O EVERIS
STARTUP MAP
2018
É uma iniciativa que resulta de um inquérito
feito a Câmaras Municipais, Incubadoras e
Startups a operar em Portugal.

01

A everis Portugal tem
apoiado ao longo dos últimos
anos, iniciativas internas
ou promovidas por outros,
relacionadas com a temática
do Empreendedorismo e
Inovação. O ecossistema
português, apesar de
bastante jovem, tem vindo
a crescer e a desenvolverse na última década. Com
o objetivo de prestarmos
o nosso contributo para o
ecossistema empreendedor,
criámos a iniciativa everis
Startup Map, que em 2017
disseminou um inquérito
junto de Câmaras Municipais,
Incubadoras e Startups a
operar em Portugal.

Foi considerada para esta
análise, o seguinte conceito
de Startup: “Empresa nova,
até mesmo embrionária
ou ainda em fase de
constituição, com 5 ou menos
anos de atividade, que
pretende desenvolver um
produto, processo ou serviço
inovador; normalmente tem
uma base tecnológica, mas
não obrigatoriamente, e
assenta no desenvolvimento
de um modelo de negócios
escalável e que foi criada
para crescer rapidamente”.
As Startups que responderam
ao inquérito disseminado
afirmaram enquadrar-se com
o conceito acima descrito.

A informação apresentada
baseia-se nos dados
agregados obtidos durante
o período de resposta aos
inquéritos e não pretende
ser estatisticamente
representativa.

Esta iniciativa, que teve
uma forte cobertura
nacional e traduz diferentes
realidades do ecossistema
empreendedor em Portugal.

COBERTURA GEOGRÁFICA
DOS DADOS RECOLHIDOS

MUNICÍPIOS
INCUBADORAS
STARTUPS

PRINCIPAIS
CONCLUSÕES
A NÍVEL NACIONAL
DOS DADOS
RECOLHIDOS
- Câmaras Municipais
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Câmaras Municipais

Envolvimento
dos Municípios
respondentes
De acordo com a informação fornecida
pelas Câmaras Municipais, foi possível
aferir o envolvimento dos Municípios
nesta temática do Empreendedorismo.
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87%

PESSOAS

Em média, alocadas em
cada Município à área
de empreendedorismo
e apoio a Startups

das Câmaras Municipais
apoia diretamente uma
ou mais Incubadoras
sediadas no Município.

30%
O apoio dos Municípios é materializado em
diferentes níveis de participação e envolvimento,
sendo os mais comuns descritos abaixo
• O Município é detentor da Incubadora ou participa no seu capital
• Comparticipa despesas da Incubadora
• Partilha das responsabilidades de gestão da Incubadora
• Apoia na formação de empreendedores em áreas técnicas
• Apoia institucionalmente
• Disponibiliza espaços a preços reduzidos ou gratuitos
• Dinamiza o ecossistema local através de parcerias concretas
para a realização de programas de aceleração, workshops e eventos
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das Câmaras Municipais
têm fundos de apoio
a Startups ou outros
mecanismos de facilitação
de investimento

Câmaras Municipais

• Espaço para Startups com rendas
controladas, alguns deles com
período de carência

• Acesso a lotes industriais a preços
bonificados ou com discriminação
positiva para Startups

• (Co)organização de eventos
com investidores, programas
de aceleração e eventos de
posicionamento do Município
enquanto cidade empreendedora.
Estas iniciativas pretendem
também captar visitantes
e potenciais residentes

• Ordenamento do território com
zonas para fixação de empresas

• Desenvolvimento de missões
empresariais conjuntas

• Espaços laboratoriais equipados

Condições que
os Municípios
respondentes
estão a criar para
atrair e apoiar o
desenvolvimento
de startups
Listagem de ações que estão a ser
desenvolvidas pelos Municípios que
responderam a este inquérito, sendo
que as mais comuns são a criação de
espaços para Startups com rendas
controladas e a (co)organização de
eventos para Startups.

