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“Esta iniciativa marcou um antes
e um depois, relativamente aquilo que
é a relação das cidades irmãs. A colaboração
entre as diversas instituições tornou-se
mais dinâmica e interessante para o
desenvolvimento das nossas populações.”

Paulo Fernandes
Presidente do Município do Fundão
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Caracterização
do território
O Fundão é uma cidade situada na região
centro de Portugal, que pertence ao distrito
de Castelo Branco e à NUT III Beiras e Serra da
Estrela. O concelho do Fundão subdivide-se
em 23 freguesias: Alcaide, Alcaria, Alcongosta,
Alpedrinha, Barroca, Bogas de Cima, Capinha,
Castelejo, Castelo Novo, Enxames, Fatela,
Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia
Nova do Cabo, Janeiro de Cima/Bogas de Baixo,
Lavacolhos, Orca, Pêro Viseu, Póvoa de Atalaia do
Campo, Silvares, Soalheira, Souto da Casa, Telhado,
Três Povos e Vale Prazeres.
Região de grandes produções agrícolas (cerejas,
ginjas, pêssegos, azeite e vinho), o Fundão abrange
uma área muito próxima dos 700km2 e faz fronteira
com os concelhos de Covilhã, Castelo Branco,
Penamacor, Oleiros e Pampilhosa da Serra.
O concelho do Fundão assume uma posição
estratégica sendo um centro dinamizador do
Centro interior do país, tendo uma proximidade
de Espanha que facilita transações comerciais.

O Fundão encontra-se a 266km de distância
de Lisboa (aproximadamente 2h20) e a 257km
do Porto (aproximadamente 2h15).
No que diz respeito a um panorama regional,
encontra-se muito próximo dos municípios de
Castelo Branco e da Guarda.
A distância entre este concelho e Castelo Branco
é de 44Km que representa uma deslocação de
25 minutos. Já no que diz respeito à Guarda está
a uma distância de 65Km o que representa uma
viagem de 35 minutos.
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Figura II.1
Localização do município do Fundão
(Panorama Nacional).
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Figura II.2
Localização do município do Fundão
(Panorama Regional).
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Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no ano de 2017, a população residente do concelho do
Fundão atingiu os 27 309 habitantes. Analisando os dados com mais detalhe, verifica-se que o género
feminino representa 52,3% da população.
No ano de 2017, o número de habitantes com idades entre os 0 e 14 anos era 2 929, representando apenas
10,8% da população.
A população compreendida entre os 15 e os 64 anos representam 61,4% da população do concelho,
destacando o grupo etário dos 55 aos 59 anos que corresponde a 7,8% da população.
A densidade populacional no município do Fundão é de 38 habitantes por km2, um valor bem superior à
média do distrito de Castelo Branco que se encontra nos 27 habitantes por km2.

Tabela II.1
Nº habitantes no Município por género.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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Figura II.3
Pirâmide etária do Fundão em 2017.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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Áreas de acolhimento
empresarial
ZONAS INDUSTRIAIS
Centro de Negócios e Serviços Partilhados
do Fundão
O Centro de Negócios destaca-se na região interior
como um dos maiores e mais avançado a nível
tecnológico com o objetivo de atrair jovens do
Fundão e de outras zonas. Pela proximidade da UBI
e Instituto Politécnico de Castelo Branco é também
composto por um centro de teste de software.
A UBI e a Autarquia são parceiros desta iniciativa,
prevendo-se a instalação de um polo em cada
entidade.
O CNSP conta com empresas multinacionais,
em conjunto com start-ups e outros projetos,
contribuindo para a criação de postos de trabalho
qualificados.
Parque Industrial do Fundão
Este parque encontra-se edificado no norte da
cidade, com acesso pela A23.
Com uma área total de 100 Ha, dispõe de 230
lotes de dimensões entre 1 000m2 e 10 000m2,
para aluguer ou compra, destinados à indústria,
comércio e armazéns. As suas infraestruturas
incluem rede de abastecimento de água, de
saneamento, de telecomunicações, de gás natural
e fibra ótica.
O preço médio do m2 para aquisição é de 5€.
O seu prazo de licenciamento tem uma contagem
de 30 dias úteis, de acordo com o RJUE.
Dentro do Parque Industrial do Fundão, está
instalado o Mercado Abastecedor da Cova da
Beira.
Este Mercado compreende um Pavilhão de
Mercado com espaços destinados a grossistas
e produtores hortofrutícolas, flores e outros
produtos alimentares, espaço para restauração
e áreas administrativas e um Pavilhão de
Entreposto com espaços destinados a empresas
de distribuição alimentar e logística.
Possui também um espaço para a Cerfundão,
uma unidade empresarial da qual fazem parte,
para além do Município, inúmeros produtores de
cereja da região e um espaço para incubação de
empresas.
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Parque Industrial Gardunha Sul
Este parque destina-se a empresas do ramo
agroalimentar.
Dispõe de 28 lotes de dimensões entre 1 000m2
e 10 000m2, para aluguer ou compra, destinados
a empresas do setor agroalimentar.
O preço médio do m2 para aquisição é de 5€.
Parque Industrial de Silvares
Este parque destina-se a empresas do ramo
agroflorestal. Dispõe de 18 lotes de dimensões
entre 1 000m2 e 10 000m2, para aluguer ou compra,
destinados a empresas do setor agroflorestal.
O preço médio do m2 para aquisição é de 5€.

