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ARRUDA DOS VINHOS - TERRA DE FUTURO

A Ruralidade às portas de Lisboa, já houve quem 
lhe chamasse o Douro às portas de Lisboa. A hospi-
talidade das suas gentes, a proximidade  nas suas 
diversas aceções, a excelência e a qualidade de en-
sino, a segurança, a riqueza paisagística e natural, 
os vinhos, a gastronomia, mas principalmente uma 
Vontade enorme de o receber a si, às suas ideias, 
e ao seu negócio.

Sendo um Município de fronteira entre a Área Me-
tropolitana de Lisboa e o Oeste, e estando situados 
neste singular eixo de desenvolvimento, o que real-
mente desejamos e queremos é que nos visite com 
as suas ideias, o seu projeto ou o seu negócio. Da 
nossa parte irá encontrar um interlocutor que o re-
ceberá de braços abertos.

Pode pensar que somos mais um Município a ten-
tar captar o seu investimento, mas como Presidente 
da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos posso 
garantir-lhe que queremos muito mais do que isso.
Queremos a sua presença em Arruda, convidando-
-o a viver e a partilhar o seu Futuro connosco, quer 
pessoal, quer profissional.

Embora vivendo num vale encantado, rodeado de 
belas paisagens verdejantes, somos uma popu-
lação aberta a novas ideias em relação ao mundo 
que nos rodeia. O nosso maior prazer é receber, de 
preferência, alguém que pretenda ao nosso lado 
construir o Futuro e dizer-lhe, com clareza, Juntos 
vamos trilhar esse caminho!

Em conclusão, permita-me que a (o) convide a visi-
tar-nos, pois esperamos por si, com certeza!

André Rijo
Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
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O Concelho de Arruda dos Vinhos pertence 
ao distrito de Lisboa e integra a NUT III da 
região Oeste.

Apesar das suas características rurais, o forte 
crescimento da última década determinou 
alterações na sua estrutura económica. 

O setor secundário denota um elevado 
aumento, que se entende pela melhoria 
das acessibilidades ao Concelho e pela 
proximidade com a área metropolitana de 
Lisboa.

Concelho de forte produção vitivinícola, 
sendo esta de total importância na economia 
local.

Arruda dos Vinhos possui um potencial de 
afirmação regional muito significativo.

O Concelho faz a ponte entre a região de 
Lisboa e o Oeste.

Terra de vinhedos e vales, de gentes simples 
e trabalhadora, de bem receber todos os que 
passam e ficam, é, certamente, um Concelho 
onde vale a pena INVESTIR.  

O CONCELHO
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TERRITÓRIO

/  77,7 Km²

/  4 freguesias (Arruda dos Vinhos/sede, 
Arranhó, S.Tiago dos Velhos e Cardosas)

/  1,88 % espaço industrial

/  10,13 % espaço urbano e urbanizável

/  86,96 % espaço rural

POPULAÇÃO

/  15 082 residente (estimativas provisórias do 
INE, atualização- junho de 2019), sendo o 
concelho que mais cresceu, em termos de 
população residente a nível nacional, entre 
2011 e 2016 - 1,42% 

/  64,3% de população ativa

/  18,4% de população jovem
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ECONOMIA

/  4.º poder de compra per capita do Oeste

/  19,9 empresas por km²

/  3 trabalhadores por empresa (média)

/  290 milhões de euros, em volume de 
negócios 

O setor agrícola ainda tem uma grande 
expressão no concelho. A vinicultura constitui 
uma importante fonte de receita. Arruda dos 
Vinhos assume-se como um centro vinhateiro 
onde são cultivadas muitas e variadas castas, 
com condições singulares.

Apesar da sua ruralidade, o concelho tem 
vido a sofrer uma transformação na estrutura 
económica. 

O setor secundário representa, atualmente, 
13% e demonstra alguma vitalidade com 
a implantação de novas indústrias. A 
base económica do concelho assenta, 
essencialmente, no setor do comércio e 
dos serviços que representa cerca 78% das 
atividades económicas.