• Organização de workshops e
formações com temas diversos

• Criação e/ou melhorias de espaços
existentes (ex. Zonas Industriais)

• Criação de Incubadoras e parques
industriais
• Criação de gabinetes locais de
desenvolvimento económico, de
apoio ao empreendedor e atração de
investimento
• Utilização de pessoas qualificadas no
apoio a novas empresas

• Redução de taxas municipais
(algumas dessas reduções implicam
a criação de determinado número
de postos de trabalho)
• Postura facilitadora
e desburocratização
de processos e licenciamentos

• Apoio à internacionalização
• Apoio técnico a Startups, mentoria e
acompanhamento de Startups
• Informação sobre apoios financeiros e
processo de candidaturas

• Criação do guia do Investidor que
pretende promover o concelho junto
de investidores e empresários

• Criação de redes de parceiros ligações ao meio académico, tecido
empresarial, agências de investimento,
associações empresariais e
especialistas
• Divulgação de empresas incubadas

• Programa de captação de
investimento em imóveis municipais
nas áreas de restauração e lazer,
hotelaria e alojamento local, náutica
de recreio, indústria, logística e
serviços de inovação

• Ações em estabelecimentos
de ensino de forma a estimular
a criação de clubes

• Parte integrante de uma
estratégia territorial integrada de
promoção e desenvolvimento do
empreendedorismo e inovação social

• Criação de redes de micro,
pequenas e médias empresas do
concelho para compra e venda de
bens e serviços

• Criação de plataformas de
agregação e promoção de Startups
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Câmaras Municipais

Principais
benefícios sentidos
pelos Municípios
respondentes no
apoio ao ecossistema
empreendedor
Pela análise dos dados das Câmaras
Municipais que responderam, foi
possível aferir que os Municípios
já começaram a sentir benefícios
de natureza económico-social
relacionada com esta nova realidade.

• Captação de investimento
nacional e estrangeiro
• Dinamização da atividade
económica e regeneração do
tecido empresarial
• Oferta de novos produtos
e serviços, e valorização de
produtos locais
• Aumento do poder
de compra

• Diminuição
do desemprego

• Aumento do volume de
vendas de empresas locais

• Melhoria da
qualidade de vida do
Município

• Reabilitação do concelho,
nomeadamente, parques
industriais, zonas históricas
e zonas rurais
• Aumento do turismo
• Aumento da atratividade
do concelho
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• Criação de
autoemprego
e de outros postos
de trabalho

• Captação de
talento e recursos
qualificados
• Fixação da
população (jovem)

Câmaras Municipais

Visão de Incubadoras
e Startups acerca
das funções mais
relevantes para
os Municípios
desempenharem
Incubadoras e Startups contribuíram
com a sua perspetiva sobre as
funções mais importantes que os
Municípios podem desempenhar, e
dentro destas quais as que estão a
ser desenvolvidas de forma mais ou
menos satisfatória.

Funções mais relevantes para os Municípios desempenharem:
PERSPECTIVA INCUBADORAS

PERSPECTIVA STARTUPS

• Política municipal de atração de investimento
e de desenvolvimento económico
• Apoio à promoção da visibilidade
das Incubadoras
• Realização de eventos pontuais
ligados aos temas do empreendedorismo,
inovação e tecnologia
• Disponibilização de espaços físicos
• Modernização das redes de comunicação
e infraestruturas

• Apoio à promoção da visibilidade
das Startups
• Incentivos fiscais
• Disponibilização de espaços físicos
• Política municipal de atração de
investimento
e de desenvolvimento económico
• Atração de eventos internacionais

Funções que os municípios estão a desempenhar de forma satisfatória:
PERSPECTIVA INCUBADORAS
• Política municipal de atração de
investimento e de desenvolvimento
económico
• Realização de eventos pontuais ligados
aos temas do empreendedorismo,
inovação e tecnologia
• Apoio à promoção da visibilidade
das Incubadoras