APOIO AO EMPREENDEDORISMO
E ATIVIDADE EMPRESARIAL
Casa-Oficina
A Casa-Oficina tem vindo a alavancar o setor
empresarial e a economia local através de espaços
de loja e habitações para jovens que pretendem
recuperar dinâmicas de comércio com produtos
locais e ofícios tradicionais. É dado o incentivo
de uma bolsa de espaços para micro e pequenas
empresas que comecem os seus próprios negócios.
Cowork Fundão
Este espaço aberto reúne condições para
a incubação de empresas para um melhor
aproveitamento de ideias e práticas em ambientes
multidisciplinares. É dirigido a novos modelos de
negócios que pretenda um ambiente criativo e
produtivo no qual se destacam as start-ups.
Incubadora A Praça
A Incubadora A Praça (IAP) é um conjunto de
espaços e serviços que foram disponibilizados para
dar lugar a novas iniciativas empresariais. A IAP
está devidamente acreditada para prestar serviços
no âmbito do Vale Incubação sendo reconhecida
pela Rede Nacional de Incubadoras.
Encontra-se sob gestão do Município do Fundão e
é membro da RIERC.
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A IAP tem como principal objetivo a criação de
redes de cooperação territorial, para difundir

lógicas inovadoras, de acolhimento tecnológico
e de empreendedorismo inovador.

Principais setores
de atividade
Agricultura - Cova da Beira
O setor de atividade que se destaca no Fundão
é a agricultura, com desenvolvimento de mercado
através da indústria agroalimentar.
A cereja do Fundão distingue-se a nível nacional,
tanto em quantidade como em qualidade. Outros
produtos também importantes no concelho são
o azeite, o vinho, os enchidos e o queijo. Com o
objetivo de facilitar o acesso a novos mercados,
nomeadamente através da presença em feiras
internacionais, existe o Clube de Produtores do
concelho que apoia o setor na internacionalização.
Uma cultura mais recente, mas em grande
desenvolvimento, é a cultura de canábis para fins
medicinais.
Para estimular a fixação de população e o
desenvolvimento da atividade agrícola foi
implementado um sistema apoio ao investimento
em novos projetos, criando empregos, com
melhoria das condições de vida dos agregados
familiares.

foi recuperada e requalificada, constituindo um
ponto turístico no concelho.
ALDEIAS DE XISTO
As Aldeias de Xisto são 27, distribuídas pela Região
Centro, um território de grande beleza que oferece
experiências únicas, tanto em Produtos, Serviços
e Profissionalmente.
No Concelho do Fundão encontram-se 2 dessas
Aldeias: Janeiro de Cima e Barroca. Nesta última
esta sediada a Agência para o Desenvolvimento
Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR).
Parque Fluvial da Lavandeira
O parque fluvial localizado na aldeia de Xisto
de Janeiro de Cima é banhado pelas águas do
rio Zêzere e é vista como um dos pontos atrativos
e de lazer na zona. O espaço dispõe de uma zona
plana de relvado rodeada de terrenos agrícolas,
passeios pedestres e de barco e BTT.
O destaque passa pela zona antiga da aldeia com
casas com as suas fachadas de Xisto ponteadas
por seixos redondos e brancos.

