão
em 1997 com a criação da Escola
Superior de Saúde do Vale do
Ave, uma instituição de ensino
vocacionada para as ciências e
tecnologias da saúde.

The University and Polytechnic
Higher Education Cooperative
began operating in Famalicão in
1997, when the Vale do Ave Higher
Institute for Health was opened.
This training institute provides
education on health sciences and
technology.
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www.cespu.pt
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Território com uma vincada identidade
empresarial, Vila Nova de Famalicão tem
uma tradição industrial que remonta ao
século XIX.
Hoje é o berço de mais de 12 mil empresas
de vários e importantes sectores industriais
que reafirmam o nosso saber-fazer e combinam a mestria do trabalho artesanal com
a tecnologia de última geração.

Vila Nova de Famalicão has a clear entrepreneurial identity and an industrial
tradition dating back to the 19th century.
It is now home to over 12,000 companies
in several important industrial sectors,
reaffirming our know-how and combining
mastery of traditional crafts with cutting
edge technology.
The promising new companies that have
been revealing themselves to the country
from Famalicão are strengthening this
legacy that identifies the municipality,
reinforcing its industrial vocation and projecting it internationally.
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As novas e promissoras empresas que têm
vindo a revelar-se vão, com certeza, perpetuar no tempo esta vocação industrial de
Vila Nova de Famalicão.

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

IDENTIDADE INDUSTRIAL
INDUSTRIAL IDENTITY
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VIBRANT ECONOMY
Graças à excelência e vanguarda
das empresas sediadas no concelho, Famalicão é o terceiro
município mais exportador do país
e o segundo com melhor superavit
comercial.

Thanks to the excellence and
enterprise of the companies
based in the municipality, Famalicão is the third biggest exporter in
the country and it has the second
highest trade surplus.

Com arrojo e visão estratégica, os
empresários famalicenses apostaram na internacionalização dos
seus produtos e conseguiram afirmar-se em mercados altamente
exigentes e competitivos, pela
qualidade, pela diferenciação e
pelo alto valor acrescentado.

With daring and strategic vision,
Famalicão business people focused on internationalising their
products and succeeded in gaining
a foothold in highly demanding
and competitive markets, due to
their quality, their differentiation
and their high added value.

Este território concentra importantes e potenciais clusters
industriais em sectores estruturantes para a economia nacional e
local. E acolhe a sede de algumas
das maiores e mais conceituadas
empresas portuguesas.

This area has concentrated
important and potential industrial
clusters in sectors that are important for the local and national
economy. And it is home to some
of the biggest and best Portuguese companies.

3o

exportador nacional
thrid biggest exporter

2o

com melhor superavit
second highest trade
surplus

VOCAÇÃO
EXPORTADORA
EXPORT
ORIENTED
Vila Nova de Famalicão é o terceiro município mais exportador de Portugal, o maior do
Norte. O volume total das exportações das
empresas famalicenses tem vindo a crescer
de forma sustentada ao longo dos últimos
anos. Em 2015 cresceu 8,5% face a 2014
– um aumento superior à média nacional
(3,68%).

Vila Nova de Famalicão Municipality is the
third biggest exporter in Portugal and the
biggest in the north of the country. The total
volume of exports from Famalicão companies has been increasing steadily in recent
years. In 2015, it increased 8.5% compared to
2014 – an increase higher than the national
average (3.68%).

Igualmente revelador da saúde das empresas famalicenses e da sua capacidade
produtiva é o superavit comercial. A balança
comercial famalicense fechou 2015 com um
saldo líquido positivo de 13%.

The trade surplus also tells us a lot about the
health and production capacity of Famalicão
companies. At the end of 2015, the Famalicão balance of trade had a positive balance
of 13%.