PERSPECTIVA STARTUPS
• Disponibilização de espaços físicos
• Realização de eventos pontuais ligados
aos temas do empreendedorismo,
inovação e tecnologia
• Apoio à promoção da visibilidade
das Startups

Funções que os municípios estão a desempenhar de forma menos satisfatória:
PERSPECTIVA INCUBADORAS

PERSPECTIVA STARTUPS

• Incentivos fiscais
• Apoio financeiro direto
• Atração de eventos internacionais

• Incentivos fiscais
• Apoio financeiro direto
• Apoio à promoção de Startups

06

PRINCIPAIS
CONCLUSÕES
A NÍVEL NACIONAL
DOS DADOS
RECOLHIDOS
- Incubadoras
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Incubadoras

FORMALIZAÇÃO

2,8 ANOS

Principais dados
revelados através
de inquéritos
a Incubadoras

Em média, uma Startup
fica 2,8 anos numa
Incubadora

Os dados abaixo referem-se
às respostas de Incubadoras
ao inquérito desenvolvido, e
traduzem a realidade de 939
Startups incubadas nestas
Incubadoras.

CAPITAL HUMANO

As Incubadoras em média foram
constituídas há 8 anos, sendo
que 22% das Incubadoras
existem há menos de um ano

4

COLABORADORES

TIPO DE INCUBAÇÃO

46%

46% das
Startups estão
incubadas
fisicamente

54% das
Startups estão
incubadas
virtualmente

54%

Em média, por Incubadora,
sendo o valor máximo verificado
é um espaço que tem 25
colaboradores

TAXA DE
SOBREVIVÊNCIA

92% 79%
Após 1 ano

Ao fim de
3 anos
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Incubadoras

Principais dados
revelados através
de inquéritos
a Incubadoras

TIPOLOGIA DE PARCEIROS
DE INCUBADORAS

Programas Governamentais
Grandes Empresas

Instituições Bancárias

Listagem dos parceiros
mais comuns de
Incubadoras de Startups:

32%
39%

Outras Incubadoras

Agências Governamentais

Instituições de Ensino Superior

56%
59%
63%

83%
85%

Municípios

PRINCIPAIS FATORES DE SUCESSO
DAS INCUBADORAS

Foco na incubação física em detrimento da incubação virtual
Especialização num sector empresarial ou área tecnológica
Ligação a fontes de financiamento
Quantidade e qualidade dos espaços para incubação física
Ligação aos Politécnicos
Promoção de atividades de networking
Localização Geográfica
Ligação ao Município
Ligação a Universidades
Ligação a mentores e qualidade dos mesmos
Criação de pontes para partilha entre startups
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Fatores críticos, mencionados pelas
Incubadoras, como sendo os mais
importantes para o seu sucesso:

20%
25%

35%

43%
43%
45%
46%
49%
53%
55%
58%

Incubadoras

Principais dados
revelados através
de inquéritos
a Incubadoras

INOVAÇÃO DE BASE
TECNOLÓGICA

59

%

59% das Startups mencionaram
ter uma base tecnológica.

As Startups focam-se no
desenvolvimento de software,
aplicado principalmente às
seguintes tecnologias:
• Biotecnologia

• Inteligência Artificial
• Robótica

• Impressão 3D
• Drones

SECTORES DE ATIVIDADE

66

%

66% das Startups estão
a especializar-se num
sector de atividade.

Esta especialização
pode ocorrer de
forma espontânea
ou planeada, sendo
que foi promovida
por 62% das
Incubadoras, que se
querem especializar
em determinados
clusters.

• Realidade Virtual e Aumentada
• Blockchain

• Nanotecnologia
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Incubadoras
Funções mais relevantes para as incubadoras desempenharem:

Visão de Startups
acerca das funções
mais relevantes
para as Incubadoras
desempenharem
As Startups contribuíram com
a sua perspetiva sobre as
funções mais importantes que
as Incubadoras, em que estão
sediadas, podem desempenhar e
dentro destas quais as que estão
a ser desenvolvidas de forma mais
ou menos satisfatória.