Indústria de Polimento de peças de joalharia
A fabricação de joalharia, relojoaria e polimentos
encontra-se presente no Fundão, dando origem a
outras empresas na cadeia de valor do setor. Da
carteira de clientes, fazem parte grandes marcas
internacionais, como a Cartier e a Louis Vuitton.
Biotecnologia
Está em curso no Concelho do Fundão um
investimento no setor da biotecnologia, com
a criação duma BioFábrica.
Turismo
ALDEIAS HISTÓRICAS
As Aldeias Históricas são compostas por dez
aglomerados urbanos de importância histórica
erguendo-se por terras altas, pois eram de defesa
para as populações de origem romana que ali se
estabeleceram. A Aldeia Histórica de Castelo Novo
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Imagem II.1
Aldeia de Xisto
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Sistemas de incentivos
e fontes de financiamento
A taxa de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC) aplicável sobre a
generalidade das sociedades no Concelho do
Fundão em 2019 é a taxa geral de 21%, sendo
que alguns gastos não são considerados gastos
fiscalmente aceites e outros estão sujeitos a
tributação autónoma.
Para as PME, os primeiros 15 000€ de matéria
coletável, a taxa aplicável nos territórios de baixa
densidade (como é o caso do concelho do Fundão)
é de 12,5%.
Nos termos do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º
73/2013 de 3 de setembro, os municípios têm
direito, em cada ano, a uma participação variável
até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio
fiscal no respetivo Concelho, podendo criar um
incentivo à residência no Concelho se optarem por
reduzir esta participação.
De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da
Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, os municípios
podem deliberar lançar anualmente uma
derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o
lucro tributável sujeito e não isento de IRC que
corresponda à proporção do rendimento gerado
na sua área geográfica por sujeitos passivos
residentes em território português que exerçam,
a título principal, uma atividade de natureza
comercial, industrial ou agrícola e não residentes
com estabelecimento estável nesse território. No
Município do Fundão, a taxa de derrama é de 1,5%
para sujeitos passivos com volume de negócio
superior a 150.000€ e de 0% para sujeitos passivos
com volume de negócios inferior a este montante.
Conforme o disposto no art.º 112.º do Código do
Impostos Municipal sobre os Imóveis (CIMI), a taxa
de Imposto Municipal sobre os Imóveis para os
prédios urbanos pode variar entre 0,3% a 0,45%,
de acordo com deliberação da Assembleia
Municipal. Em 2018 no Concelho do Fundão a taxa
base era de 0,38%.
Para além dos incentivos referidos (redução da
taxa de IRC para os primeiros 15 000€ da matéria
coletável de PME, diminuição da derrama para
sujeitos passivos com volume de negócios inferior
a 150.000€ e taxa de IMI sobre os prédios urbanos),
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os outros incentivos são:
SIFIDE II (Sistema de Incentivos Fiscais em
Investigação e Desenvolvimento Empresarial II) –
Dedução à coleta de despesas em investigação e
desenvolvimento (I&D).
Aplica-se a sujeitos passivos de IRC residentes
em território português que exerçam, a título
principal ou não, uma atividade de natureza
agrícola, industrial, comercial e de serviços e os
não residentes com estabelecimento estável nesse
território, que tenham despesas com I&D.
RFAI (Regime Fiscal de Apoio ao Investimento) –
Dedução à coleta de IRC de uma percentagem do
investimento realizado em ativos não correntes
tangíveis e intangíveis.
O RFAI é aplicável aos sujeitos passivos de IRC
que exerçam uma atividade inserida nos códigos
da Classificação Portuguesa de Atividades
Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3) indicados no
diploma que o instituiu.
DLRR (Dedução por lucros retidos e reinvestidos)
- Permite às PME a dedução à coleta do IRC
dos lucros retidos que sejam reinvestidos, em
aplicações relevantes.
O DLRR aplica-se às PME que sejam sujeitos
passivos de IRC residentes em território português,
bem como os sujeitos passivos não residentes
com estabelecimento estável neste território,
que exerçam a título principal, uma atividade de
natureza comercial, industrial ou agrícola.
Remuneração Convencional do Capital Social
- Consiste na dedução ao lucro tributável de uma
parte das entradas de capital efetuadas pelos
detentores de capital às sociedades.
Dedução ao lucro tributável de 7% das entradas
realizadas em cada exercício, com o limite de
2 000 000€, aplicando-se a sociedades
comerciais, sociedades comerciais civis sob a
forma comercial, cooperativas, empresas públicas
e outras pessoas coletivas de direito público ou
privado com sede ou direção efetiva em território
português.
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As empresas com sede ou atividade no Concelho
do Fundão podem concorrer aos incentivos no
âmbito do Programa 2020.