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

ECONOMIA
VIBRANTE

1.9 mil milhões €

volume de exportações (INE, 2015)
1o ranking regional e 3o nacional
billion euros volume of exports (INE, 2015)
1st place regionally and 3rd nationally

saldo líquido da balança comercial (INE, 2015)
1o ranking regional e 2o nacional
million euros balance of trade net balance (INE, 2015)
1st place regionally and 2nd nationally
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901 milhões €
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4.3 mil
milhões €
volume de negócios
billion turnover

1.1 mil
milhões €
valor acrescentado bruto
billion gross value added

12 768
empresas
companies

4 502
sociedades
organizations

As empresas famalicenses conseguiram um
extraordinário volume de negócios de 4,3 mil
milhões de euros e um Valor Acrescentado
Bruto superior a 1,1 mil milhões de euros.
Para esta performance muito contribuem as
indústrias transformadoras que catapultam
Vila Nova de Famalicão em termos de volume
de negócios dessas indústrias.
Vila Nova de Famalicão's strong, dynamic
and diverse entrepreneurial DNA makes it
one of the most industrialised municipalities
in Portugal. It is in a leading position in the
national economic landscape, driving social
development.
Famalicão companies have achieved an
extraordinary turnover of 4.3 billion euros and
a Gross Added Value of over 1.1 billion euros.
This performance was greatly assisted by the
manufacturing industries, which catapulted
Vila Nova de Famalicão in terms of the turnover from these industries.

É a constatação da pujança
económica do concelho a
que acresce um índice de
desemprego inferior à região
e ao país. Em Vila Nova de
Famalicão a taxa de desemprego tem vindo a cair de
forma acentuada nos últimos
anos: 15,13% no final de 2013,
contra 8,52% no final de 2016,
o que representa uma descida
de 44%.

This is proof of the economic
power of the municipality,
which has the lowest unemployment rate in the region
and in the country. In Vila Nova
de Famalicão, the unemployment rate has been falling
sharply in recent years: 15.13%
at the end of 2013 against
8.52% at the end of 2016, representing a fall of 44%.

8,5%

taxa de desemprego
unemployment rate

INDÚSTRIAS
TRANSFORMADORAS
MANUFACTURING
INDUSTRIES

1 543
empresas
companies

25 486

2.6 mil
milhões €
volume de negócios
billion turnover

pessoas ao serviço
employees
Fonte: (INE, 2014)
Source: (INE, 2014)
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Fonte: (INE, 2014)
Source: (INE, 2014)

Detentor de um ADN empresarial forte, dinâmico e diversificado, Vila Nova de Famalicão
é dos concelhos mais industrializados de
Portugal, ocupando uma posição de destaque
no pilar económico nacional, motor do desenvolvimento social.

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

PRINCIPAL ECONOMIA
INDUSTRIAL DO NORTE
MAIN INDUSTRIAL ECONOMY
IN THE NORTH
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CLUSTER
TÊXTIL
TEXTILE
CLUSTER
Em Vila Nova de Famalicão o sector têxtil e do
vestuário tem a grande força do seu desenvolvimento. Aqui está o epicentro de uma região que
acolhe uma fileira industrial completa, estruturada, flexível e dinâmica – um cluster que é já
considerado o maior da Europa.

The main force of the development of the textile
and clothing sector is in Vila Nova de Famalicão.
This is the epicentre of a region that is home to
a complete, structured and dynamic industrial
sector – a sector which is already considered the
largest in Europe.

Num raio de 60 quilómetros, a indústria têxtil
pode oferecer ao cliente todas as soluções
necessárias dentro da cadeia de produção. Destacam-se grandes marcas, grandes empresas
produtoras e infraestruturas tecnológicas e de
inovação.

Within a 60-kilometre radius, the textile industry can provide clients with all the necessary
solutions in a production chain. Of note are big
labels, big producers and innovative and technological infrastructures.

Notáveis exemplos de sofisticação da tecnologia
utilizada, de qualidade organizativa, de qualificação de recursos humanos e de capacidade dos
empresários para compreenderem as grandes
tendências do mercado e do sector.

Notable examples of the sophistication of the
technology used, the organisational quality, the
training of human resources and the capacity of
businesspeople to understand the major trends
in the market and in the sector.