• Ligação a fontes de financiamento como business angels ou investidores de capital de risco
• Ligação a mentores e qualidade dos mesmos
• Promoção de atividades de networking
• Criação de pontes para partilha de conhecimento entre as diferentes Startups incubadas

Funções que a Incubadora
está a desempenhar de forma
satisfatória:

Funções que a Incubadora
está a desempenhar de forma
menos satisfatória:

• Quantidade e qualidade dos espaços para
incubação física

• Ligação a mentores e qualidade dos mesmos

• Ligação ao Município
• Promoção de atividades de networking
• Ligação a mentores e qualidade
dos mesmos
• Criação de pontes para partilha de conhecimento
entre as diferentes Startups incubadas
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• Ligação a fontes de financiamento como business
angels ou investidores de capital de risco
• Promoção de atividades de networking

PRINCIPAIS
CONCLUSÕES
A NÍVEL NACIONAL
DOS DADOS
RECOLHIDOS
- Startups
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Startups

Principais dados
revelados através
de inquéritos
a Startups
De acordo com as respostas
obtidas junto de Startups, foi
agregada a seguinte informação.

LOCALIZAÇÃO

83%

Das Startups só tem 1 escritório

26%

Não pagam renda

43%

Pagam entre 1€ a 250€ mensais de renda

36%

Trabalham num escritório com menos de 20 metros2

94% das Startups têm
exclusivamente escritório
em Portugal

26%

Trabalham num espaço de cowork

LEGALIZAÇÃO

TIPO DE INCUBAÇÃO

94%

80

%

80% das Startups estão
formalmente criadas

PRESENÇA EM
INCUBADORAS

74

%

74% das Startups estão
em 1 ou mais incubadoras
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ESCRITÓRIOS

67%
18

%

15%

Estão incubadas físicamente
Têm uma incubação mista
Estão incubadas virtualmente

TIPOLOGIA DE INOVAÇÃO

64%

64% das Startups referiram ter uma base
tecnológica. As Startups focam-se no
desenvolvimento de software, aplicando
maioritariamente as tecnologias loT Internet of Things e Inteligência Artificial.
As restantes Startups inovam, sobretudo,
através de novos serviços (56%),
produtos (19%), melhorias em processos
(16%) e novos modelos de negócio (9%).

Startups

DIAS

Quantos anos demorou
ou está previsto alcançar
o Break-even

Desde a criação da
Startup até à Angariação
do 1º Cliente

5

PITCHES

Até obter o primeiro
investimento, 53% das
Startups têm investidores

NEGÓCIO

Países em que a Startup comercializa o seu Produto/Serviço.

8%
10%

6%

2% 1

%

PERFIL
FUNDADORES

PERFIL
COLABORADORES

Cada Startup é constituída,
em média, por 2 fundadores.
75% do sexo masculino, e com
média de idades de 39 anos
(idades variam entre os 21 e
os 70 anos), 87% têm o ensino
superior concluído, 92% dos
fundadores são portugueses

65% das Startups têm
colaboradores (pessoas não
fundadoras), 61% do sexo
masculino, e com média de
idades de 31 anos, 80% têm
o ensino superior concluído
12% das Startups têm
colaboradores estrangeiros

Para 54% dos fundadores
esta é a primeira
experiência em Startups

6% do capital da Startup
pertence a colaboradores,
sendo que o valor de
participação médio é de
13%, e o máximo registado
foi de 35%

48% das Startups têm
fundadores que trabalham
no dia-a-dia da Startup, valor
que aumenta (85%) quando a
Startup só tem um fundador

43% das Startups
têm colaboradores a
trabalhar remotamente

HORÁRIOS DE
TRABALHO

RECRUTAMENTO

EUROPA

73

%

AMÉRICA
ÁFRICA
MUNDO
ÁSIA
OCEANIA

SETORES DE ATIVIDADE

As Startups estão a especializar-se nestes sectores:
• Consultoria e outros serviços similares
• Tecnologias de informação e comunicação
• Comércio e retalho
• Hotelaria, Restauração e Lazer
• Saúde e Serviços Farmacêuticos
• Indústria e Agricultura
• Informação e Comunicação

83% das pessoas que
trabalham na Startup
fazem-no em modo fulltime com uma média de
8,5 horas por dia.

