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Caracterização
do território
Oliveira de Azeméis é uma cidade situada na
região norte de Portugal, que pertence ao distrito
de Aveiro, à NUT III de Entre Douro e Vouga e Área
Metropolitana do Porto. O município de Oliveira de
Azeméis subdivide-se em 12 freguesias: Carregosa;
Cesar; Fajões; Loureiro; Macieira de Sarnes;
Nogueira do Cravo e Pindelo; Oliveira de Azeméis,
Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e
Madail; Ossela; Pinheiro da Bemposta, Travanca
e Palmaz; São Martinho da Gândara; São Roque e
Vila de Cucujães. Bastante ligada à indústria do
vidro, Oliveira de Azeméis abrange uma área muito
próxima dos 163,41km2, e faz fronteira a norte com
os concelhos de S. João da Madeira, Santa Maria
da Feira e Arouca, a sul com Albergaria-a-Velha e
Sever de Vouga, a nascente com Vale de Cambra
e Arouca e a poente com Estarreja e Ovar.
Situada na Grande Área Metropolitana do Porto,
a cidade de Oliveira de Azeméis beneficia de um
acesso rápido a vias de acesso estruturantes,

nomeadamente a A1 (com ligação ao nó de
Estarreja) a A25, a A29, a A32 e a IC2. A sua
excelente localização é um dos fatores que tem
contribuído para a crescente instalação de novas
empresas nacionais e internacionais.
Oliveira de Azeméis encontra-se a 281km (2h24)
de distância de Lisboa e a 49 km (30 min) do Porto.
No que diz respeito a um panorama regional,
encontra-se também muito próximo da cidade
de Aveiro e de Viseu. A distância entre o
município de Oliveira de Azeméis e Aveiro é de
aproximadamente 39km, que se traduz numa
deslocação de aproximadamente 22 minutos.
No que diz respeito ao município de Viseu,
encontra-se a 92km de distância, uma viagem
com cerca de 50 minutos. O Concelho tem tido
um ritmo de crescimento elevado, com aumento
da população residente, principalmente nas
freguesias de Oliveira de Azeméis e Vila de
Cucujães.
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Figura IV.1
Localização do município de Oliveira de Azeméis
(Panorama Nacional).
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Figura IV.2
Localização do município de Oliveira de Azeméis
(Panorama Regional).
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Segundo o INE, no ano de 2017, a população residente do concelho de Oliveira de Azeméis atingiu os 66
258 habitantes. Analisando os dados com mais detalhe, verifica-se que o género feminino representa
52,33% da população, com 34 673 mulheres, superando os indivíduos do sexo masculino com 47,67% dos
habitantes, ou seja, 31 585 homens.
Através da Figura IV.3, concluímos que a pirâmide etária do concelho é uma pirâmide adulta, com a base e
topo visivelmente mais estreitos. A população compreendida entre os 15 e os 64 anos representam 67,55%
da população do concelho, destacando o grupo etário dos 50 aos 54 anos que corresponde a 8,52%
da população. De acordo com as estatísticas mais recentes, a densidade populacional no concelho de
Oliveira de Azeméis é de 411 habitantes por km2, um valor bem superior à média nacional que se encontra
nos 111 habitantes por km2.

Tabela IV.1
Nº habitantes no Município por género.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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Figura IV.3
Pirâmide etária de Oliveira de Azeméis em 2017.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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Áreas de acolhimento
empresarial
ZONAS INDUSTRIAIS E ÁREAS DE NEGÓCIO
Centro de Negócios da Área de Acolhimento
Empresarial de Ul - Loureiro
A área de acolhimento de Ul enquadra-se na
estratégia do desenvolvimento económico do
município de Oliveira de Azeméis para uma maior
atratividade de empresas.
A Área de Acolhimento (AAE), com uma área de
44 Ha, apresenta condições geográficas e
estratégicas privilegiadas para a exportação
de produtos, situando-se no limite sul da Área
Metropolitana do Porto e limite norte do distrito
de Aveiro. Está servida pelos eixos rodoviários
Norte-Sul e Este-Oeste (A25, AE1, A29, linha
ferroviária do Norte), permitindo ligação ao
noroeste de Espanha (zona de Salamanca),

aos portos de Aveiro e Leixões e ao aeroporto Sá
Carneiro, no Porto.
A AAE dispõe de auditório, salas de reuniões e
de formação incorporado por um piso único, com
estacionamento, salas de reuniões, escritórios, um
auditório, uma estação de correios, uma reprografia
e uma cafetaria.