805
milhões €
volume de negócios
million turnover

819
empresas
companies

11 819
pessoas ao serviço
employees
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Fonte: (INE, 2014)
Source: (INE, 2014)
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CLUSTER
AGROALIMENTAR
AGRI-FOOD
CLUSTER
Empresas altamente competitivas e tecnologicamente avançadas fazem de Vila Nova de
Famalicão, reconhecidamente, um dos mais relevantes municípios no sector agroalimentar. É, de
resto, uma área industrial em franca expansão
que conta com empresas de referência nacional
e internacional. Aqui está a formar-se o futuro
cluster agroalimentar de Portugal.
A importância crescente deste sector económico
levou a autarquia a definir como prioridade do
Plano Estratégico 2014-2025 a criação de um
Centro de Competências do Agroalimentar para
o Sector das Carnes, vocacionado para permitir
o desenvolvimento de áreas como a transformação de carnes verdes e pré-cozinhados.

Highly competitive and technologically advanced
companies have made Vila Nova de Famalicão,
one of the most important municipalities in the
agri-food sector. It is a booming industrial area
with benchmark companies, both nationally and
internationally. Portugal's future agri-food cluster is beginning to take shape here.
The growing importance of this economic sector
led the local authorities to define the creation
of an Agri-Food Skills Centre as a priority in the
2014-2025 Strategic Plan, aimed at encouraging
development in areas such as processing raw
and pre-cooked meat.

361
milhões €
volume de negócios
million turnover

165
empresas
companies

2 777
pessoas ao serviço
employees
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Fonte: (INE, 2014)
Source: (INE, 2014)
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CLUSTER
METALOMECÂNICO
METALWORK
CLUSTER
O sector metalomecânico tem um peso considerável e crescente na economia de Vila Nova de
Famalicão, ambicionando constituir-se como um
importante cluster nacional. Um conjunto alargado de empresas com tecnologia de vanguarda
e reputação mundial produzem o que outras
não são capazes e exportam cada vez mais.

The metalwork sector plays an increasingly
significant role in the economy of Vila Nova de
Famalicão. The aim is for it to become an important national cluster. An extended group of
companies with cutting edge technology and an
international reputation produces what others
can't and are exporting more and more.

A aposta firme numa estratégia de expansão
e modernização da capacidade instalada em
infraestruturas e tecnologia tem sido decisiva
para a sua afirmação no contexto nacional e
internacional.

The strong focus on an expansion and modernisation strategy for the installed capacity in
infrastructures and technology has been decisive
in its national and international affirmation.

Vantagem competitiva em todo o mundo e
aspeto altamente diferenciador é o que estas
empresas conquistam com o facto de produzirem máquinas customizadas para indústrias tão
diversas como a têxtil, naval, militar, química,
petrolífera, aeronáutica e automóvel, entre
outras.

A worldwide competitive advantage and a highly
differentiating aspect are what these companies
achieved because they produced customised
machines for industries as diverse as textiles,
naval, military, chemical, oil, aeronautics and
motor vehicles.

216
milhões €
volume de negócios
million turnover

265
empresas
companies

2 364
pessoas ao serviço
employees
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Fonte: (INE, 2014)
Source: (INE, 2014)
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CLUSTER
AUTOMÓVEL
AUTOMOTIVE
INDUSTRY CLUSTER
A Continental Mabor é o principal motor da economia
famalicense. Ostenta a chancela de principal exportadora de Vila Nova de Famalicão e a quarta nacional. A
empresa de pneus instalada em Lousado desde 1990
vende para 180 países cerca de 97% da produção e
apresenta os melhores resultados do país em termos
de rendibilidade financeira.

Continental Mabor is the main economic driving
force in Famalicão. It is the main exporter in Vila
Nova de Famalicão and the fourth nationally.
The tyre company, which was opened in Lousado in 1990, sells around 97% of its production
to 180 countries and has the best results in the
country in terms of financial profitability.

Mas a indústria automóvel está cada vez mais expressiva em Vila Nova de Famalicão onde está a ganhar
forma um cluster com forte impacto na economia
nacional, constituído sobretudo por empresas de
fabrico de componentes automóveis, de referência
nacional e internacional.

But the automotive industry is becoming increasingly important in Vila Nova de Famalicão,
where a cluster with a strong impact on the
national economy is taking shape. It consists
mainly of companies manufacturing car parts for
national and international brands.