EDUCAÇÃO

/  1 creche, IPSS

/  2 jardins de infância, IPSS e privado

/  4 Centros escolares públicos (pré-escolar 
e 1.º ciclo do E.B.)

/  1 Externato, estabelecimento de ensino 
particular e cooperativo (2.º e 3.º ciclo do 
E.B. e secundário)

/  2 escolas profissionais

/  13,9% de licenciados, taxa mais elevada do 
Oeste e acima da taxa nacional

Os resultados académicos estão muito acima 
da média nacional, o concelho apresenta um 
ensino de grande qualidade que é transversal 
a todos os níveis de ensino.
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O concelho de Arruda dos Vinhos 
tem para oferecer a todos os 
que, o habitam, o visitam ou nele 
trabalham, condições superiores 
no que se refere a qualidade de 
vida.

Todos os indicadores existentes 
fazem do concelho uma 
referência a nível do Oeste e a 
nível nacional. 

Apresentamos algumas mais-
valias que marcam a diferença 
e fazem deste concelho o local 
ideal para viver e INVESTIR.

/  Zonas verdes e baixa densidade de 
construção

/  Ensino de grande qualidade, em 
equipamentos modernos

/  Centro de Saúde e Hospital (IPSS)

/  Pavilhão polidesportivo, piscina municipal 
e diversos equipamentos para a prática e 
realização de eventos de cariz desportiva

QUALIDADE DE VIDA
/  Parque urbano com 3ha em pleno coração 

da vila (a inaugurar em breve)

/  Academia Dressage

/  Realização de atividades de ar livre; 
passeios pedestres, BTT, provas de 
orientação e parapente

/  Ciclovias e circuitos de manutenção

/  Centro Cultural do Morgado, que integra 
a Biblioteca Irene Lisboa, a Galeria 
Municipal, o Posto de Turismo, o Centro de 
Interpretação da Linhas de Torres, a Oficina 
do Artesão, o Auditório Municipal e um 
jardim setecentista

/  Pavilhão Multiusos, para a realização de 
vários certames

/  Integração na Rota Histórica das Linhas 
de Torres, sendo detentor do Forte da 
Carvalha e do Forte do Cego

/  Unidade Móvel de Saúde

/  Oferta habitacional diversificada e de 
qualidade

/  Oferta de alojamentos

/  App Descubra Arruda

/  Arruda Base
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ARRUDA DOS VINHOS 
É UM INVESTIMENTO

ACESSOS RODOVIÁRIOS

/  A 5 minutos do nó da A10

/  30 km de Lisboa, a 20 
minutos de carro

/  25 Km de Torres Vedras, 30 
minutos de carro

/  10 Km do Carregado, 15 
minutos de carro

O Concelho é servido de 
uma boa rede de transporte 
rodoviário de passageiros, 
com ligação direta a Lisboa, 
Alverca, Vila Franca e Torres 
Vedras.

ACESSIBILIDADES
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TRANSPORTES AÉREOS

/  30 Km do Aeroporto de 
Lisboa, 20 minutos de 
carro

/  17 Km do Parque 
Aeronáutico de Alverca, 15 
minutos de carro

TRANSPORTES 
FERROVIÁRIOS

/  11 km da Estação de 
Alhandra, 10 minutos de 
carro

/  17 km da Estação de 
Alverca, 15 minutos de 
carro

/  12 km da Estação de Vila 
Franca de Xira, 20 minutos 
de carro

/  14 Km da Estação de Dois 
Portos, 20 minutos de 
carro

O Concelho é servido pelas 
Linhas do Norte e Oeste.