Cada Startup vai contratar,
em média, 3 colaboradores no
próximo ano, sendo que cada
processo dura 30 dias. O canal
preferencial são os programas
de recrutamento junto de
instituições de ensino superior.

DADOS GERAIS

De acordo com as respostas
obtidas junto de Startups, foi
agregada a seguinte informação.

1,8

DIAS

Principais dados
revelados através
de inquéritos
a Startups

97
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Startups
RELAÇÃO COM MUNICÍPIOS

Principais dados
revelados através
de inquéritos
a Startups

Principais razões para a Startup se encontrar
localizada no Município onde se encontra sediada

10%

Política ambiental
Ligação afectiva ao Município
Política de atracção de investimento municipal
Capacidade de atracção de novos quadros/conhecimento
Proximidade do mercado ou dos fornecedores
Rede de infraestruturas, meios de comunicação e transportes

De acordo com as respostas
obtidas junto de Startups, foi
agregada a seguinte informação.

Forte dinamismo económico ou aposta ou mercado global
Ligação a uma instituição de ensino local
Localização geográfica da actual Incubadora

18%
18%
21%
21%
21%
22%
25%

Preço dos espaços para escritórios ou nível de vida

28%

Local de nascimento, residência ou de trabalho de fundadores

QUALIDADE DE VIDA

30%

O que distingue o Município (em que a startup se
encontra sediada) em termos de qualidade de vida

Rede de ensino

25

%

50

75%
%

Proximidade de praias e/ou trilhos de montanha
Oferta desportiva
Custo de vida
Cuidados de saúde
Simpatia e capacidade de acolhimento
Gastronomia
Espaços verdes
Segurança
Oferta cultural
Estilo de vida mais tranquilo
Actividade económica
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52%

Startups

Principais dados
revelados através
de inquéritos
a Startups

PERSPECTIVAS FUTURAS E FATORES DE SUCESSO
Sensação de que as reuniões são uma perda de tempo
Falta de confiança em delegar ou na qualidade de trabalhado dos outros
Pequena taxa de execução ou de monitorização de planos traçados
Falta de sentido de estratégia ou má comunicação dos objectivos
Falta de comunicação/desconhecimento sobre as tarefas dos outros
Insegurança quanto à situação laboral

De acordo com as respostas
obtidas junto de Startups, foi
agregada a seguinte informação.

Dificuldades na atracção de profissionais
Falta de pessoas exclusivamente dedicadas à gestão
Crescimento contínuo das vendas mas não dos lucros
Dispender demasiado tempo e/ou recursos em lidar com urgências
Não ter tempo/ recursos para gerir a Startup e as oportunidades

1%
2%
3%
4%
5%
6%
9%
11%
11%
14%

31%

PRINCIPAIS FATORES DE SUCESSO DA STARTUP
Localização geográfica
Acesso (baixo custo/parcerias) a serviços especializados
Capacidade de atracção de novos colaboradores
Ligação a mentores e qualidade dos mesmos
Ligação a instituições de ensino superior
Investimento em investigação e desenvolvimento
Capacidade de atracção de investimento
Aposta em marcas próprias
Internacionalização
Visibilidade/ notoriedade
Aposta em novas tecnologias
Produtos de alto valor acrescentado

17%
19%
19%
26%
27%
33%
34%
36%
38%
45%
47%

60%
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CURIOSIDADES
E INICIATIVAS
PROMOVIDAS
PELOS MUNICÍPIOS
- Qualidade de Vida
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Qualidade de Vida

Iniciativas
promovidas
pelos Municípios
respondentes
para melhorar a
qualidade de vida
dos seus habitantes
A Qualidade de Vida é um fator de
posicionamento dos Municípios, que
permite aumentar a sua atratividade,
captar novas Startups e alavancar
oportunidades de negócio e de
desenvolvimento local.
Destacam-se as seguintes iniciativas,
partilhadas pelas Câmaras Municipais,
aquando da resposta ao inquérito.