Podem também concorrer aos incentivos geridos
pelo IEFP, nomeadamente, apoio à contratação,
apoio à conversão de contratos de trabalho com
termo em contratos de trabalho sem termo e
cheques formação.

Imagem II.2
Cereja do Fundão
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Infraestruturas de apoio
ao conhecimento e tecnologia
ENSINO SUPERIOR
Universidade da Beira Interior
www.ubi.pt
A Universidade da Beira Interior é uma
universidade pública, fundada em 1973 como
Instituto Politécnico da Covilhã, que disponibiliza
atualmente uma oferta formativa diversificada
composta por 30 licenciaturas e mestrados
integrados, 51 mestrados, 6 pós-graduações
e 28 doutoramentos.
É a instituição de ensino mais influente no distrito,
localizando os seus campus universitários em
diversas partes da cidade:
- Faculdade de Ciências; 				
- Faculdade de Engenharia;
- Faculdade de Ciências Sociais e Humanas;
- Faculdade de Artes e Letras;
- Faculdade Ciências da Saúde.
A oferta formativa é direcionada para as
necessidades da região com cursos lecionados em
regime diurno e pós-laboral. Além disso, os alunos
podem optar por programas de mobilidade e
estágios promovidos pela Universidade.

Instituto Politécnico de Castelo Branco
www.ipcb.pt
O Instituto Politécnico de Castelo Branco é
uma instituição pública de ensino superior,
criada em 1980, e disponibiliza atualmente uma
oferta formativa diversificada composta por 32
licenciaturas, 23 mestrados, 4 pós-graduações
e 28 CTeSP.
É a instituição de ensino mais influente na região
de Castelo Branco, localizando os seus campus
universitários em Castelo Branco e Idanha-a-Nova:
- Escola Superior Agrária (ESACB);		
- Escola Superior de Educação (ESECB);
- Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART);
- Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
(ESGIN);
- Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias (ESALD);
- Escola Superior de Tecnologia (ESTCB).
A oferta formativa é direcionada para as
necessidades da região com cursos lecionados
em regime diurno e pós-laboral. Além disso, os
alunos podem optar por programas de mobilidade
e cooperação internacional promovidos pela
instituição.

IMAGEM

Imagem II.3
Infraestruturas de apoio ao conhecimento e tecnologia
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ENTIDADES DO SISTEMA CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO
FAB LAB - Aldeias do Xisto
www.aldeiasdoxisto.pt
A FAB LAB Aldeias do Xisto funciona na Antiga
Praça Municipal do Fundão e é um espaço
de criação e experimentação de baixo custo,
onde não há limites para a criatividade. Este
laboratório, cujo principal promotor é a Câmara
Municipal do Fundão, foi o primeiro a nascer na
região, apostando numa estratégia de inovação
e empreendedorismo. Aqui existe tecnologia
avançada que está à disposição do cidadão,
ajudando-o a encontrar soluções mais adequadas
a novos caminhos criativos e empresariais. Embora
acessível à comunidade em geral, é especialmente
direcionado às comunidades académicas das
instituições de ensino superior.
Entre outros, disponibiliza os seguintes
equipamentos: impressora 3D, máquina CNC de
corte e gravação por frese, fresadora e scanner 3D,
plotter de corte, máquina de corte a laser
e máquina de costura.
IoT Open Lab
www.movetofundao.pt/iot-open-lab
Este espaço aberto reúne condições para
a incubação de empresas para um melhor
aproveitamento de ideias e práticas em ambientes
multidisciplinares. É dirigido a novos modelos de
negócio que pretenda um ambiente criativo
e produtivo no qual se destacam as start-ups.
Parkurbis - Parque de Ciência e Tecnologia
da Covilhã
www.parkurbis.pt
O Parkurbis é um centro empresarial de
investigação, de ciência e tecnologia, localizado
no município vizinho da Covilhã. Reforça a
economia da Beira Interior a nível tecnológico
e industrial através da criação de atividade de
Investigação e Desenvolvimento.
Polo de Investigação e Desenvolvimento em
Telemonitorização para a Saúde
O polo de investigação para a saúde é uma
parceria protocolar entre Covilhã, Fundão e Castelo
Branco que visa a criação de equipamentos
em tele-monitorização, projetos de saúde para
melhoramento na qualidade de vida e vigilância
constante do estado clínico de pacientes.
A juntar ao polo de investigação existe uma
Unidade Móvel de Saúde com equipamentos e
protótipos desenvolvidos na UBI, que monitoriza
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o estado de saúde de populações desfavorecidas
e afastadas dos serviços. Outra parceria com o
Centro Hospitalar de Castelo Branco prevê uma
Unidade de Medicina Nuclear no Hospital do
Fundão, garantindo a sua sustentabilidade futura
na prestação de cuidados de saúde.

