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Os anos mais recentes têm sido
de grandes transformações
no contexto económico em
que as empresas operam: a
nível nacional, mas sobretudo
europeu e mundial: são tempos
de perturbação económica, de
instabilidade, de crescimentos
débeis, e de mercados deprimidos,
na maioria das geografias
mundiais.

Numa lógica mais local, o nosso país, acabado de sair de um
resgate inanceiro, encontra-se também numa encruzilhada,
entre o crescimento e a estagnação, entre o trauma do
passado recente, e a esperança no futuro.
É neste contexto que as empresas, quer as que agora
se instalam, e procuram a melhor localização para os
seus negócios, quer as já existentes que estudam novas
geograias para ampliarem as suas operações, são obrigadas
a tomar decisões.
E é também neste contexto, e percebendo este fenómeno
que é a globalização, que as mais diversas entidades com
responsabilidades na captação de investimentos para os
seus países, para as suas cidades e regiões se movimentam:
é o tempo da Diplomacia Económica.
Na ACG, esta tem sido uma prioridade naquilo que
consideramos ser a nossa missão: demonstrar aos potenciais
interessados em instalar os seus negócios na nossa região,
as razões objectivas, e mensuráveis, para considerar a
Guarda uma boa escolha.
E surge assim, no âmbito do projecto GestNet2, de forma
muito óbvia e natural, a necessidade de prepararmos esta
publicação, onde procuramos sintetizar em leque de factores
que tornam a nossa região uma localização de excelência
para novos negócios.
Factores como a localização geoestratégica privilegiada,
infraestruturas de qualidade, a proximidade dos centros de
saber, a qualidade devida das populações, são apenas alguns
exemplos dos argumentos que lhe daremos a conhecer.
Fica o desafio: Venha descobrir a Guarda!

Breve
apresentação
e um pouco
da sua história

Localizada
na região Centro
de Portugal

Integrada
na sub-região da
Beira Interior Norte

É a capital
do distrito com o
mesmo nome

Sede de um
município com uma
área de 172km2 e
aproximadamente
43.000 habitantes

FARTA
fundação

devido à riqueza do Vale do Mondego.

Com raízes ancestrais, a sua fundação remonta ao
foral concedido em 1119 pelo Rei D. Sancho I que a
considerou estratégica para a defesa nacional dada a
sua proximidade com Espanha e a sua altitude.

FORTE
o granito, a torre do castelo, as muralhas e a altitude
demonstram a sua força.

palco de importantes
acontecimentos
militares

Foi palco de importantes acontecimentos militares
ao longo da história da nação, particularmente
nos momentos mais conturbados da luta pela
independência, mas foi igualmente local de eleição por
diversos reis da I e II dinastias para tratados e acordos
diplomáticos.

É conhecida como a cidade dos cinco F´s
em representação dos traços
identificativos da sua história e localização.

FRIA
pela posição geográfica junto à Cordilheira Central,
nomeadamente à Serra da Estrela.

FIEL
porta económica
entre Portugal
e Espanha

Durante o domínio filipino é-lhe atribuída a função de
porta económica entre Portugal e Espanha, algo que a
inauguração das linhas de caminho-de-ferro da Beira
Alta até Vilar Formoso (em 1882) e da Beira Baixa (em
1891) veio reforçar.

porque Álvaro Gil Cabral – que foi Alcaide-Mor do Castelo
da Guarda – recusou entregar as chaves da cidade ao Rei de
Castela durante a crise de 1383-85.

FORMOSA
pela sua beleza natural.

056

Elevando-se a 1056 metros de
altitude é a cidade mais alta de
Portugal e a que apresenta a
melhor qualidade do ar a nível
europeu (dados os baixos níveis
de poluição).

Invejável qualidade de vida
Posicionamento
geoestratégico enquanto elo
de ligação Portugal - Espanha
Importantes recursos
endógenos

Fazem da Guarda um destino de eleição para investidores e
um local com condições de excelência para um processo de
desenvolvimento sustentável.

Uma localização
geoestratégica
para o seu
investimento

VILAR FORMOSO

40 km

AVEIRO

160 km

COIMBRA

170 km

PORTO

200 km

LISBOA

320 km

SALAMANCA

160 km

MADRID

370 km

Vila Nova de
Foz Côa

Com uma localização junto à raia fronteiriça ibérica,
a Guarda assume-se como uma das localizações mais
atrativas e competitivas para a fixação empresarial:

Meda

Geograficamente quase equidistante entre as duas capitais
da Península Ibérica (a cerca de 300 km de Lisboa e de
Madrid).

