Objetivos

PARQUE EMPRESARIAL DE BARRANCOS

MISSÃO

Visão
O Parque Empresarial de Barrancos
assume-se como condição de
suporte ao desenvolvimento
empresarial do concelho,
propondo-se disponibilizar
infraestruturas adequadas à
instalação de empresas , numa
localização privilegiada de fronteira
e com ofertas de serviços comuns e
equipamentos coletivos que
permitam o desenvolvimento,
crescimento e inovação de novas
empresas e de empresas existentes.

Transformar este território, num território forte,
coeso, competitivo, diferenciado e sobretudo,
num território atrativo para o investimento e as
empresas assente numa economia equilibrada e
heterogénea.

Valores
Posicionamento e estratégias diferenciadoras
Valorização dos Recursos e das Especificidades
Territoriais
Visibilidade e Promoção Local e Territorial
Atratividade e Competitividade
Inovação , Compromisso e Ética

- Assegurar a disponibilidade de espaços de acolhimento empresarial adequados;
- Incrementar e melhorar os serviços de apoio aos empresários e às empresas;
- Incrementar o empreendedorismo e o investimento empresarial local;

“… há um lugar e há um
tempo para tudo…”
O lugar é Barrancos,
Parque Empresarial e o
tempo é agora !

- Analisar e identificar as estratégias mais adequadas de desenvolvimento empresarial;
- Captação de novos investimentos produtivos,;
- Criação de competências locais em I&D diretamente relacionadas/ articuladas com a
atividade produtiva.

VELORES e articulação
infraestruturas

conhecimento

gestão

EMPRESAS
serviços

O que oferecemos:

Tipos de
ocupação
de lotes
à sua
disposição
…

A

agroindústrias

S

Serviços e outras
atividades

C

Equipamentos
coletivos

- Infraestruturas adequadas à instalação de empresas
- Elevado conhecimento na área agroalimentar Know-How
- Recursos Humanos capacitados
- Serviços de apoio de consultoria para a implementação da ideia
- Benefícios à interioridade
- Baixos custos de instalação
Acesso a serviços comuns e de partilha

Vantagens:
- Localização privilegiada de fronteira
- Benefício Fiscal de Redução no IRC - Benefício à Interioridade
- 0% de Derrama aplicada pelo Município
- Denominação de Origem Protegida - DOP - Presunto de Barrancos
- Produtos Diferenciadores
- Excelente acolhimento de novas empresas, novos produtos e ideias
- Mercado com potencial exportador
- Bons acessos ao Parque Empresarial via Espanha
- Medidas de apoio às iniciativas empreendedoras

O Parque Empresarial de
Barrancos, contará ainda
com Infraestruturas de
apoio à atividade
empresarial e ao
desenvolvimento de I&D,
(F1 e F2) procurando assim,
maximizar a
complementaridade entre
duas grandes valências:
A - Disponibilização de um
conjunto de serviços
às empresas,
B - Criação de um centro de
apoio à investigação e
desenvolvimento de
ideias inovadoras (de
processos e/ou
produtos), bem como
de novas empresas.

A

Área máxima

agroindústrias

Na área de ocupação
“agroindustrial” serão
implantadas atividades de
transformação de carne, de
lacticínios e de outros
sectores de atividade desde
que diretamente adstritos à
atividade “agroindustrial”.

LOTE

ÁREA

ÁREA BRUTA
DE CONSTRUÇÃO
MÁXIMA

A1

466,4

240,0

A2

422,0

240,0

A3

377,5

240,0

A4

348,9

240,0

A5

350,1

240,0

C1

3.663,5

1.200

C2 / C3

3.720,0

2.350,0

C4

3.854,5

2.350,0

D1 / D2 / D3 / D4

1573,1

780,0

Área mínima

348,9m2
Com possibilidade
de agregação de
lotes contíguos

3854,5 m

2

S

serviços e
outras
atividades

Nas parcelas destinadas
a “outras atividades”
poderão instalar-se
atividades industriais
diversas, incluindo do
sector alimentar, desde
que distintas das
previstas no número
anterior, assim como
atividades de
armazenagem,
comerciais e de serviços.

LOTE

ÁREA

ÁREA MÁX. DE
IMPLANTAÇÃO

A6

359,0

240,0

A7

385,6

240,0

A8

422,8

240,0

A9

460,9

240,0

A10

497,1

240,0

A11

543,8

240,0

A12

599,5

240,0

B1 / B2

1.676,2

576,0

B3 / B4 / B5 / B6

525,0

420,0

E1 / E2 E4 / E5

1.125,0

875,0

E3

900,0

700,0

Área máxima
Área mínima

359 m2
Com possibilidade
de agregação de
lotes contíguos

1676,2 m

2

qualidade

competitividade
atratividade

Barrancos, capital do PRESUNTO

Uma das suas potencialidades
do concelho reside no seu microclima, que lhe
permite deter o DOP “Presunto de Barrancos”,
aposta do Município desde há muito e com alto
valor económico. O porco alentejano oferece
assim muitas possibilidades à economia regional
e em especial à de Barrancos, quer ao nível da
criação de porcos como ao nível da sua
transformação, em produtos de elevada
qualidade: Presunto e Enchidos.
Por outro lado, no que respeita a potencialidades
ligadas ao turismo, o concelho aposta na sua
paisagem, natureza, aliadas ao valor cultural e ao
património construído.

VALORIZAÇÃO
dos recursos

LOCALIZAÇÃO
de fronteira

POTENCIAL
de escoamento

a
a

CENTRALIDADE

O Concelho de Barrancos, com uma área de 168,43 km2, encontra-se localizado
na zona de fronteira, sendo pois delimitado pelos Concelhos de Mourão e Moura
(região Alentejo) e pelas regiões de Andaluzia e Extremadura (Espanha). A
situação de zona de fronteira do concelho, cujo limite entre os dois países está a
500 metros do próprio limite urbano da vila, traz consigo uma oportunidade para
a captação de investimentos estratégicos aproveitando o potencial de
escoamento de produtos que oferece.

O território

110km

a

107km

dados relevantes

de Évora

de Beja

250km

de Lisboa

a

110km

a

de Badajoz

160km

de Sevilha

1.834 habitantes
55% população com
escolaridade acima do 3.º C
ciclo

23% até aos 25 anos e 52%
25 a 64 anos