APOIO AO EMPREENDEDORISMO
E ATIVIDADE EMPRESARIAL
AECOA - Associação Empresarial do Concelho
de Oliveira de Azeméis
www.aecoa.pt
A AECOA é uma associação multissetorial
com o apoio da Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis. Está sediada nas instalações da

Figura IV.4
Área de Acolhimento
Empresarial de Ul - Loureiro
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ESAN atua em conjunto com a Universidade de
Aveiro. A sua principal função passa por apoiar
o empreendedorismo local através de estudos
e projetos direcionados para a I&D, gestão e
formação de RH, e apoio ao empreendedorismo
local. A Associação tem vários objetivos, como
o desenvolvimento de atividades de promoção
das empresas associadas e da economia regional,
serviço de informação empresarial atualizado,
intervenção em áreas de negociação de interesse,
prestação de serviços técnicos aos associados e
apoio a infraestruturas de suporte às atividades
das empresas e ao crescimento da economia
regional.
GAE - Gabinete de Apoio ao Empresário
www.cm-oaz.pt
O GAE é um serviço da Câmara Municipal que
consiste numa equipa de estudos e apoio ao
desenvolvimento de atividades económicas para
acompanhamento personalizado às empresas,
que visa contribuir para a formação regional e
atração de potenciais investidores e eventuais
oportunidades de negócio.
Disponibiliza:
- Programas especiais de apoio na área do
comércio, indústria, agricultura e serviços;
- Canais de ligação com os agentes económicos
do concelho e suas associações representativas;
- Ações na atividade comercial e outros ramos

profissionais;
- Esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos
administrativos, como, exigências legais, licenças,
alvarás, obrigações e benefícios fiscais na
constituição de empresas, bem como o respetivo
encaminhamento para a sua concretização.
Projeto TIME
Parceria com o GAE no qual promove ações de
formação em empreendedorismo para jovens e
não ativos para que assim possam desenvolver
em conjunto o aconselhamento e pontos de vista
futuros com empreendedores que já passaram por
essa mesma experiência.
O projeto é disponibilizado através da criação de
uma bolsa de Mentores e Conselheiros da área de
gestão com conhecimento e experiência para que
acompanhem os potenciais empreendedores e
assim se integrarem no mercado de trabalho.
Projeto “INTEGRAR… MAIS”
Plataforma informática que junta a comunidade
de forma a promover a melhoria dos níveis de
integração da Deficiência no âmbito profissional
através do site de maneira a facilitar o processo
de oferta de emprego nesta área.
O projeto chama a atenção de empresários no
que diz respeito às suas responsabilidades, apoios
e incentivos à integração de todos no mercado
de trabalho.