TRANSPORTES 
MARÍTIMOS

/  46 km do Porto de Lisboa, 
35 minutos de carro

TERMINAL RODOVIÁRIO

/  Existe um Terminal 
Rodoviário no centro da 
vila
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ÁREAS DISPONÍVEIS

/  Armazéns 

/  Terrenos industriais

/  Espaços industriais

/  Espaços agrícolas

/  Lojas e espaços comerciais

APOIO AO INVESTIDOR

/  Gae - Gabinete de Apoio às Empresas

/  Proximidade entre o decisor e investidor 

/  Divulgação da empresa no site do 
Município 

/  Apoio logístico, para a realização de 
feiras e certames, em representação do 
Concelho

/  Linha direta, serviço de atendimento 
personalizado que favorece a 
desburocratização dos processos e reduz 
o tempo de resposta aos empresários e 
potenciais investidores

/  Parcerias estratégicas
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QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS

/  GIP – Gabinete de Inserção Profissional

/  Ensino profissional

/  Proximidade entre infra-estruturas de 
ensino e investigação

/  Parcerias com instituições de ensino 
superior

/  Proximidade do Serviço de Formação 
Profissional de Alverca (Centro de Emprego 
e Formação Profissional de Vila Franca de 
Xira)

EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LOCAIS

/  Hospital da Santa Casa da Misericórdia

/  Centro de Saúde

/  Cartório Notarial

/  Conservatória do Registo Civil, Predial e 
Comercial

/  Loja do Cidadão (Autoridade Tributária, 
Segurança Social, Espaço do Cidadão, 
Balcão Único da Câmara Municipal, 
Payshop e Julgado de Paz)
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ÁREAS DISPONÍVEIS

/  Auditório, 113 lugares 

/  Pavilhão Multiusos (3 300 m²)

/  Galeria Municipal (240 m²)

/  Albergue (51 camas)

/  Incubadora de empresas e cowork
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A invest arruda- rede de negócios visa 
promover e captar investimentos, empresas 
e empreendedores para o concelho de 
Arruda dos Vinhos, bem como, estimular a 
criatividade, inovação e as sinergias entre os 
agentes económicos locais.

A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos 
é a principal dinamizadora deste projeto, 
em parceria com o Município de Lisboa/
Start Up Lisboa, Banco BPI, ACIS (Associação 
Empresarial dos concelhos de Vila de 
Franca de Xira e Arruda dos Vinhos) e outros 
parceiros, públicos e privados.

É patrono do projeto o Comendador Rui 
Nabeiro.

INVEST ARRUDA
REDE DE NEGÓCIOS

Para além de promover o concelho de 
Arruda dos Vinhos no contexto nacional 
e internacional, a invest arruda apoio 
os investidores, as empresas e os 
empreendedores, independentemente do 
setor de atividade e da dimensão dos 
projetos, estabelecendo contactos, cedendo 
estruturas de apoio e disponibilizando 
informações sobre espaços para instalação 
dos seus negócios.

A invest arruda engloba uma incubadora de 
empresas, um espaço de cowork, uma bolsa 
de terrenos para uso agrícola e industrial, um 
programa de formação e workshops, e outras 
iniciativas ou projetos que se enquadrem nos 
objetivos traçados. 
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O Conselho Económico 
Estratégico de Arruda dos Vinhos 
é um fórum ou organismo de 
análise, reflexão e consulta no 
domínio das políticas económicas 
e desenvolvimento, criado pela 
Câmara Municipal de Arruda 
dos Vinhos. É presidido pelo 
empresário Tim Vieira (“business 
angel”).

CONSELHO ECONÓMICO 
ESTRATÉGICO

A criação deste fórum consultivo, previsto 
no Documento Estratégico Arruda2025 tem 
como objetivo central a promoção de uma 
política de proximidade e parceria entre a 
Autarquia, empresários locais, investidores 
e demais parceiros sociais e institucionais, 
no intuito de concertar ideias, medidas de 
ação e delinear estratégias de curto, médio e 
longo prazo, no âmbito do desenvolvimento 
económico local.

Desta forma, a Câmara Municipal de Arruda 
dos Vinhos pretende dinamizar e levar a efeito 
mais instrumentos e medidas que permitam 
ao Município desenvolver políticas ativas que 
revitalizem a economia do Concelho, fixando 
e estimulando o tecido empresarial existente 
e atraindo novos investimentos, criando, 
assim, um ambiente propício à realização de 
negócios e à manutenção da prosperidade 
económica e social.

