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Projeto de desenvolvimento económico e empresarial
SANTA MARIA DA FEIRA

o que fizemos

projeto Bizfeira, promovido pela Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, insere-se no contexto das políticas de desenvolvimento económico local, procurando
atuar no contexto altamente competitivo
existente entre os territórios para a atração de investimentos e fixação de empresas capazes de gerar riqueza e emprego
para as populações e, assim, contribuir para níveis
crescentes de rendimento e qualidade de vida para
a sociedade feirense.
Surgiu em 2014, num contexto em que o concelho registava uma taxa de desemprego superior a
15%, tendo contribuído para que em 2019 se atingisse uma situação de pleno emprego, com uma
taxa inferior a 4%, que no último ano sofreu uma

ligeira alteração devido aos efeitos da pandemia,
mas cujos sinais permitem antever uma rápida recuperação.
Resulta do forte entendimento de que, resolvendo
a situação do emprego e tendo um tecido produtivo dinâmico, competitivo e crescentemente internacionalizado, as necessidades de apoio social
diminuem drasticamente, libertando as entidades
públicas e os seus recursos para reforçar o apoio
aos casos que carecem efetivamente de ajuda por
não poderem trabalhar (os grupos vulneráveis,
como os idosos, jovens desfavorecidos, doentes
e outros). Desta forma, favorece a criação de uma
sociedade mais coesa, não sendo, pois, um projeto dirigido apenas para empresários e empresas,
mas para todos.
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Os serviços que crescentemente oferece são amplamente conhecidos, passando pela disponibilização de uma equipa dedicada com um interlocutor
único que acompanha o investidor durante todas
as fases do investimento: desde a receção da intenção de investimento até à sua instalação final.
Providencia ainda ao investidor toda a informação
que lhe permita tomar uma decisão o mais informada possível, sendo que em caso de se decidir
pela instalação, é prestado apoio na identificação
do local, no processo de licenciamento – Via Verde
Empresas -, no recrutamento, bem como na facilitação e agilização da comunicação com entidades
públicas e privadas cuja parceria se mostre pertinente para o projeto em causa, tais como centros
de formação e/ou centros tecnológicos.
O Bizfeira promove ainda diversas ações que reforçam a proximidade com a Diáspora Feirense espalhada pelo mundo, que se assumem como Embaixadores concelhios de extrema importância, sendo
fundamentais na promoção do território e das suas
empresas, bem como na facilitação de negócios e
nos processos de internacionalização.
O projeto integra ainda a promoção de missões
empresariais e iniciativas de diplomacia económica realizadas com o envolvimento direto da Presidência, que têm concorrido para o aumento da
competitividade das empresas, para a atração de
investimento e para o aumento do emprego.
De entre outras iniciativas, salienta-se a organização de eventos empresariais, que têm envolvido
milhares de participantes. Destes, destaca-se o Fórum Bizfeira, que decorre anualmente, e visa proporcionar o encontro entre empresários e demais
entidades relevantes para o desenvolvimento económico. A presença de Câmaras de Comércio, as
talks, os workshops, os espaços para networking
e a exposição de produtos e serviços inovadores,
constituem por si uma excelente oportunidade para
que todos, e para as empresas em particular, possam tomar contacto com os grandes desafios do
mercado global. Procura-se assim que o acesso
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a melhor informação e conhecimento, o contacto
com parceiros adequados e privilegiados, a par do
estabelecimento de processos colaborativos, tornem as empresas mais preparadas para os desafios da nova economia, mormente num contexto de
transformação digital e de desafios ambientais.
Todas estas iniciativas têm sido desenvolvidas de
forma constante e empenhada, frequentemente
com pouca visibilidade devido à sua própria natureza, mas têm-se mostrado determinantes para os
bons resultados obtidos. De facto, os mais de 3200
atendimentos empresariais realizados, as mais de
1560 empresas visitadas, as ações de informação,
diplomacia económica e missões empresariais
(mais de 50) e contatos com a diáspora feirenses,
entre outras, têm concorrido para o aumento do
volume de negócios e exportações (Santa Maria da
Feira está entre os dez primeiros concelhos mais
exportadores). Destaca-se neste contexto, a captação de investimento estrangeiro obtido em quantidade sem precedentes, oriundo de mercados internacionais exigentes como Estados Unidos, França,
Espanha, Suíça, Bélgica, Brasil, Israel, Alemanha e
Irlanda.
Importa ainda realçar que em 2016, a plataforma
Bizfeira foi distinguida com 1.º Prémio Nacional
dos “Prémios Europeus de Promoção Empresarial”, na categoria de Apoio à Internacionalização,
iniciativa da Comissão Europeia, com coordenação nacional do IAPMEI e também pela AMA –
Agência para a Modernização Administrativa reconhecendo a plataforma Bizfeira como um exemplo
de boas práticas. Além deste reconhecimento, a
plataforma Bizfeira foi inserida na Rede Comum
do Conhecimento.
Neste cenário pretende-se intensificar esta política
de promoção de investimento, baseada cada vez
mais na procura de mão de obra qualificada e bem
remunerada, procurando dar continuidade ao projeto, ajustando-o qualificadamente às apostas estratégicas do município e às dinâmicas e desafios
da economia nacional, europeia e mundial.