Da metalurgia aos moldes, passando pelo fabrico de
pneus e outros elementos em borracha e plástico, até
aos têxteis e à eletrónica. São cada vez mais as pequenas e médias empresas famalicenses que acrescentam
valor a um sector estratégico, que exporta, gera
emprego, incorpora tecnologia de ponta e aposta na
inovação e no desenvolvimento.

From metalwork and moulds, including the
manufacture of tyres and other rubber and plastic parts, to textiles and electronics. There are
more and more small and medium enterprises
in Famalicão, adding value to a strategic sector
that exports, generates employment, incorporates cutting edge technology and focuses on
innovation and development.

925
milhões €
volume de negócios
million turnover

13

empresas
companies

4 491
pessoas ao serviço
employees
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Source: (INE, 2014)
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Baseado na promoção de um contexto municipal
facilitador da iniciativa empresarial, o Famalicão
Made IN nasceu em novembro de 2013 para valorizar e promover a genética empreendedora do
município, captar novos investimentos e auxiliar
os empresários no desenvolvimento de projetos
empresariais.

Based on the promotion of a municipal context facilitating business initiative, Made IN Famalicão first
appeared in November 2013. It is aimed at adding
value and promoting the entrepreneurial genetics
of the municipality, attracting new investments and
assisting entrepreneurs in the development of business projects.

Pilar da estratégia municipal que procura promover
o desenvolvimento económico, o Famalicão Made
IN é um ambicioso projeto de afirmação territorial,
particularmente centrado no potencial do concelho.

A strategic municipal pillar aimed at promoting
economic development, Made IN Famalicão is an
ambitious project whose goal is territorial affirmation, centred particularly on the potential of the
municipality.

IN
IN
CU VES
BAR TIR

IN
IN
CEN FOR
TIVAR MAR

INCUBATE

INVEST

INCENTIVISE

INFORM

ESTRUTURAÇÃO DA IDEIA
STRUCTURING THE IDEA

OFERTA/PROCURA DE IMÓVEIS
SUPPLY/DEMAND FOR PROPERTY

ROTEIRO EMPRESARIAL
BUSINESS ITINERARY

WWW.FAMALICAOMADEIN.PT

APOIOS FUNDOS
COMUNITÁRIOS
SUPPORT FROM COMMUNITY
FUNDS

WWW.FACEBOOK.COM/FAMALICAOMADEIN

REDE DE CONTACTOS
NETWORK OF CONTACTS

NEWSLETTER
NEWSLETTER

APOIO À INOVAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO
SUPPORT FOR INNOVATION
AND INTERNATIONALISATION

EVENTOS
EVENTS

MODELO DE NEGÓCIO
BUSINESS MODEL
PLANO DE NEGÓCIO
BUSINESS PLAN

PROJETOS DE INTERESSE
MUNICIPAL
PROJECTS OF MUNICIPAL
INTEREST

www.famalicaomadein.pt

FINANCIAMENTO
FINANCING

ESTÍMULO AO INVESTIMENTO
INVESTMENT STIMULUS

www.facebook.com/famalicaomadein

INCUBAÇÃO
INCUBATION

ÁREAS DE ACOLHIMENTO
EMPRESARIAL
BUSINESS HOSTING AREAS

ELEVADOR
ELEVATOR

MONTRA DE PRODUTOS
PRODUCT EXHIBITION

Atrair investimento para o concelho, apoiar os empresários e
estimular o empreendedorismo
são os principais objetivos do
Gabinete de Apoio ao Empreendedor, criado no contexto do projeto
Famalicão Made IN. O trabalho
realizado junto dos investidores e
dos novos empreendedores, através do Gestor do Empresário, tem
impulsionado a criação de novas
empresas e ajudado muitas outras
a ganhar escala.

Attracting investment to the municipality, supporting entrepreneurs
and stimulating entrepreneurship
are the main aims of the Entrepreneurial Support Office, set up
under the context of the Made IN
Famalicão project. The work done
with investors and new entrepreneurs, through the Entrepreneur
Manager, has been the driving
force behind the creation of new
companies and has helped many
others to increase in scale.

Facilitador no contacto com os
players, o gabinete privilegia
também uma ligação de grande
proximidade com os agentes do
território, nomeadamente escolas,
universidades e estruturas de inovação e investigação.