“Na região de Lisboa esta é, de longe, uma das 
melhores localizações para investir. Arruda, pela sua 
história, pelas suas pessoas, pela sua localização, pela 
qualidade de vida que consegue oferecer aos quadros 
que se mudam para aqui, e também por ser uma 
das últimas localizações junto a Lisboa com fundos 
comunitários, pelo menos por mais um ano, Arruda é um 
ótimo local para se ter uma empresa, é um ótimo local 
para se sedear uma empresa para o futuro.”
João Vasconcelos, ex-Secretário de Estado da Indústria, reunião do CEEAV de 
17 novembro 2017
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Somos uma empresa em 
contínuo crescimento e 
precisamos de decisões 
rápidas e eficazes.

Do Município de Arruda dos 
Vinhos temos tido e 
sentido o apoio necessário 
para o desenvolvimen-
to e crescimento dos nossos 
negócios.

Somos de Arruda, queremos e 
vamos continuar a investir no 
nosso concelho.

José Leitão, Receitas da Avó

A PALAVRA DO EMPREENDEDOR

Desde o primeiro dia da Alma 
dos livros no espaço invest 
arruda tudo correu de feição e 
conforme o esperado. 

Aliás, a ajuda mútua e a 
colaboração entre as diversas 
entidades e empresas no 
espaço têm sido as melhores, 
o que ajuda muito quando se 
abre uma nova empresa. Além 
disso, o espaço é funcional e 
está bem localizado bem no 
centro de Arruda dos Vinhos. 
Recomendo!

Ricardo Antunes, Alma dos Livros

Tenho pena de não ter 
conhecido Arruda dos 
Vinhos uns anos mais 
cedo. Acolhimento, apoio, 
profissionalismo e condições 
impares.

Jorge Silva, SCOPE
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ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO 
EMPRESARIAL

No concelho existe um conjunto de 
infraestruturas que constituem um suporte à 
atividade empresarial. A oferta, por parte dos 
particulares, engloba terrenos e armazéns.

A localização destas zonas é estratégica e, 
na sua maioria, bem servida no que respeita 
a acessibilidades. A proximidade da Área 
Metropolitana de Lisboa, os bons acessos 
e os incentivos ao investimento, torna o 
Concelho de Arruda dos Vinhos muito atrativo 
para a fixação das empresas 

1  ZONA INDUSTRIAL DAS CORREDOURAS
Localizada na freguesia de Arruda dos Vinhos, 
junto à E.N 115-4 que liga Arruda dos Vinhos 
ao Carregado, destina-se à implantação de 

construções com fins industriais e comerciais. 
Dispõe de terrenos e armazéns, para venda e 
arrendamento.

2  NÚCLEO EMPRESARIAL DE ARRUDA DOS 
VINHOS – NEAV
Vocacionado para a implantação de 
pequenas e médias empresas e áreas de 
logística trata-se de um condomínio privado, 
localizado na freguesia de Arruda dos Vinhos.

3  ZONA INDUSTRIAL DE A-DO-MOURÃO
Situada na freguesia de S. Tiago dos Velhos, 
destina-se à implantação de construções 
com fins industriais e comerciais, com 
oferta de terrenos e armazéns para venda e 
arrendamento. Esta zona industrial é servida 
pela A1 que tem o nó a cerca de 7km.

4  ZONA INDUSTRIAL DE ADOSEIROS
A zona industrial de Adoseiros, localizada na 
freguesia de S. Tiago dos Velhos e destina-
-se à implantação de construções com fins 
industriais e comerciais.

5  ZONA INDUSTRIAL DE SANTO ANTÓNIO
Localizada junto à E.N 248 que liga Arruda 
dos Vinhos a Vila Franca de Xira, Alhandra e 
Alverca, encontra-se na freguesia de Arruda 
dos Vinhos. Dispõe de armazéns.

ÁREAS EMPRESARIAIS
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O Concelho de Arruda dos Vinhos é dotado 
de características propícias às práticas 
agrícolas, sobretudo, à vinicultura, dado 
situar-se num vale ameno, com solos férteis e 
cursos de água. 

O setor agrícola assume uma importância 
relevante junto dos locais, tendo, ainda, uma 
expressão significativa na economia local. 