figura 01
investimentos apoiados segundo o setor
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mais de 270 milhões de Euros de investimento apoiado
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figura 02 investimentos apoiados segundo o local de origem
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O que vamos fazer
Plano de Ação BizFeira2030

O

Plano de Ação BizFeira2030 e os seus
eixos estratégicos visam robustecer o
tecido económico local e os resultados
já alcançados, alinhando as iniciativas
com a agenda das políticas públicas e
dos apoios financeiros que marcarão de
forma indelével a evolução económica
dos territórios e das empresas. Nomeadamente, o BizFeira considerará as orientações
imanadas das agendas da Estratégia Portugal
2030 e, em particular, no que concerne à “Digitalização, Inovação e Qualificações como
motores de desenvolvimento”, bem como à
“Transição climática e sustentabilidade dos
recursos”, pois constituirão as grandes tendências e drivers da competitividade empresarial a
par da imperiosa necessidade de integrar a reindustrialização da Europa. Igualmente será considerada a Agenda2030 e os seus 17 – Objetivos

10

de Desenvolvimento Sustentável (ONU), enquanto visão comum para a Humanidade.
A ação do Bizfeira terá assim como mote o Atrair,
Acompanhar e Apoiar (3A) as empresas, divulgando e potenciando as condições de excelência
que têm vindo sendo criadas, o que permite a Santa Maria da Feira um enquadramento altamente
competitivo para o desenvolvimento e localização
de iniciativas empresariais de elevado valor acrescentado. É disso exemplo, a aposta do município,
e a consequente procura registada, para aqui se localizarem Business Service Centers e projetos empresariais ligados às áreas tecnológicas da saúde,
ciências biomédicas, investigação e tecnologias da
informação e da comunicação.
O objetivo será o de fixar e atrair a criação de emprego qualificado, tendo em vista a qualificação de
um tecido económico competitivo e capaz de pro-
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figura 03
ação 3a

videnciar remunerações mais elevadas. Pretendese atingir níveis virtuosos e generalizados de salários mais elevados, resultantes de incrementos na
produtividade e na criação de um ambiente mais
competitivo no mercado de trabalho local.
Fruto das dinâmicas económicas e societais a que assistimos, entende-se como crucial também a aposta
em novos sectores emergentes, assistindo-se ao surgimento recente e significativo de empresas ligadas
às tecnologias da informação e comunicação (TIC)
e à investigação, diagnóstico, equipamentos e tratamentos na área da saúde. São duas áreas de ação
em que o concelho pretende vir a ser reconhecido
como espaço de referência para a localização desta
tipologia de atividades, constituindo-se o desenvolvimento do “polo Europarque – Health, IT & Research”,
como o projecto âncora desta aposta, aproveitando
as condições existentes no espaço envolvente do Europarque, particularmente a nível ambiental.