Integra o principal itinerário de trocas comerciais terrestres de
Portugal, integrado no corredor logístico Aveiro/Figueira da
Foz – Coimbra – Viseu – Guarda – Salamanca – Valladolid – Irun.

Integração funcional num importante nó de comunicações
rodoviárias (A25, A23 e IP2) e ferroviárias com ligações
diretas ao litoral atlântico e ao interior de Portugal, bem
como a Espanha.

Principais Distâncias: Aveiro a 160km (1h30), Coimbra a 170
km (1h50), Porto a 200 km (2h00), Lisboa a 320 km (3h00),
Vilar Formoso a 40 Km (0h30), Salamanca a 160 km (1h30),
e Madrid a 370km (3h30).

Principal pólo urbano de interligação entre o Porto, Lisboa
e Espanha e um incontornável ponto passagem para a
Europa.
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População
43 mil habitantes no município (41% da sub-região da
Beira Interior Norte e 1,8% da região Centro).
174 mil habitantes no distrito (7,5% de toda a região Centro).
Em termos de estrutura etária 60% dos habitantes têm
idades entre os 15 e os 65 anos.

População ativa
47%

Representa 47% do mercado da população ativa da Beira
Interior Norte, com uma estrutura etária em que 53% dos
trabalhadores têm idades compreendidas entre os 25 e os
44 anos.

Escolariedade
17% dos munícipes possuem escolaridade de ensino
superior, acima da média nacional (14%) e acima da média
da Beira Interior Norte (11%) e região Centro (12%).
Quanto ao ensino secundário e médio essa percentagem é
também de 17% mantendo-se a superioridade em relação
ao Centro e à Beira Interior.

SUPERIOR

17%

SECUNDÁRIO

Setores de atividade

Estabelecimentos
de ensino superior

4

4 escolas de ensino superior politécnico (no distrito),
correspondendo todas ao Instituto Politécnico da Guarda.

IPG

A indústria transformadora destaca-se por contabilizar
36% do volume de negócios gerado no município e
representar 76% da faturação setorial registada em todo a
Beira Interior Norte. Em termos de VAB essas percentagens
são respetivamente de 21% e 66%.

76%

VOLUME
DE NEGÓCIOS

FATURAÇÃO

Principais
empregadores

Território
712 km

36%

O comércio a retalho representa 22% do n.º de empresas e
é o maior empregador (ocupa 21% da população ativa).

2

Mancha territorial de 712 km2, contabilizando 18% da Beira
Interior Norte e 2,5% da região Centro.

Seguem-se em termos de ocupação as atividades de saúde
humana e apoio social, as indústrias transformadoras e a
construção com, respetivamente, 18%, 15% e 11%.

Poder de compra

Massa salarial

O índice de poder de compra da Guarda (96,9%) é superior
ao da sub-região Beira Interior Norte (76,8%) e ao da região
Centro (87,5%).

A remuneração média mensal por setor de atividade é na
Guarda de 739€, valor ligeiramente abaixo da região Centro
(781€) e da média nacional (905€).

Balança comercial
Índice de cobertura das importações pelas exportações está
próximo do equilíbrio (0,95) e é bastante superior à média
nacional (0,76).

Tecido
empresarial

Infraestruturas
empresariais

Na dimensão Beira Interior Norte representa 44% do n.º de
empresas e 59% do volume de negócios gerado na região
(empresas não financeiras).

5 zonas e parques empresariais no município.

Turismo
Representa quase 39% do total das empresas de
alojamento e restauração da Beira Interior Norte, detém
2 das 3 existentes na mesma região com maior dimensão
(entre 20-49 funcionários) e conta com uma unidade
hoteleira dotada de Certificado de Excelência 2014.

39%
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7 boas razões
para investir aqui

1
2

Posição geoestratégica privilegiada
(localização, acessibilidades e transportes)

3
4
5
6
7

Disponibilidade, qualificação e
competitividade da força de trabalho

Qualidade e disponibilidade de espaço
(infraestruturas e zonas de acolhimento
empresarial)

Centros de saber (universidades e centros
de investigação / tecnológicos)
Potencial e dinâmica empresarial
e empreendedora
Comprometimento das entidades
de apoio
Qualidade de vida, cultura e lazer num local
único e privilegiado

Posição geoestratégia privilegiada (localização,
acessibilidades e transportes)

FRONTEIRA

VILAR FORMOSO

“ARCO URBANO DO CENTRO INTERIOR”

Manancial de oportunidades proporcionadas pela posição
geoestratégica ímpar junto à Raia Central fronteiriça da
Beira Interior (a somente 40 km da província espanhola
de Salamanca), a poucas horas das principais áreas
metropolitanas da Península Ibérica e numa curiosa
quase equidistância entre Lisboa e Madrid, factos que lhe
conferem potencial de afirmação no contexto ibérico.