• Criação de escolas e
oficinas de arte

• Criação de programas de apoio à instalação de novas empresas,
incremento à inovação, internacionalização e captação de investimento

• Criação ou reabilitação de
jardins e parques urbanos
e requalificação de praias

• Melhoria da acessibilidade
pedonal e criação de ecovias

• Criação de programas de
mobilidade urbana

• Criação e requalificação de
espaços públicos

• Oferta cultural e iniciativas
municipais para a valorização
do património local e atração de
visitantes

• Planeamento urbano e da
mobilidade urbana (ex. parques
estacionamentos)

• Requalificação de habitação
degradada para a população com
baixos recursos e bairros sociais
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Qualidade de Vida

Iniciativas
promovidas
pelos Municípios
respondentes
para melhorar a
qualidade de vida
dos seus habitantes

• Criação de loja do cidadão

• Organização de festivais
relacionados com arte e música

• Recolha e separação de
resíduos urbanos

• Diminuição do preço da água
19

• Redução do IMI e Isenção
da Derrama

• (Co)organização de eventos
desportivos destinados à população
em geral, e em especial a séniores,
com diferentes modalidades

• Construção de unidades de saúde

• Construção de rede de
abastecimento e saneamento de água

• Construção e melhoria de
infraestruturas desportivas

• Apoio à natalidade, através
da comparticipação financeira
mensal de despesas a crianças
até completarem 3 anos de idade

• Abertura de novas escolas e
requalificação de existentes

• Oferta de livros escolares e
criação de bolsas de estudo

Participantes

Curiosidades
dos municípios
respondentes
Participaram neste inquérito
30 Municípios de diferentes
geografias. Foram listadas
algumas curiosidades e fatores
de atratividade dessas cidades,
tendo como base as respostas
obtidas por parte dos Municípios,
e considerando várias dimensões:
transportes, acessibilidade,
educação, cultura, desporto,
espaços verdes e turismo.

Águeda

Festival AgitÁgueda, celebrizado pelos chapéus-dechuva coloridos. 46.713 habitantes (2016).
É a 4ª maior cidade da Região de Aveiro.

Amarante

Atravessada pelo rio Tâmega, cerca de 80% da sua
superfície encontra-se abaixo dos 600 metros altitude.

Angra do Heroísmo

Capital histórica dos Açores, foi classificada como
Património Mundial.

23 km Ciclovia

21 km Ciclovia

48.775 Hóspedes (2015)

31 Centros desportivos e Pavilhões

1.415 m Serra do Marão

Vulcão adormecido no Algar do Carvão

42 km Trilho Montanha

60 Estádios e Piscinas

16 Museus e Monumentos

7 Teatros e Cinemas

Beja

É sede de um dos mais extensos municípios de
Portugal (Beja) com1.106,44 km² de área.

Bragança

Fundada com o nome de Brigância, que se foi
latinizando até passar a ser “Bragança.

50 Museus e Monumentos
73 Estádios e Piscinas

Coruche

18.430 habitantes (2016). É constituiído por 127
empresas do sector de alojamento e restauração.

6 km Ciclovia

75.654 Hóspedes (2015)

35% Semáforos com sinalização sonora

29 Centros desportivos e Pavilhões

8 Carregadores de Carros Elétricos

8 km Ciclovia

115 Jardins Públicos

Cante é símbolo do Alentejo

Covilhã

Um dos Municípios onde localiza o ponto mais
alto de Portugal Continental com 1. 993 metros.