Principais setores
de atividade
A indústria representa 60% da atividade no
concelho, e 40% na construção, comércio,
serviços e transportes.
Indústria do Vidro
Oliveira de Azeméis é um dos berços da indústria
vidreira em Portugal.
Na componente tradicional e vidro doméstico
o setor é responsável pela produção de peças
artísticas, como frascos para perfumarias e
farmacêuticas e a lapidação em vidro doublé.
O subsetor do vidro para garrafas tem ganho
um peso significativo no setor, substituindo
gradualmente a importância do vidro doméstico.
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Indústria Transformadora
- Indústria têxtil, vestuário e couro, incluindo
calçado.
Este setor representa 47,3% com grande
importância no fabrico de calçado. Apesar do seu
cariz tradicional, verifica-se que já dispõem de
ferramentas no âmbito da Indústria 4.0.
Indústria Metalomecânica
Este setor tem vindo a desenvolver-se cada vez
mais no concelho e representa 23% da atividade,
com destaque para a indústria automóvel, do
calçado, moldes e artigos de cozinha. Os artigos
domésticos destacam-se na freguesia de Cesar
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com empresas de renome nacional, bem como
a área metalúrgica, mas com extensão a nível
internacional. Os artigos em Cobre também
têm tradição em Oliveira de Azeméis e foram
considerados, em 1981, “artigo regional”.
Indústria da injeção de plásticos
O setor automóvel destaca-se nesta indústria
com representação da terceira maior atividade
no concelho.
Indústria alimentar, indústria da madeira
e mobiliário
Estas atividades económicas embora não tão
representativas consideram-se com importância
e relevância para o concelho.

Imagem IV.1
Indústria do Vidro

Sistemas de incentivos fiscais e outros,
bem como fontes de financiamento
A taxa de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC) aplicável sobre a
generalidade das sociedades no Concelho de
Oliveira de Azeméis 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, a para os primeiros 15.000€ de
matéria coletável a taxa aplicável é de 17%.
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. No Município de Oliveira
de Azeméis, em 2018, este incentivo não existe.
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
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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 de Oliveira de Azeméis, em 2018, a taxa
de derrama era de 1,2% para sujeitos passivos com
volume de negócio superior a 150.000€ e de 0,75%
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 de Oliveira de
Azeméis essa taxa era de 0,375%.
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Para além dos incentivos acima referidos (redução
da taxa de IRC para os primeiros 15.000€ da
matéria coletável de PME, diminuição da derrama
e taxa mínima de IMI sobre os prédios urbanos),
os incentivos fiscais mais significativos 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.

investimentos em reabilitação urbana, que cobre
todo o território nacional. O município de Oliveira
de Azeméis apoia proactivamente a utilização
deste incentivo através do “IFRRU 2020 OAZ”.
O Município de Oliveira de Azeméis dispõe dum
produto financeiro no âmbito do Programa FINICIA,
o “AZEMÉISFINICIA”. Este programa coloca à
disposição das Micro e Pequenas Empresas do
Concelho de Oliveira de Azeméis um produto
financeiro destinado a apoiar a sua atividade.
As empresas com sede ou atividade no Concelho
de Oliveira de Azeméis 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.

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
2.000.000,00€, 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.
Encontra-se em vigor o IFRRU 2020, um
instrumento financeiro destinado a apoiar
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Infraestruturas de apoio
ao conhecimento e tecnologia
ENSINO SUPERIOR

FORMAÇÃO

Universidade de Aveiro
www.ua.pt
A Universidade de Aveiro, sediada na capital
do distrito que integra Oliveira de Azeméis, é
um estabelecimento de ensino superior público,
criado em 1973, que disponibiliza atualmente
uma oferta formativa diversificada composta
por 45 licenciaturas, 60 mestrados, 12 mestrados
integrados e 51 programas doutorais.
É a instituição de ensino mais influente na
região de Aveiro, localizando os seus campus
universitários em diversas cidades do distrito:
- Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias
da Produção Aveiro Norte (ESAN);
- Escola Superior de Saúde da Universidade de
Aveiro (ESSUA);
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Águeda (ESTGA);
- Instituto Superior de Contabilidade e
Administração da Universidade de Aveiro
(ISCA-UA).
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
Universidade de Aveiro.

CENFIM - Centro de Formação Profissional
da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica
www.cenfim.pt
O CENFIM de Oliveira de Azeméis, promove a
formação, orientação e valorização profissional
dos Recursos Humanos do Sector Metalúrgico,
Metalomecânico e Eletromecânico da região, de
forma a apoiar e responder às suas contínuas
necessidades. A qualidade dos cursos ministrados
e a empregabilidade são elevadas.