O lançamento recente do centro empresarial VisioHUB (nas instalações do antigo Visionarium) é mais
um exemplo de sucesso desta aposta, permitindo
a instalação de grandes empresas das áreas das
tecnologias, informação, comunicação e eletrónica, num espaço completamente infraestruturado e
remodelado, que conferirá uma nova vida ao equipamento, apresentando-o como um novo e atrativo
parque tecnológico de Santa Maria da Feira.
A atividade de facilitação, de “construção de pontes”, entre os agentes económicos manter-se-á
bem como o constante upgrade da plataforma web
Bizfeira (www.bizfeira.com) enquanto ferramenta
de suporte, de promoção de negócios e de comunicação do projeto.
Assim, nas páginas seguintes, estabelecem-se os
seguintes Eixos Estratégicos do Plano de Ação
BizFeira 2030:
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figura 04
Atividades transversais e eixos estratégicos
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Atração de Investimentos
a) IDE – Investimento Direto Estrangeiro b) setores emergentes estratégicos
c) expansão d) reindustrialização

A atração e apoio à expansão de projetos empresariais continuará a assumir-se como central na
ação do projeto BizFeira, seja no que concerne a
investimento estrangeiro ou nacional. Sem descurar os investimentos em setores ditos tradicionais
ou complementares aos mesmos, numa lógica de
promoção crescente da inovação, adotar-se-á uma
postura seletiva na mobilização de investimentos
em áreas estratégicas de futuro, como são exemplo
as áreas da saúde, dos Business Centers e TICE.

Iniciativas
— Ações de diplomacia económica
— Ações de comunicação
a) Comunicar os fatores de diferenciação do
território
b) Promover e dar visibilidade às empresas
(Good Makers)
c) comunicar outras informações do projeto,
a sua estratégia e ações, bem como conhecimento com relevância para as empresas
— Reforço das parcerias institucionais com Câmaras de Comércio, Associações empresa-
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riais, entidades do sistema de ensino e de investigação, empresas de referência e outros
agentes económicos, como são exemplo:
>	Aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal
>	IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação
>	IEFP – Instituto de Emprego e Formação
Profissional
> GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial
>	ACEPI - Associação da Economia Digital
> Turismo do Porto e Norte de Portugal
>	UP – Universidade do Porto
>	UA – Universidade de Aveiro
>	ISVOUGA – Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
>	INESC TEC - Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores, Tecnologia e
Ciência
>	ANI - Agência Nacional de Inovação
>	ENERGAIA – Agência de Energia do Sul da
Área Metropolitana do Porto
>	APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça
>	AETICE - Associação das Empresas de
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Tecnologias de Informação, Comunicação
e Eletrónica
>	APICCAPS – Associação Portuguesa dos
Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos
>	AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de
Portugal
>	AEF – Associação Empresarial do Concelho de Santa Maria da Feira
>	ALTICE Portugal
>	CTCP – Centro Tecnológico do Calçado de
Portugal
>	CTCOR - Centro Tecnológico da Cortiça
>	CINCORK - Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça
>	CFPIC – Centro de Formação Profissional
da Indústria do Calçado (Academia Design
Calçado)
>	ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa
Maria
>	ALPE – Agência Local em Prol do Emprego,
e alargamento a outras entidades relevantes.

— Apoiar e acompanhar a instalação de novos
investimentos
— Produção de informação económica local
— Informação acerca de instrumentos de financiamento
—	Disponibilização de Informação acerca
dos incentivos existentes (Portugal 2030
e PRR)
— Ações de networking e promoção dos negócios (eventos de networking e dinamização
da Plataforma Bizfeira)
— Política seletiva de atração de investimentos
complementares (aposta em setores estratégicos, como enfoque em Saúde, TICE, Business Services e setores com maior valor
acrescentado)
— Promoção do empreendedorismo qualificado e criativo dirigido aos desafios sociais e
societais
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02

Apoiar a transformação digital e energética

Pela crescente importância destas temáticas para o
futuro da competitividade empresarial, importa que
o tecido produtivo local e o BizFeira estejam munidos de informação acerca da evolução, tendências
e desafios resultantes das dinâmicas económicas,
bem como contactar com as melhores práticas no
que diz respeito à adaptação às novas exigências
que a transformação digital e adaptação às alterações climáticas implicam.