Atendendo à experiência secular dos 
Arrudenses, às condições locais e aos apoios 
existentes, estão reunidas condições para 
que este local seja tido em consideração 
para o desenvolvimento de novas práticas e 
projetos agrícolas.

ÁREAS AGRÍCOLAS

Arruda dos Vinhos é, seguramente, um local 
para INVESTIR.

Para além da oferta de particulares o 
Município dispõe de terrenos com alguma 
dimensão para o exercício de algumas 
práticas agrícolas 

QUINTA DA MURZINHEIRA
Propriedade do Município, situada na 
freguesia de Arranhó., esta quinta, com 35 
hectares, reúne condições para práticas 
agrícolas. 

ESPAÇOS MUNICIPAIS, DE MÉDIA DIMENSÃO, 
PROPÍCIOS A PRÁTICAS AGRÍCOLAS
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INCENTIVOS AO INVESTIMENTO

IMPULSO PARA O INVESTIMENTO 

A captação de investimento e 
a dinamização da agroindustria 
e enoturismo são algumas das 
grandes apostas do Município de 
Arruda dos Vinhos. 

Como impulso para os objetivos 
estabelecemos vias facilitadoras 
no processo de licenciamento 
com isenção ou redução 
de um conjunto de taxas 
municipais que incidam sobre 
as atividades empresariais, com 
vista a estimular e consolidar o 
investimento no Concelho.

REDUÇÃO E ISENÇÃO DE TAXAS 
MUNICIPAIS 

/  Até 60%, pela licença de operações 
urbanísticas para atividades económicas 
consideradas relevantes e que visem a 
contratação de mão de obra residente. 
Majoração em mais 30% para empresas 
com a sede social no concelho

/  Até 50% ou isenção, pela licença de 
operações urbanísticas para exploração 
turística e/ou hoteleira, nas vertentes de 
promoção dos produtos locais, enoturismo, 
desporto aventura e projetos ligados 
à investigação e desenvolvimento da 
vertente agroindustrial;

/  Até 50% pela licença de obras para 
conservação, reconstrução, alteração ou 
ampliação de imóveis localizados em áreas 
de reabilitação urbana.

/  Isenção de licença e de comunicação 
prévia para edificação de estufas de 
jardim e outras destinadas exclusivamente 
a exploração agrícola, produção de 
cogumelos ou helicultura, que cumpram o 
estabelecido em Regulamento Municipal.
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INCENTIVOS FISCAIS (2020)

DERRAMA

/  1,5% para sujeitos passivos 
com um volume de negócios superior a               
€150 000,00

/  Taxa reduzida de 1,0% para as 
PME- Pequenas e Médias Empresas, 
sujeitos passivos com um volume de 
negócios igual ou inferior a €150 000,00

/  Isenção do pagamento da derrama, 
pelo período de 3 anos, para as empresas 
que se fixem e estabeleçam a sua sede 
no concelho em 2020, desde que criem 
e mantenham, pelo menos, 3 postos de 
trabalho

IMI- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

/  0,385% para prédios urbanos, 
avaliados, referidos na alínea c) do n.º1 do 
artigo 112.º do CIMI

IRS

/  Participação de 4% no IRS 
dos sujeitos passivos com domicilio fiscal 
na respetiva circunscrição territorial do 
Município. 

PROJETOS DE INTERESSE 
ESTRATÉGICO PARA O 
MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS 
VINHOS (PIEMA) 

Regulamento Municipal, com vista à 
execução e continuidade de uma politica 
de concessão de benefícios fiscais e outros, 
para projetos considerados de interesse 
estratégico para o município de Arruda dos 
Vinhos – PIEMA, cuja implementação, através 
das medidas de apoio, pretendem ser mais 
um incentivo ao investimento e fixação no 
Concelho.