210 km Trilho Montanha

Parque Natural de Montesinho (80%

dos mamíferos de Portugal)

Fafe

49.129 habitantes (2016). Até 1840 tinha a
designação de Monte Longo.

14 Jardins Públicos

2 Bibliotecas municipais

Faro

172.687 hóspedes (2015). É um dos Municípios com maior
Índice Poder Compra per capita (132,1, dados 2015).

126.843 Hóspedes (2015)

126.843 Hóspedes (2015)

19 km Extensão de Praia

64 km Trilho Montanha

168 km Trilho Montanha

Morgado de Amêndoa ou o Dom Rodrigo

35% Semáforos com sinalização sonora
11 Estádios e Piscinas

Figueira da Foz

Destaca-se na pesca, indústria vidreira, turismo,
construção naval, produção de celulose e indústria do sal.

35% Semáforos com sinalização sonora
4 Estádios e Piscinas

Guimarães

Centro histórico considerado Património Cultural da
Humanidade, sendo considerada a “Cidade Berço”.

19 Carregadores de Carros Elétricos
18 Estádios e Piscinas

Lagoa (Algarve)

Limitado a norte e leste por silves, a oeste por
Portimão e a sul pelo Oceano Atlântico.

14 km Ciclovia

137.405 Hóspedes (2015)

30 km Ciclovia

144.557 Hóspedes (2015)

8 km Ciclovia

40 Jardins Públicos

13 km Trilho Montanha

22 Museus e Monumentos

Lisboa

504.718 habitantes (2016). Recebeu 4.164.652
hóspedes nacionais e internacionais em 2015.

35% Semáforos com sinalização sonora
18 Carros Elétricos

Loures

Todos os anos, realiza-se na cidade o famoso Carnaval de
Loures, que leva à cidade dezenas de milhares de pessoas.

Praia Carvoeiro eleita melhor da Europa
25 Museus e Monumentos

Mafra

Um dos Municípios com menor índice de
envelhecimento (87,6 idosos por 100 jovens (2016)).

127 km Ciclovia

4 km Ciclovia

15 km Ciclovia

54 Bibliotecas Municipais

Festival do Caracol Saloio

Palácio Nacional de Mafra (aprox. 4 hectáres)

272 Museus e Monumentos
64 Teatros e Cinemas

44 Carregadores de Carros Elétricos
64 Centros desportivos e Pavilhões

Fontes: Por Data, Municípios respondentes a este inquérito

238 km Trilho Montanha

3 km Extensão de Praia
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Participantes

Curiosidades
dos municípios
respondentes

Maia

O nome originalmente dado pelos romanos foi “Pallantia”.
Tem 135.845 habitantes (2016) e 82,99 km2 de área.

Ovar

Os habitantes ou naturais de Ovar são
denominados Ovarenses ou Vareiros.

44 Bibliotecas Municipais

3 km Ciclovia

40 km Ciclovia

4 Línguas estrangeiras no E. Secundário

3 Bibliotecas Municipais

Pão-de-ló de Ovar

35% Semáforos com sinalização sonora
Artesanato bordados, cerâmica,
ourivesaria

Paços de Ferreira

Um dos Municípios com menor índice de
envelhecimento (84,3 idosos por 100 jovens (2016)).

35% Semáforos com sinalização sonora
Artesanato tapeçaria, cestaria,
azulejos, arame, latão e metal

Penacova

14.300 habitantes (2016) e 104 estabelecimentos de
alojamento e restauração (2015).

20 Bibliotecas Municipais
5 Teatros e Cinemas

Portalegre

Altitude entre os 400 e 600 metros, na zona de
transição com a Serra de São Mamede.