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha
Portuguesa
www.essnortecvp.pt
A ESSNorte CVP é uma instituição de ensino
superior politécnico não integrada, localizada no
Concelho de Oliveira de Azeméis, cuja Entidade
Fundadora é a Cruz Vermelha Portuguesa.
Fundada em 2002, disponibiliza atualmente uma
oferta formativa diversificada composta por 3
licenciaturas, 6 pós-licenciaturas de especialização
em enfermagem, 6 pós-graduações e 2 cursos
técnico superior profissional (TeSP).
A oferta formativa é direcionada para as
necessidades da região com cursos lecionados em
regime diurno e pós-laboral.

a oferta de emprego, promove as relações entre
trabalhadores e entidades empregadoras e
disponibiliza formação profissional.
O centro da Oliveira de Azeméis conta com
formação, contratação, empreendedorismo,
estágios emprego e emprego-inserção, de maneira
a apoiar os vários Centros de Formação
e Instituições presentes na área e que assim
existam pessoas formadas para os principais
setores de atividade da cidade e arredores.
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IEFP - Instituto do Emprego e Formação
Profissional
www.iefp.pt
O IEFP é um serviço público de emprego nacional,
associado também ao Estado Português, que tem
por missão promover a criação e a qualidade do
emprego através de políticas ativas e combater
o 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. Está integrado
na administração indireta do Estado com
autonomia administrativa e financeira, sendo
atualmente tutelado pelo Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social. Além de gerir
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Informação
Turística
TURISMO INDUSTRIAL
Berço Vidreiro
A indústria vidreira em Portugal é uma indústria
tradicional. Em Oliveira de Azeméis, foi criada,
provavelmente em 1528, data da concessão de
privilégios, para o fabrico do vidro, por D. João III,
na Fábrica do Côvo. No final do séc. XVIII teria dois
fornos em funcionamento.
Na Casa de Heras, no Parque de La Salette, situase o Centro Vidreiro do Norte de Portugal onde
se criaram os núcleos importantes de atividades
produtivas, também denominado “Berço Vidreiro”.
Nos dias de hoje, as peças de vidros são criadas
artesanalmente por um mestre vidreiro na oficina
do Berço, sendo criadas peças raras que podem
ser adquiridas por visitantes e podem ser vistas as
técnicas utilizadas pelo mestre e a importância que
esta indústria trouxe para o concelho.
Os produtos que podem encontrar incluem:
- Pisa papéis;
- Jarras;
- Fruteiras;
- Castiçais;
- Adereços;
- Pratos decorativos.
Parque Temático Molinológico de Ul - Moinhos
de Azeméis
O Parque Temático de Ul, inaugurado em 2009,
dá referência aos primeiros moinhos de água
de rodízio, dando a conhecer vários moinhos
distribuídos ao longo de dois rios que atravessam
o seu território, o rio Antuã e o rio Ul.
Este é um parque com uma herança cultural,
patrimonial e paisagística significativa, porque esta
região chegou a ter cerca de 300 moinhos.
Com a industrialização do setor da moagem
estes moinhos foram sendo abandonados, tendo
alguns sido recuperados através duma parceria da
Câmara com os proprietários. A recuperação de
casas, açudes e engenhos deu origem ao Parque
Temático, com uma ocupação de 28,5 Ha.
O parque dispõe de 4 núcleos de moinhos:
- Núcleo de Ponte da Igreja (Núcleo Museológico
do Moinho e do Pão);
- Núcleo da Azevinheira;
- Núcleo da Ponte do Crasto;
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- Núcleo da Ponte dos Dois Rios.
Os núcleos estão interligados por percursos
pedestres valorizados pela requalificação
ambiental pela fauna e flora envolvente e os
principais moinhos são de moagem de cereais em
moinhos de água onde se dá a confeção de pão e
se promove a atividade da panificação.