 Aos PIEMA, podem ser concedidos: 

/  Benefícios fiscais (IMI, IMT e derrama) 

/  Benefícios em taxas municipais 
(nomeadamente licenciamento urbanístico)

/  Apoios procedimentais

/  Redução das taxas municipais para a 
utilização de equipamentos municipais

/  Integração automática como membro 
no Conselho Económico Estratégico de 
Arruda dos Vinhos 

/  Consulta de mentores
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O Quadro Estratégico Comum (QEC), 
enquadra os apoios estruturais da União 
Europeia entre 2014 e 2020, tendo como 
prioridades o setor privado e o emprego. 

Localizado na Região Centro,  o 
concelho de Arruda dos Vinhos 
encontra-se em zona de 
convergência, sendo o concelho 
mais próximo de Lisboa (cerca 
de 20 minutos) com uma taxa 
máxima de cofinanciamento 
dos fundos de 85%. Na região 
de Lisboa a taxa máxima de 
cofinanciamento é de apenas 50%.

QEC - QUADRO ESTRATÉGICO 
COMUM 2014-2020  

Para o período 2014-2020, o Programa 
Operacional da Região Centro tem uma 
dotação de 2.155 milhões de euros, dos 
quais 1.751 milhões de euros do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 404 
milhões de euros do Fundo Social Europeu 
(FSE), divididos, percentualmente, em:

/  Competitividade Internacionalização 
-50%

/  Inclusão Social e Emprego -16%

/  Capital Humano -14%

/  Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos 
Recursos -20%

PORTUGAL 2020
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O Programa Operacional da Região Centro 
estrutura-se em 9 eixos prioritários:

/  Eixo 1: Investigação, Desenvolvimento e 
Inovação (IDEIAS) 

/  Eixo 2: Competitividade e 
Internacionalização da Economia 
Regional (COMPETIR) 

/  Eixo 3: Desenvolver o Potencial Humano 
(APRENDER) 

/  Eixo 4: Promover e Dinamizar a 
Empregabilidade (EMPREGAR e 
CONVERGIR) 

/  Eixo 5: Fortalecer a Coesão Social e 
Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR) 

/  Eixo 6: Afirmar a Sustentabilidade dos 
Recursos (SUSTENTAR) 

/  Eixo 7: Afirmar a Sustentabilidade dos 
Territórios (CONSERVAR) 

/  Eixo 8: Reforçar a capacitação institucional 
das entidades regionais (CAPACITAR) 

/  Eixo 9: Reforçar a rede urbana (CIDADES) 

Destacamos que só para o eixo 2, 
Competitividade e Internacionalização 
das Empresas, o valor total disponível para 
a Região Centro é de  38% da dotação, o 
equivalente a 818 milhões de euros.

O Município tem ao dispor dos empresários 
uma equipa que pode apoiar na avaliação de 
possíveis candidaturas ao Portugal 2020.
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GAE – GABINETE DE APOIO ÀS EMPRESAS
O gae direciona a sua atividade para a 
captação de investimento e apoio ao tecido 
empresarial local. Visa promover e potenciar 
uma diversidade de serviços dirigidos às 
pequenas e médias empresas.

O gae propõe-se a concretizar dinâmicas que 
visam:
/  Fomentar uma relação personalizada com 

os agentes económicos do concelho;

/  Apoiar o licenciamento das atividades 
empresariais;

/  Promover o desenvolvimento económico 
através da captação de novos 
investimentos e apoio à instalação de 
novas empresas;

/  Impulsionar e desenvolver o 
empreendedorismo;

ESTRUTURAS DE APOIO

ESTRUTURAS LOCAIS

/  Apoiar a divulgação e apresentação do 
tecido empresarial existente através 
de serviços e articulação com outras 
instituições públicas e privadas;

/  Apoiar, orientar e promover o tecido 
económico do concelho;

/  Desenvolver ações de sensibilização e de 
formação profissional;

/  Divulgar candidaturas a programas e linhas 
de financiamento de apoio aos agentes 
económicos;

/  Orientar na candidatura a programas de 
estágio;

/  Divulgar a oferta empresarial.