The office facilitates contact
between the players and also
privileges close relationships with
local agents, in particular schools,
universities and innovation and
research structures.

Rua Camilo Castelo Branco,
No 108 4760-127
Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 320 930
Fax: 252 323 751
E-mail: madein@
vilanovadefamalicao.org
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GPS PARA O INVESTIMENTO
GPS FOR INVESTMENT

GABINETE DE APOIO
AO EMPREENDEDOR
ENTREPRENEURIAL SUPPORT
OFFICE

30

INCUBADORA DE NOVAS EMPRESAS
NEW BUSINESS INCUBATOR
Vila Nova de Famalicão é reconhecido como
um verdadeiro ecossistema para o empreendedorismo e a inovação graças ao trabalho do
Famalicão Made IN na vertente de incubação e
aceleração de novas ideias de negócio com valor
acrescentado.

Através destas estruturas o concelho oferece às
startups o ambiente propício para que possam
crescer, em estreita colaboração com o mais
experiente tecido empresarial e a reconhecida
competência dos centros de investigação, a par
do apoio facilitador do município.
Vila Nova de Famalicão está interessado em criar
condições para o surgimento de uma nova geração de empresários que mantenha o concelho no
topo dos mais dinâmicos e exportadores do país.

The Made IN Famalicão incubator already has two
centres: Riopele, in Pousada de Saramagos, benefiting from an active entrepreneurial environment,
and Edifício Globus, in Vilarinho das Cambas.
The municipality uses these structures to provide startups with an environment conducive to
growth, in close cooperation with the more experienced business fabric and the recognised skill
of the research centres, along with the support of
the municipality.
Vila Nova de Famalicão is interested in creating
conditions for the emergence of a new generation
of entrepreneurs, while maintaining the municipality’s place at the top of the most dynamic
exporters in the country.

COMO SABER MAIS?

TO FIND OUT MORE:

Todas as informações
sobre os polos da Incubadora Famalicão Made
IN estão disponíveis em
www.famalicaomadein.
pt. É igualmente possível um esclarecimento
personalizado sobre o
funcionamento e as condições de acesso através
do Gabinete de Apoio ao
Empreendedor, situado na
Rua Camilo Castelo Branco,
com o telefone 252 320
930 ou e-mail: madein@
vilanovadefamalicao.org.

Further information on the
Made IN Famalicão Incubator centres is available at
www.famalicaomadein.pt.
Personalised clarification
on operation and access
conditions is available at
the Entrepreneur Support
Office, located on Rua
Camilo Castelo Branco, by
telephone 252 320 930 or
e-mail: madein@vilanovadefamalicao.org.

ONDE FICAM AS INCUBADORAS?
WHERE ARE THE INCUBATORS?
Polo Riopele
Riopele Centre

Polo Edifício Globus
Edifício Globus Centre

Avenida Riopele, 325
4770-405 Pousada de Saramagos

Rua do Progresso, 140
Edifício Globus,
Zona Industrial
4760-841 Vilarinho das
Cambas
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A incubadora Famalicão Made IN conta já com
dois polos: Riopele, em Pousada de Saramagos,
onde beneficia de um ambiente empresarial ativo,
e Edifício Globus, em Vilarinho das Cambas.

Vila Nova de Famalicão is recognised as a veritable ecosystem for entrepreneurship and
innovation thanks to the work of Made IN Famalicão in the area of incubation and acceleration of
new business ideas with added value.

Vila Nova de Famalicão Municipality
is accredited by IAPMEI – Agency for
Competitiveness and Innovation for
the provision of incubation services,
through the Made IN Famalicão Incubator, which is part of the National
Network of Incubators.