TURISMO DE LAZER
As margens do Rio Caima, entre a antiga
fábrica de papel do Caima e o açude do Areinho,
na freguesia de Palmaz, foram objeto duma
intervenção tendo em vista a introdução de novas
lógicas de atuação ao nível do património natural
existente, da preservação da biodiversidade e da
gestão sustentável da água. Neste sentido, foram
desenvolvidas várias ações, com o objetivo de
requalificar a área, devolvendo toda esta zona à
fruição da população através de infraestruturas
essencialmente de carácter lúdico.
O Parque de La Salette, ex-libris da cidade de
Oliveira de Azeméis, com 100 anos de existência,
está a ser objeto dum projeto de requalificação
para o tornar uma referência a nível regional e
mesmo nacional.
O Parque Natural de Falcos é um espaço excelente
para contactar com a natureza, com infraestruturas
de apoio como mesas, bancos, churrasqueira e
casas de banho.
A Praia fluvial do Pedregulhal situa-se junto ao rio
Caima.

TURISMO CULTURAL
O Núcleo Urbano é um dos polos de atração de
Oliveira de Azeméis. O percurso, com 4,3 Km, na
sua maioria plano, tem início no Mercado Municipal
e fim na Praça José da Costa. A maior parte do
percurso é feito ao longo das ruas Bento Carqueja
e António Alegria, que constituem o traçado da
antiga EN 1 dentro da cidade. No percurso podemse ver edifícios como a Igreja Matriz (estilo barroco
do começo do século XVIII), o Marco Miliário
(marcou a milha XII da via militar que ligava
Coimbra a Gaia), a Casa dos Sequeira Monterroso,
a Casa de Bento Carqueja, os Paços do Concelho,
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os monumentos a Bento Carqueja e a Ferreira
de Castro, a Casa dos Côrte-Real, a Casa Museu
Regional de Oliveira de Azeméis, o chafariz do
Mártir e a Casa de Brasileiro de Manuel Brandão.
O Núcleo Histórico de Pinheiro Bemposta tem
como principal ponto de interesse o Cruzeiro do
Pinheiro da Bemposta (1604), junto ao qual se
encontram duas casas do séc. XVIII (a Casa de
Brasileiro e a Casa do Cruzeiro). Na EN1, seguindo
na direção do Porto, encontra-se a Casa dos Arcos
(séc. XVIII). No lugar da Bemposta existe a Casa
dos Paços do Município e Cadeia e o Pelourinho
manuelino (séc. XVI), a Casa de São Gonçalo, a
Casa do Arco, a Fonte da Bemposta, o Cruzeiro
paroquial, a Igreja Matriz, a Capela de Nossa
Senhora da Ribeira, os núcleos rurais do Curval
e de Figueiredo, as Quintas do Barral, do Calvário,
do Passal e de Vera-Cruz.

da Fábrica “Regalado”, rádios antigos, fotografias
antigas do concelho e material fotográfico da
“Foto Paúl”, cerca de cinquenta espécies de animais
embalsamados, vinte e cinco caixas de borboletas
de várias espécies, uma cozinha antiga equipada
com utensílios tradicionais, mobiliário antigo e
artístico, uma coleção de cerca de 11.000 jornais,
uma réplica da “Pedra de Dighton”.
A Casa Museu Ferreira de Castro, datada
de meados do século XIX, de traçado rural e
retratando a sua origem humilde, é hoje um museu
que reúne livros, manuscritos e objetos pessoais
do escritor.
O Museu Regional de Cucujães, situado no
edifício da antiga Escola Primária, possui um
espólio de grande valor de alfaias de várias
atividades tradicionais, trajes regionais e materiais
arqueológicos.

A Casa-Museu Regional de Oliveira de Azeméis
contem, em exposição permanente, entre outros,
achados arqueológicos encontrados nos castros
de Ul e de Ossela, monumentos em pedra, alfaias
agrícolas, trajes tradicionais, objetos em vidro do
antigo Centro Vidreiro, barros negros de Ossela e

Imagem IV.2
Igreja Matriz
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