Iniciativas
— Promoção de ações de sensibilização
—	Criação do “Observatório para a transição
digital e ambiental”
	Através do estabelecimento de parcerias e colaboração com entidades relevantes para este
contexto, pretende-se que o Observatório possa desenvolver ações de apoio ao diagnóstico
do estado de maturidade de cada empresa
no que diz respeito à adopção de princípios
da indústria 4.0 e de práticas de sustentabilidade ambiental e energética, permitindo facul-
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tar informação ajustada às necessidades das
empresas, monitorizar a evolução, identificar
apoios e ajustar as iniciativas do projeto para
que o impacto na economia concelhia seja
maior.
— Informação acerca dos sistemas de incentivos existentes para ações e projetos empresariais que se enquadrem nestas temáticas
— Promoção do Empreendedorismo qualificado
e criativo nas áreas de resposta à transformação digital e sustentabilidade ambiental
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Formação e Talento

A adequação da formação dos recursos humanos
às necessidades atuais das empresas e a fixação
de quadros qualificados são prementes para o incremento da competitividade das empresas feirenses, bem como para a fixação de novas empresas.
Nesse sentido, o BizFeira continuará a promover,
numa grande proximidade com as empresas e com
as entidades de formação, um conjunto de ações
que permitam alinhar a oferta formativa com a procura e apoiar as empresas no recrutamento dos talentos mais ajustados às suas necessidades.

laboral enquanto “via verde” para a integração profissional das pessoas participantes no contexto formativo
— Interlocução com as entidades formativas
— Execução de ações de apoio ao recrutamento/colocação de RH

Iniciativas
—	Da elaboração do mapeamento das necessidades formativas do tecido produtivo local
—	Da articulação com a “ALPE – Agência Local em Prol do Emprego” e em particular
no apoio à ação “Formar para Empregar”,
a qual consiste numa formação à medida
das necessidades específica das empresas, recorrendo a parceiros de formação
especializados, e dinamizada em contexto
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04

Qualificação e expansão das AAE

A melhoria das condições de operação e de instalação das empresas constitui-se como uma aposta
essencial, pelo que se dará continuidade à requalificação urbanística e ambiental e à criação de serviços de apoio nas Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) existentes, bem como à disponibilização
de novos espaços.
Para além dos parques empresariais de natureza
privada que estão a ser dinamizados, pela sua importância destaca-se o projeto na envolvente do Europarque quer pela sua dimensão, quer pela sua natureza estratégica, que o complementa e potencia.
Uma nova cidade nasce numa área superior a 400
ha, num espaço de referência que congrega áreas
cruciais: saúde, educação, investigação, tecnologias da informação, bem-estar e lazer. Teremos
uma cidade dentro de uma cidade.
O “HITR | HEALTH, IT & RESEARCH” constituirse-á como o Projeto âncora desta “nova cidade”
que tornará Santa Maria da Feira num espaço de
referência nacional e internacional na investigação
na área da saúde criando condições para o desenvolvimento de um cluster neste setor.
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A área, para além das amenidades resultantes da
infraestrutura do Europarque e da sua integração
paisagística e ambiental, disponibilizando ainda
espaços para a localização de outras atividades
económicas.
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Explorar o potencial económico da Diáspora

Santa Maria da Feira tem uma comunidade muito significativa a residir no estrangeiro, com quem
queremos manter e aprofundar as relações afetivas, e que têm manifestado vontade e têm condições, para apoiar o processo de desenvolvimento
económico concelhio.
O BizFeira tem apoiado o fomento destas ligações
aos feirenses espalhados pelo Mundo e às “Casas
da Vila da Feira”, potenciando o conhecimento
acerca das nossas empresas nos mercados onde
se inserem, promovendo negócios e atraindo investimentos para o concelho.
Destaca-se ainda:
— a ação do GACE – Gabinete de Apoio às
Comunidades Emigrantes, que continuará a
apoiar aos mais variados níveis os munícipes
que tenham estado emigrados, que estejam
em vias de regresso, que queiram emigrar ou
as pessoas que ainda residam nos países de
acolhimento e todos aqueles que desejem viver, estudar, trabalhar e investir em Santa Maria
da Feira;