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

O Município de Vila Nova de Famalicão
é uma das entidades acreditadas pelo
IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação para a prestação de
serviços de incubação, através da Incubadora Famalicão Made IN, que integra
a Rede Nacional de Incubadoras.
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NOVA FAMÍLIA DE EMPRESAS
NEW COMPANIES FAMILY

O Elevador é um programa de aceleração
de startups que visa potenciar e apoiar
o crescimento de novas empresas. É
dirigido a empresários promotores de
startups inovadoras, orientadas para
a prestação de serviços às empresas,
que se encontrem instaladas nos polos
da Incubadora Famalicão Made IN ou a
desenvolver planos de negócios no Gabinete de Apoio ao Empreendedor.
A Rede de Mentores é uma das importantes vertentes do Elevador, reunindo
intervenientes do ecossistema empresarial famalicense, representativos de
vários sectores industriais.

O Famalicão Made IN tem dado um forte
estímulo para o surgimento de novos projetos empresariais e apoiado muitos outros a
expandir-se, contribuindo decisivamente para a
criação de postos de trabalho no concelho, um
desígnio fundamental na ação da Câmara Municipal no plano económico.
São a Geração Made IN: uma nova família de
empresas nascida com o apoio da Câmara
Municipal e composta por empreendedores
entusiasmados e com fibra. Rostos que reforçam o ADN empreendedor do concelho.
É caso para dizer: é bom ter ideias em Vila Nova
de Famalicão!

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

PROGRAMA PARA STARTUPS
PROGRAMME FOR STARTUPS

Made IN Famalicão has been providing a strong
stimulus to the emergence of new business
projects and helping many others to expand,
contributing decisively to the creation of jobs in
the municipality, a fundamental aim of the Municipal Council's work in the economic sphere.
This is Geração Made IN: a new companies
family set up with the support of the Municipal
Council and consisting of enthusiastic, determined entrepreneurs. Faces that reinforce the
entrepreneurial DNA of the municipality.
And it has to be said: it's good to have ideas in
Vila Nova de Famalicão!

Mentoring - Coaching - Workshops - Networking - FabLabs

Elevador is a startup acceleration programme
aimed at boosting and supporting the growth of
new companies. It is geared towards entrepreneurs promoting innovative startups, providing
services to companies that are located at the
Made IN Famalicão Incubator centres or developing business plans at the Entrepreneur Support
Office.

Mentoring - Coaching - Workshops - Networking - FabLabs
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The Mentor Network is one of the most important aspects of Elevador, bringing together key
players in the entrepreneurial ecosystem in
Famalicão, representative of several industrial
sectors.
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Vila Nova de Famalicão soma e segue na atração
de investimento, fruto das políticas municipais
de estímulo à iniciativa privada. Os dados traduzem bem o resultado dos novos investimentos
realizados no concelho ao darem conta do crescimento do número de empresas e da criação
de emprego.

Vila Nova de Famalicão is moving onwards and
upwards in its quest to attract investment, as a
result of municipal policies for stimulating private initiative. The data clearly show the results
of the new investments made in the municipality, with increasing numbers of companies and
job creation.

A Câmara Municipal reconhece as novas
iniciativas empresariais como Projetos
Made 2IN, considerando as candidaturas
ao Regulamento de Projetos de Investimento de Interesse Municipal como
fundamentais para o crescimento económico do concelho.

Até ao final do ano de 2016 foram anunciados
como de interesse municipal 27 novas iniciativas
empresariais com forte impacto na geração de
riqueza. Ao todo representam 96,3 milhões de
euros e perspetivam a criação de 865 novos
empregos no concelho.

By the end of 2016, 27 new business initiatives
with a strong impact on the generation of wealth
had been announced as being of municipal interest. They represent a total of 96.3 million euros
and will lead to the creation of 865 new jobs in
the municipality.

Como tal, confere condições excecionais às novas iniciativas empresariais,
concedendo-lhes incentivos fiscais e
outras vantagens. Os benefícios fiscais,
de acordo com os critérios do regulamento, podem ir desde a isenção total
ou parcial do IMI e do IMT até à redução
de 50% do valor das taxas das operações
urbanísticas.

96.3
milhões €
em novos investimentos empresariais
in new business investments

865

novos postos de trabalho
new jobs

Os investidores beneficiam ainda de um
atendimento personalizado e qualificado
com informação sobre programas de
incentivos locais, regionais e nacionais.