A fronteira de Vilar Formoso (a 40 km) é a que regista
maior atividade em Portugal, constituindo-se a principal
ligação do País à Europa e, no sentido inverso, facilita o
acesso da Europa aos portos de Aveiro e de Leixões.

A região é igualmente marcada por um pólo territorial
de continuidade fundamental, o “Arco Urbano do Centro
Interior”, constituído, numa lógica de integração concelhia,
pelo corredor urbano e socioeconómico entre a Guarda,
Covilhã, Fundão e Castelo Branco.

INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS
EIXOS TERRESTRES RODOVIÁRIOS
A convergência de importantes eixos terrestres rodoviários
(A25, A23 e IP2) e ferroviários conferem-lhe o estatuto
de uma das principais cidades do interior, enquanto as
boas acessibilidades e ligações inter-regionais (ao Porto, a
Lisboa, ao litoral e ao interior), transfronteiriças e europeias
são um trunfo para o desenvolvimento económico e um
incontornável ponto rodoviário de passagem para a Europa.
Por exemplo, a A25 (ligação Aveiro-Guarda-Vilar Formoso
com continuidade, do lado de Espanha, de uma ligação
direta a Madrid).

Nas infraestruturas ferroviárias, a Guarda conta com a
Linha da Beira Baixa (em fase de remodelação) e a linha
da Beira Alta. Esta última encontra-se completamente
eletrificada, permitindo a circulação de comboios regionais
e nacionais (ligando à Linha do Norte entre Porto e Lisboa)
e internacionais (com ligação a Hendaye na região francesa
da Aquitânia, via Salamanca, Valladolid e Burgos).
É assim o principal eixo ferroviário para o transporte de
passageiros e mercadorias para a Europa, com 5 ligações
diárias Vilar Formoso – Guarda, 1 ligação diária internacional
“Sudexpress / Lusitânia”, e 9 ligações diárias a Coimbra (das
quais 6 ligam a Lisboa).

O AUCI estrutura o núcleo líder do desenvolvimento da
região da Beira Interior e, em conjunto com o Eixo Urbano
da Raia Central Espanhola, constitui o sistema nervoso
das portas de comunicação raianas e a espinha dorsal
dos dois sistemas urbanos fronteiriços. Através deste
corredor urbano, a Guarda integra ainda o “Triângulo
Centro-Atlântico Ibérico de Cidades Médias Europeias”, que
se estende em território nacional até à cidade de Coimbra
e em território espanhol até às cidades de Salamanca,
Cáceres e Badajoz.

Qualidade e disponibilidade
de espaço (infraestruturas e zonas de
acolhimento empresarial)

OFERTA

PLIE

Na Guarda encontramos uma interessante oferta de
espaços e infraestruturas qualificadas para o acolhimento
empresarial, com áreas amplas e excelentes acessibilidades,
a custos de solo e de contexto bastante favoráveis e
competitivos. Os destaques a este nível vão para o
incontornável ccv (PLIE), a Área Industrial da Guarda –
Gare (nas proximidades da estação ferroviária), o Parque
Industrial da Guarda (junto ao In Guarda Retail Park e
com acessos pela VICEG) e ainda para as zonas Industriais
espalhadas por outras localidades do município (caso de
Vale de Estrela e do Porto da Carne).

O PLIE, no eixo da ligação à europa, é um espaço inovador
e potenciador de economias de aglomeração, que encontra
na logística a âncora para uma área de 96 hectares, com
excelente enquadramento paisagístico e ambiental, a 5 km
do centro da cidade e a curtas distâncias dos nós rodoviários
A23 e A25 e do nó ferroviário Beira Alta / Beira Baixa.

CAPACIDADE HOTELEIRA
Adequada capacidade hoteleira para acolher turistas,
congressos, seminários e outras reuniões de negócios
apoiadas pela existência de modernos e funcionais
auditórios.