2 km Ciclovia

49 km Trilho de Montanha

8 Estádios e Piscinas

4 Línguas estrangeiras no E. Secundário*

Lampreia, Míscaros, Sarrabulho, Cabrito

Migas, Queijo e Pastéis de Santa Clara

35% Semáforos com sinalização sonora
4 Estádios e Piscinas

Portimão

Recebeu 464.275 hóspedes (2015). É o 3º Porto a nível nacional
que mais passageiros recebe provenientes de cruzeiros.

3 Bibliotecas Municipais

2 Centros desportivos e Pavilhões

Santarém

58.472 habitantes (2016). É chamada como
“Capital da Arte Gótica”.

11 km Ciclovia

4 km Ciclovia

16 Bibliotecas Municipais

9 km Trilho Montanha

5 km Extensão de Praia

10 Carregadores de Carros Elétricos

11 Museus e Monumentos

3 Estádios e Piscinas

Seixal

164.874 habitantes (2016), em 2015 tinha 1.034
estabelecimentos de alojamento e restauração.

Setúbal

Situa-se na margem norte da foz do rio Sado, e é
ladeada a Oeste pela Serra da Arrábida.

35% Semáforos com sinalização sonora
10 Museus e Monumentos

Seia

127.687 hóspedes (2015). Único Município de
Portugal onde existe uma estância de esqui natural.

120 km Trilho Montanha

16 Centros desportivos e Pavilhões

Queijo Serra da Estrela, mel, enchidos
623 Jardins Públicos

Torres Vedras

78.854 habitantes (2016), recebeu em 2015,
73.480 hóspedes.

8 km Ciclovia
35% Semáforos com sinalização sonora

140 km Trilho Montanha

38 km Ciclovia

Embarcações contruídas para a Viagem

36.000 Árvores na via Pública

20 Centros desportivos e Pavilhões

à Índia de Vasco da Gama
34 Bibliotecas Municipais

Vendas Novas

“Estalagens” ou “Vendas” - que por serem de recente construção,
eram chamadas pelos viajantes como “as Vendas Novas”.

19 Carregadores de Carros Elétricos
45 Museus e Monumentos

Viana do Castelo

Tem uma área de 319.02 km2 e 85.791 habitantes (2016).
A marca “Bordado de Viana do Castelo”,
traduz a autenticidade dos produtos locais

20 km Extensão Praia

14 Carregadores de Carros Elétricos

Vila Nova de Gaia

Tem 300.587 habitantes (2016) e recebeu em 2015,
334.242 hóspedes.

7 km Ciclovia

42 km Ciclovia

40 km Ciclovia

2 Bibliotecas Municipais

36 Museus e Monumentos

15 Carregadores de Carros Elétricos

47 Centros desportivos e Pavilhões
36 Jardins Públicos
21

Odivelas

155.273 habitantes (2016). O ex-libris do concelho
de Odivelas é a marmelada branca.

229 km Trilho Montanha
36 Estádios e Piscinas

Fontes: Por Data, Municípios respondentes a este inquérito

17 km Extensão Praia

100.000 Árvores na via Pública

Somos
a everis.

Oferecemos soluções
tecnológicas e de negócio
aos nossos clientes.
A everis, an NTT DATA Company, é uma
consultora multinacional que oferece soluções
de negócio, estratégia, desenvolvimento e
manutenção de aplicações tecnológicas.
Fazemos parte do grupo NTT DATA, uma das
maiores empresas de serviços de TI do mundo,
que conta com mais de 100.000 colaboradores.
A integração, em 2014, da everis na NTT DATA,
conferiu-nos uma aplicação do nosso portfólio
de soluções e serviços, aumentando as nossas
capacidades, recursos tecnológicos, geográficos
e financeiros, permitindo disponibilizar as
respostas mais inovadoras aos nossos clientes.

Sabia que há 22 anos
fomos uma startup?

Desde a nossa origem, o espírito
empreendedor encontra-se
presente na cultura da everis,
é parte do nosso ADN, e crucial na
nossa estratégia para posicionar
a everis como um grupo líder em
tendências de mercado.
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