The Municipal Council recognises the
new business initiatives as Made 2IN
Projects and considers applications for
the Regulation of Investment Projects of
Municipal Interest to be fundamental to
the economic growth of the municipality.
As such, it provides exceptional conditions for new business initiatives, giving
them tax incentives and other advantages. The tax benefits, according to the
criteria of the regulations, can go from
total or partial exemption of IMI and IMT
property tax to a reduction of 50% in the
value of urban planning taxes.
Investors also benefit from personalized
and qualified service with information
on local, regional and national incentive
programs.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR:
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Gabinete de Apoio ao Empreendedor
Entrepreneur Support Office
Tel.: 252 320 930
E-mail: madein@vilanovadefamalicao.org
Internet: www.famalicaomadein.pt

35

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL
PROJECTS OF MUNICIPAL INTEREST
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A captação de investimento tem um efeito
determinante na dinamização e no crescimento da economia, fatores indissociáveis
da geração de riqueza e criação de emprego.

ÁREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL
BUSINESS HOSTING AREAS

Attracting investment has a decisive effect
on economic development and growth, two
factors that are inseparable from wealth
generation and job creation.

Em Vila Nova de Famalicão
a política fiscal é previsível
e amiga de todas as empresas. O concelho aposta na
estabilidade fiscal para consolidar a sua credibilidade
perante os investidores e
para percorrer o caminho do
crescimento económico.
A estabilidade fiscal é já uma
das marcas deste município
que investe no reforço do
desenvolvimento da economia local e na afirmação do
estatuto de terceiro maior
exportador do país.

In Vila Nova de Famalicão,
the fiscal policy is predictable
and company-friendly. The
municipality focuses on fiscal
stability in order to consolidate its credibility with
investors and to stay on the
road to economic growth.
Fiscal stability is already one
of the trademarks of this
municipality, which invests
in boosting the development
of the local economy and
affirming its position as
the country's third biggest
exporter.

With an area of 782.9 hectares dedicated to
industry, Vila Nova de Famalicão also has six
business hosting areas planned out and provided with infrastructures. Economic activities
linked with the textile industry and wholesale
trade predominate.

O município regista uma crescente fixação de
empresas nestas áreas, sobretudo devido à
rede de acessibilidades e à localização geográfica de que goza, revelando assim uma forte
dinâmica para o desenvolvimento de atividades
económicas.

The municipality attracts an increasing number
of companies in these areas, particularly due to
its easy accessibility and the geographic location
it enjoys, revealing a strong inclination towards
the development of economic activities.

150 mil €

empresas com um volume
de negócios inferior estão isentas
companies with lower
turnovers are exempt

1,2%

derrama sobre o lucro
tributável das empresas (IRC)
surtax on taxble
company profits (IRC)
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ESTABILIDADE
FISCAL
FISCAL STABILITY

Com 782,9 hectares destinados a funções industriais, Vila Nova de Famalicão dispõe de seis
áreas de acolhimento empresarial devidamente
planeadas e infraestruturadas. As atividades
económicas ligadas à indústria têxtil e ao comércio por grosso são as predominantes.

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

ESTÍMULO AO
INVESTIMENTO
INVESTMENT
STIMULUS
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O roteiro que leva o Presidente da Câmara
Municipal a visitar empresas e instituições famalicenses que se destacam pela sua capacidade
empreendedora e de inovação, assumindo-se
como seu embaixador institucional, teve início
em novembro de 2013.

Capacitar as empresas no sentido do reforço da sua competitividade.
Potenciar a vocação exportadora de startups e PME tendo em vista o
alargamento da base exportadora do concelho. Estes são os principais
objetivos de Famalicão Made INternational, ciclo de conferências sobre
oportunidades de negócio em mercados externos organizado pela
Câmara Municipal, em parceria com a AICEP – Agência para o Investimento e o Comércio Externo e a ADRAVE – Agência de Desenvolvimento
Regional, num percurso que se pretende de internacionalização da economia famalicense.

Era o início da vertente mais mediática do Famalicão Made IN, principal pilar da estratégia do
Município de Famalicão para promover e estimular o desenvolvimento económico do concelho.