FORMAÇÃO
Escola Profissional do Fundão
www.epfundao.edu.pt
A Escola Profissional do Fundão dispõe de uma
oferta de formação especializada garantindo uma
taxa de sucesso de inserção no mercado
de trabalho superior a 90%.
As principais áreas de formação são a Gestão
Hoteleira e a Gestão Turística.
A Escola oferece assim formação nos Cursos
Profissionais de nível IV, designadamente: Técnico
de Comércio, Técnico de Construção Civil, Técnico
de Restauração e Técnico de Gestão do Ambiente.
Centro de Formação Avançada
www.cm-fundao.pt/movetofundao/Living_Lab/
centro_formacao_avancado
O Centro de Formação da Cova da Beira foi criado
pelo Município do Fundão em parceria com o
Instituto de Emprego e Formação Profissional e
com a Escola Profissional do Fundão.
Visa disponibilizar formações profissionais de
orientação prática e utilização imediata, e de
acordo com as necessidades sentidas pelas
empresas no Concelho.
Segue metodologias de formação ativas e
dinâmicas, através da aprendizagem de técnicas,
estratégias e competências destinadas a enfrentar
com sucesso os problemas do dia-a-dia das
empresas.
IEFP - Instituto do Emprego e Formação
Profissional
www.iefp.pt
O IEFP é um serviço público de emprego nacional,
que tem por missão promover a criação e a
qualidade do emprego através de políticas ativas
de combate ao desemprego, onde se destacam
formações profissionais, estágios profissionais,
contratos de emprego-inserção e outras medidas
de apoio ao empreendedorismo.
O IEFP está sediado em Lisboa e tem delegações
regionais em vários pontos do país, uma delas na
Covilhã. Está integrado na administração indireta do
Estado com autonomia administrativa e financeira,
sendo atualmente tutelado pelo Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
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Informação
turística
Turismo da Natureza
O principal elemento natural é a Serra da
Gardunha onde foram desenhados 12 percursos
pedestres, com um total de 140km, e 11 rotas para
BTT ou segways todo o terreno, com uma distância
total de 120km.
Aldeias Históricas, Aldeias de Xisto e Casas da
Floresta
Castelo Novo é aldeia do Concelho do Fundão que
pertence à Rede de Aldeias Históricas. Pela sua
localização junto à A23, é a aldeia que se encontra
mais próximo de Lisboa, em termos de tempo de
viagem.
Também pertencem ao concelho do Fundão duas
das aldeias da rede de Aldeias de Xisto: de Janeiro
de Cima e Barroca.

O concelho possui ainda uma rede de Casas
Temáticas, as Casas da Floresta, espalhadas por
todo o seu território, localizadas em Bogas de Cima
(Casa do Mel e Casa Redonda), Malhada Velha
(Casa do Cogumelo), Lavacolhos (Casa do Bombo),
Janeiro de Cima (Casa das Tecedeiras) e Barroca
(Casa Grande).
Património histórico e cultural na cidade do
Fundão
O património histórico da cidade do Fundão inclui
a Moagem, um equipamento cultural de excelência,
e o Museu Arqueológico que guarda alguns dos
mais importantes achados do país.

Imagem II.4
Parque do Convento - Fundão
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Incubadora A Praça
Antigo Mercado Municipal do Fundão
Rua dos 3 Lagares
6230-421 Fundão . Portugal
T. 275 751 365
geral@cm-fundao.pt
www.cm-fundao.pt

Câmara Municipal do Fundão
Praça do Município 7
6230-338 Fundão . Portugal
T. 275 779 060
geral@cm-fundao.pt
www.cm-fundao.pt

OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio
Zona Industrial Casal da Lebre
Rua da Bélgica, Lote 18
2430-028 Marinha Grande . Portugal
T. 244 570 010
open@open.pt
www.open.pt
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