— a articulação com o Programa Nacional de
Apoio ao Investidor da Diáspora (PNAID)
que é um programa nacional de valorização
das comunidades portuguesas que promove o
investimento da diáspora, bem como as exportações e a internacionalização das empresas
nacionais através da diáspora.
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»

Iniciativas Transversais

	Criação do Bizfeira Roundtable
O Bizfeira Roundtable visa reforçar a cooperação
e a criação de redes, pretendendo constituir-se
como um espaço agregador das parcerias (formais
e informais) instituídas com a autarquia e com o
projeto Bizfeira, integrando empresas de referência, associações empresariais, entidades do sistema de ensino e de investigação e outras entidades
e personalidades relevantes para a promoção do
desenvolvimento económico local.
Pretende-se que se assuma como espaço de auscultação e reflexão, para a definição estratégica
das iniciativas a desenvolver que possam incrementar a competitividade das nossas empresas, a
promoção de negócios, a atração de investimento
e a criação de emprego.
	Upgrade da Plataforma BizFeira 4.0
A Plataforma BizFeira será alvo de uma reestruturação e atualizações permanentes, de forma a melhorar a sua capacidade de resposta aos desafios
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constantes dos agentes económicos, melhorando
as suas funcionalidades e tornando-a mais apelativa e de fácil utilização em múltiplos suportes (computador, tablet e telemóvel). Pretende-se, como
resposta a este contexto difícil, que seja acrescentado um particular destaque ao comércio local,
alojamentos e restauração, continuando a providenciar uma grande visibilidade a todo o tecido
económico, informação pertinente para a atividade
e instalação de empresas, bem como para a realização de negócios.
Fórum Empresarial BizFeira
O Fórum Bizfeira, com periodicidade anual,
continuará a assumir-se como o momento de
balanço da atividade e evolução económica, de
networking e de reflexão e conhecimento acerca dos grandes desafios com que as empresas
têm de lidar, pretendendo-se que crescentemente tenha mais notoriedade, capacidade de
mobilização e relevância para os agentes económicos.
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O projeto BizFeira, de forma cada vez mais qualificada, cumpre com os objetivos que presidiram à sua
criação, promovendo Santa Maria da Feira como um
território inovador, empreendedor e competitivo para
o desenvolvimento de atividades empresariais de
crescente valor acrescentado e que dão primazia às
dinâmicas de transformação digital e aos princípios
da sustentabilidade ambiental. As excelentes infraestruturas e condições disponibilizadas, o ambiente
propiciador de inovação e a mobilização de recursos humanos qualificados, tornam o concelho num
espaço de eleição para o acolhimento de projetos
empresariais, que contribuam positivamente para o
bem-estar das Pessoas e do Planeta, enquanto se
tornam mais competitivas, geram lucro e criam emprego. Desta forma, teremos um concelho mais resiliente e mais coeso.

Santa Maria da Feira assume-se assim
como um território que compatibiliza
o desenvolvimento económico com
a qualidade de vida, proporcionando
um ambiente propício para investir,
trabalhar, mas também para viver.
Sem os constrangimentos dos grandes centros urbanos, estando deles próximo, o concelho vem
acrescentando motivos de atratividade, reforçados
pelo contexto atual em que vivemos e pelo crescente
fenómeno da transformação digital, que o tornam um
local de excelência para se residir e desempenhar
atividades profissionais, sem o custo, poluição, congestionamentos ou tempos de deslocação de outros
locais. Cada vez mais indivíduos e famílias podem
ter em Santa Maria da Feira um quotidiano com uma
vivência social em comunidade mais enriquecedora, uma oferta cultural diversa e usufruir de amplos
espaços verdes e do contato com a natureza, para
além de uma rede de equipamentos de qualidade,
que tornam o concelho num espaço de referência
para se viver em plenitude.
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