Ponto alto desta iniciativa é a apresentação dos “Embaixadores Famalicenses”, ou seja, empresários que aconselham outras empresas
famalicenses na entrada ou consolidação dos seus negócios nos mercados internacionais.
The itinerary taking the Mayor, in his role as institutional ambassador, to visit companies and
institutions in Famalicão that stand out for their
capacity for entrepreneurship and innovation began
in November 2013.
This marked the beginning of the most important
part of Made IN Famalicão, the main strategic pillar
of Famalicão Municipality for promoting and stimulating the economic development of the municipality.

Valorizar as empresas
Adding value to companies

Empowering companies to reinforce their competiveness. Boosting
the export vocation of startups and SMEs, with a view to widening the
municipality's export base. These are the main aims of Famalicão Made
INternational, a series of conferences on business opportunities in
external markets, organised by the Municipal Council in partnership with
AICEP – Agency for Investment and External Trade and ADRAVE – Regional Development Agency, on a journey towards the internationalisation
of the Famalicão economy.
The high point of this initiative is the presentation of the “Famalicão
Ambassadors”, the entrepreneurs that advise other Famalicão companies on entering or consolidating their businesses on international
markets.

Internacionalizar a economia
Internationalising the economy
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FAMALICÃO MADE IN INTERNACIONAL
INTERNATIONAL FAMALICÃO MADE IN
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ROTEIRO FAMALICÃO MADE IN
MADE IN FAMALICÃO ITINERARY
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CONTACTOS

CONTACT INFORMATION
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
VILA NOVA DE FAMALICÃO MUNICIPAL COUNCIL

CITEVE – CENTRO TECNOLÓGICO TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL
CITEVE – PORTUGUESE TECHNOLOGICAL, TEXTILE AND CLOTHING CENTRE

Praça Álvaro Marques
4764-502 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 320900
E-mail: camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
Internet: www.vilanovadefamalicao.org

Rua Fernando Mesquita, 2785
4760-034 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 300 300
E-mail: citeve@citeve.pt
Internet: www.citeve.pt

BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO
ONE STOP SHOP

CENTI – CENTRO DE NANOTECNOLOGIA, MATERIAIS TÉCNICOS FUNCIONAIS E INTELIGENTES
CENTI – NANOTECHNOLOGY, TECHNICAL, FUNCTIONAL AND SMART MATERIALS

Praça Álvaro Marques
4764-502 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 320900
E-mail: camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
Internet: www.vilanovadefamalicao.org

Rua Fernando Mesquita, 2785
4760-034 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 104 151
E-mail: centi@centi.pt
Internet: www.centi.pt

GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR (FAMALICÃO MADE IN)
ENTREPRENEUR SUPPORT OFFICE (MADE IN FAMALICÃO)

UNIVERSIDADE LUSÍADA NORTE – CAMPUS DE FAMALICÃO
LUSÍADA NORTE UNIVERSITY FAMALICÃO CAMPUS

Rua Camilo Castelo Branco, 108
4760-127 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 320 930
E-mail: madein@vilanovadefamalicao.org
Internet: www.famalicaomadein.pt

Largo Tinoco de Sousa
4760-108 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 309 200
E-mail: info@fam.ulusiada.pt
Internet: www.fam.ulusiada.pt

ADRAVE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
ADRAVE - REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Rua José António Vidal, 81
4760-409 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 309 200
E-mail: info@cespu.pt
Internet: www.cespu.pt

INCUBADORA FAMALICÃO MADE IN
MADE IN FAMALICÃO INCUBATOR
POLO RIOPELE
RIOPELE CENTRE

POLO EDIFÍCIO GLOBUS
EDIFÍCIO GLOBUS CENTRE

Avenida Riopele, 325
4770-405 Pousada de Saramagos

Rua do Progresso, 29
4760-841 Vilarinho das Cambas

41

VILA NOVA DE FAMALICÃO
UM CONCELHO COM MARCA

Avenida 25 Abril, n.º 634 - Casa de Louredo
4760-101 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 302 600
E-mail: adrave@adrave.pt
Internet: www.adrave.pt

CESPU – COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR E POLITÉCNICO UNIVERSITÁRIO
CESPU – HIGHER EDUCATION AND UNIVERSITY POLYTECHNIC COOPERATIVE
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