Tel. 263 977 031
gae@cm-arruda.pt   
www.cm-arruda.pt 
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INVEST ARRUDA
 
Tel. 263 978 054
gae@cm-arruda.pt
www.investarruda.pt

CONSELHO ECONÓMICO ESTRATÉGICO
 
Tel. 263 977 031
gae@cm-arruda.pt
www.cm-arruda.pt

GIP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 
Visa facilitar a inserção ou reinserção dos 
desempregados do concelho, jovens e/ou 
adultos, no mercado de trabalho. Tem por 
objetivos:

/  Acompanhar, de forma personalizada, os 
desempregados em fase de inserção ou 
reinserção profissional;

/  Apoiar a procura ativa de emprego, 
comunicando, entre outras, as ofertas de 
emprego disponíveis todas as semanas;

/  Divulgar a oferta formativa;
/  Captar ofertas de entidades empregadoras 

(em estreita cooperação com as mesmas);
/  Apresentar medidas de apoio ao emprego, 

qualificação e empreendedorismo, de 
forma a impulsionar o mercado de trabalho 
no Município;

/  Outras atividades consideradas 
necessárias aos desempregados inscritos 
nos Centros de Emprego que facilitem o 
seu dia-a-dia.

Tel. 263 977 009
gip@cm-arruda.pt
www.cm-arruda.pt 

LOJA DO CIDADÃO
Espaço para melhor servir o munícipe com 
serviços concentrados.

Autoridade Tributária (Finanças), Instituto da 
Segurança Social, Balcão Único da Câmara 
Municipal, Espaço do Cidadão, Payshop e 
Julgado de Paz.

Tel. 707 241 107 
info.portaldocidadao@ama.pt
 www.mapadocidadao.pt/LojasCidadao/Detail/1255
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ACIS-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DOS 
CONCELHOS DE VILA FRANCA DE XIRA E 
ARRUDA DOS VINHOS
A ACIS, com sede em Vila Franca de Xira, 
representa cerca de mil associados dos 
diversos ramos de actividade comercial, 
industrial e prestação de serviços. Prestam 
aos seus associados serviços de consultoria 
nos gabinetes de: Apoio Administrativo, Apoio 
Jurídico; Consultoria em Gestão e Fiscalidade; 
Aconselhamento Económico e Financeiro; 
Apoio ao Licenciamento e por último, o apoio 
à comunicação e Imagem.
Para além destes gabinetes, existem 
protocolos celebrados com empresas de 
diversos setores, com o intuito de beneficiar a 
actividade dos associados.

Tel. 263 272 292   
Tlm. 925000305
info.geral@acis.org.pt 
www.acis.org.pt/website

AERLIS-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA 
REGIÃO DE LISBOA
A AERLIS é uma associação sem fins 
lucrativos, com uma delegação no 
Carregado. Tem como principal objetivo 
promover o desenvolvimento das atividades 
económicas da região. Apoiam a criação e 
internacionalização de empresas e prestam 
diversos serviços, nomeadamente de 
apoio nas candidaturas aos incentivos e na 
organização de missões empresariais. Tem 
um papel relevante na área da formação e 
realização de eventos.

Tel. 263 860 260
aerliscarregado@aerlis.pt
www.aerlis.pt

ESTRUTURAS REGIONAIS

LEADER OESTE - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO RURAL 
DO OESTE
Associação para o desenvolvimento rural 
do Oeste, sedeada no Cadaval. Trata-se 
de uma organização cujo objecto social 
é, resumidamente, levar a cabo ações de 
dinamização no sentido do desenvolvimento 
local das freguesias mais rurais da região 
Oeste. O trabalho desenvolvido por esta 
organização tem estado centrado na 
implementação de projectos 
sociais, culturais e económicos que 
privilegiam os atores do meio local rural do 
Oeste.

Tel. 262 691 545
leaderoeste@netvisao.pt // leaderoeste@gmail.com 
www.leaderoeste.pt

CENFIM-CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 
METALÚRGICA E METALOMECÂNICA 
O CENFIM, com um Núcleo em Torres Vedras, 
é um centro protocolar de âmbito nacional, 
que promove a orientação e valorização 
profissional.