Os eixos orientadores desta plataforma são:
Área Logística Regional
Espaço privilegiado para operadores logísticos e de
transporte afirmando-se como uma plataforma aberta
(terminal multimodal, gestão de transportes, rede de
armazenagem, agregação/desagregação de cargas, e
distribuição);

Área dedicada às TIC
Espaço de atração para empresas de maior intensidade
tecnológica (aplicada à logística e à indústria) e dotada de
um centro de investigação (que fomente estudos nas áreas
da logística e de estudos ibéricos de interesse sectorial e
regional).

Área de Localização Empresarial
Espaço ordenado e competitivo para atividades industriais;
o Centro de Serviços de Suporte, espaço para os serviços
de suporte (apoio logístico e institucional, manutenção
e reparação, abastecimento de combustível, parque
de veículos, hotelaria e restauração, sala de reuniões e
conferências; etc.);

A PLIE liga à Plataforma Logística de Zaldesa em
Salamanca, por sua vez integrada na CyLog de CastelaLeão (uma rede de infraestruturas públicas de elevada
performance), formando um corredor que liga a costa
atlântica portuguesa a Espanha (A-62, A-66 e A-50) e
ao centro e norte da Europa através do Trans-European
Transport Core Network.

Disponibilidade, qualificação e competitividade
da força de trabalho

QUALIFICAÇÃO ELEVADA
Disponibilidade de capital humano com níveis de
qualificação elevados bem como com saberes específicos
associados às atividades tradicionalmente presentes na
região.

Mão-de-obra jovem (cerca de 60% dos trabalhadores
têm idades até aos 44 anos), qualificada, e com custos
competitivos relativamente às médias da sub-região Beira
Interior Norte e região Centro.

OFERTA ACADÉMICA
A boa performance regional e ampla oferta académica
do Instituto Politécnico da Guarda, conjuntamente com
os centros de saber e com as escolas profissionais da
região, asseguram uma considerável melhoria dos níveis
de educação e de profissionalização da população ativa,
especialmente nas áreas tidas como mais relevantes para o
sistema económico local e regional.

60%
até 44 anos

Centros de saber (Universidades e centros
de investigação/tecnológicos)

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
As atividades de ensino superior estão concentradas
numa sólida instituição de ensino superior público, o IPG,
agregando 4 escolas superiores - Educação, Comunicação
e Desporto; Tecnologia e Gestão; Turismo e Hotelaria; e
Saúde – e compondo uma oferta de 19 licenciaturas.

Covilhã (Universidade da Beira Interior e Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior)

50 km

Coimbra (Universidade de Coimbra)

170 km

Salamanca (universidade de salamanca)

160 km

CENTRO DE ESTUDOS IBÉRICOS
O IPG conta ainda com a Unidade de Investigação para o
Desenvolvimento do Interior, que associa a investigação
científica efetuada nas diversas escolas do instituto (com
investigadores nas áreas da educação e pedagogia, línguas,
culturas e comunicação, matemática, economia e gestão,
saúde, informática, engenharia civil, ambiente e mecânica),
tendo por objetivo promover, criar e melhorar a difusão do
conhecimento produzido, estimulando a I&D da região.
Numa visão mais ampla beneficia ainda da proximidade,
na Covilhã, da Universidade da Beira Interior e ao Centro
de Inovação Empresarial da Beira Interior (cujo objetivo
é estimular a criação e o desenvolvimento de empresas
Inovadoras na Beira Interior, através da sua ligação ao
sistema científico tecnológico regional e à European
Business and Innovation Centre Network, da qual
fazem parte 214 BIC em todo o mundo) e ainda de uma
equidistância entre as cidades universitárias de Coimbra (a
170km e a 1h50 de viagem) e de Salamanca (a 160km e a
1h35 de viagem).

Centro de Estudos Ibéricos – com sede na Guarda – e os
seus cerca de 15 anos de trabalho no âmbito da cooperação
transfronteiriça e de colaboração entre as instituições
universitárias dos dois lados da fronteira, resultam num
valioso acervo de ideias e experiências e num ponto de
ligação e de convergência entre as duas culturas e os dois
países.
Como resultado o CEI tem vindo a afirmar-se como:
plataforma estratégica para desenvolver este espaço
transfronteiriço; ponto de encontro e diálogo de culturas;
centro de transferência de conhecimentos, apostado na
valorização da aprendizagem, do ensino, da formação e da
investigação; agente dinamizador de eventos para superar
barreiras e estimular a cooperação entre os diferentes
territórios; e protagonista na congregação de vontades para
o fomento de relações profícuas e cúmplices entre pessoas
e instituições portuguesas e espanholas.

Potencial e dinâmica empresarial
e empreendedora

?

INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE

ATRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA

Faz parte das regiões nacionais de convergência, às quais
se destinam cerca de 93% do envelope financeiro dos
fundos de coesão até 2020 e níveis máximos de apoio e
financiamento.

A conetividade oferecida pela atual rede de infraestruturas
de transporte cria vantagens comparativas, designadamente
para a instalação de unidades industriais e para o
crescimento dos fluxos turísticos.

Fatores de capitalização para a atração e dinamização
turística, especialmente dirigida para a crescente procura de
produtos turísticos diferenciados:

RECURSOS ENDÓGENOS
Grande diversidade sociocultural
Elevado potencial para o aproveitamento dos recursos
endógenos naturais para diversas atividades ligadas
aos clusters das energias renováveis, da pedra e do
agroalimentar.

Indescritível beleza natural
ponto de contacto com a Serra da Estrela
imponente património histórico, cultural
e arquitetónico
possibilidade de interligação com ativos turísticos
de outros municípios vizinhos, em ambos os lados
da fronteira

Comprometimento
das entidades de apoio

Os agentes locais, dos diversos quadrantes da sociedade,
revelam um compromisso com o desenvolvimento
sustentável num interessante equilíbrio entre a
responsabilidade social, a criação de emprego, a
qualificação contínua do capital humano e a inovação e
criatividade.

COOPERAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA

ENVOLVIMENTO

Boas práticas de cooperação público-privada com o
expoente máximo no projeto da Plataforma Logística
de Iniciativa Empresarial e a sua estrutura acionista,
institucional e privada, regional e nacional, com
credibilidade e experiência (autarquia, ACG, NERGA, e
várias empresas privadas). A PLIE é dona de uma nova
centralidade logística de elevado valor acrescentado,
visando gerar investimento, criar valor, potenciar emprego,
promover o desenvolvimento empresarial e contribuir para
uma crescente integração das duas economias ibéricas.

Elevado nível de envolvimento dos atores locais – públicos,
económicos, institucionais e outros – com outras entidades
nacionais e internacionais para a dinamização de múltiplas
iniciativas com fins diversos, como por exemplo:
Foi um dos 25 municípios portugueses que aderiu ao
projeto MOBI.E (programa para a mobilidade elétrica
contemplando a implementação das infraestruturas e
dos sistemas de suporte necessários ao carregamento de
veículos elétricos).
Forte apoio por parte das Associações Empresariais da
região (ACG e NERGA) aos empreendedores e ao tecido
empresarial, dinamizando diversos projetos de formação,
formação-ação, geração de conhecimento, financiamento,
regeneração urbana, etc.).

Integração na Rede de Cidades CenCyl (que visa fomentar
a cooperação transfronteiriça, reforçar a capacidade de
afirmação e a competitividade das cidades CenCyl no
contexto Ibérico e Europeu, e estabelecer sinergias entre as
diferentes cidades no sentido de fomentar a qualidade de
vida dos seus habitantes).
É uma das 9 autarquias aderentes ao Pacto de Autarcas
(iniciativa da Comissão Europeia visando o compromisso
para as energias sustentáveis locais); etc.

Qualidade de vida, cultura e lazer
num local único e privilegiado

LAZER E DESCONTRAÇÃO

PUREZA

O valioso património natural, histórico e cultural (na cidade,
concelho e distrito), um percurso urbano interessante e de
origem medieval, e uma rede de espaços de socialização,
desporto e lazer – com destaque para o Parque Urbano do
Rio Diz - oferecem condições para enriquecer os momentos
de lazer e descontração.

O ar da Guarda, historicamente reconhecido pela
salubridade e pureza, foi distinguido pela Federação
Europeia de Bioclimatismo em 2002, com o título de
primeira “Cidade Bioclimática Ibérica”.

21
11.400

TRANQUILIDADE

Hectares
de terreno

metros quadrados,
parque infantil, zonas
verdes, área de animação
semicoberta, cafetarias, etc

Bem-estar proporcionado por uma vivência urbana
tranquila, segura, afável, em contacto permanente com
a natureza e onde se multiplicam iniciativas lúdicas e
culturais e os espaços comerciais tradicionais convivem com
modernos centros comerciais.

ACESSIBILIDADE
Boas comunicações com o litoral e com a vizinha Espanha
facilitam o acesso, em poucas horas, a algumas das
principais áreas metropolitanas da Península Ibérica.

Rua dos Cavaleiros, 32
6300-675 Guarda

T 271 208 880
F 271 208 885

E acg@acg.pt
www.acg.pt