Tel. 26 131 80 90
tvedras@cenfim.pt
www.cenfim.pt
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CENFIC- CENFIC É O CENTRO DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS 
DO SUL 
Preparar Profissionais habilitados para o 
desempenho das múltiplas atividades que 
integram o Setor da Construção Civil e Obras 
Públicas, através da realização de Ações 
de Formação Profissional e de Certificação 
Profissional.

Tel. 800 201 240
cenfic@cenfic.pt
www.cenfic.pt 

CAERO- CENTRO DE APOIO AO EMPRESARIO 
DA REGIÃO OESTE
O CAERO procura apoiar, orientar, informar, 
acompanhar e promover o tecido económico 
da Região, possibilitando uma melhoria da 
eficácia de resposta às constantes exigências 
da nossa Economia. 
O CAERO tem desenvolvido diversas 
iniciativas com o objetivo de apoiar as 
empresas na adaptação às novas exigências 
do mercado e consequentemente a serem 
mais competitivas.

Tel. 261 321 497
geral@caero.net
www.caero.net

ESTRUTURAS 
NACIONAIS 

IAPMEI
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação, Instrumento das 
políticas económicas direcionadas para as 
micro, pequenas e médias empresas dos 
setores industrial, comercial, de serviços e 
construção, cabendo-lhe agenciar condições 
favoráveis para o reforço do espírito e da 
competitividade empresarial
www.iapmei.pt

 
AICEP Portugal
A aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal, 
Entidade pública de natureza empresarial 
vocacionada para o desenvolvimento de 
um ambiente de negócios competitivo que 
contribua para a globalização da economia 
portuguesa.
Tem como missão aumentar a 
competitividade e notoriedade de Portugal, 
através da dinamização de investimento 
estruturante e da internacionalização das 
empresas, com especial destaque para as 
pequenas e médias.
www.portugalglobal.pt  
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PORTAL DA EMPRESA E O PORTAL DO 
CIDADÃO
O Portal da Empresa e o Portal do Cidadão 
foram fundidos num novo Portal do Cidadão. 
O Balcão do Empreendedor continua a ser 
o seu ponto único de acesso aos serviços 
relacionados com a atividade empresarial, 
agora integrado neste novo portal. 
Nesta área pode tratar de diversos assuntos 
de forma totalmente eletrónica, tais como 
criar uma empresa, registar uma marca, obter 
certidões ou fazer o licenciamento das suas 
atividades. 
https://bde.portaldocidadao.pt

IEFP 
O Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, IP. é o serviço público de 
emprego nacional que promove a criação 
e a qualidade do emprego e combate o 
desemprego, através da execução das 
políticas ativas de emprego, nomeadamente 
de formação profissional.
www.iefp.pt

PORTUGAL 2020
Portal de acesso aos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento, dos quais 
fazem parte o FEDER, FSE, Fundo de Coesão, 
FEAMP e FEADER, para todas as entidades 
que pretendam obter informação e/ou 
candidatar-se a financiamentos no período 
2014-2020,.
www.portugal2020.pt

CENTRO 2020
Programa Operacional Regional do Centro
É um instrumento com aplicação exclusiva à 
Região Centro.
www.centro.portugal2020.pt

PDR 2020
Programa de Desenvolvimento Rural 2014-
2020,
O Balcão do PDR reúne informação sobre o 
programa e suas medidas e publica noticias 
e abertura de candidaturas do programa PDR 
2020
www.pdr-2020.pt

COMPETE 2020
Programa Operacional de Factores de 
Competitividade
A Autoridade de Gestão do COMPETE é 
a estrutura de missão responsável pela 
gestão e execução do Programa Operacional 
Temático Factores de Competitividade.
www.pofc.qren.pt



28

Largo Miguel Bombarda
2630-112 Arruda dos Vinhos
Telefone: 263 977 000
Fax: 263 976 586
cm-arruda@cm-arruda.pt
http://www.cm-arruda.pt

Largo Miguel Bombarda
2630-112 Arruda dos Vinhos
Telefone: 263 977 000 / 263 977 031
Fax: 263 976 586
gae@cm-arruda.pt
http://www.cm-arruda.pt


