
• LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Alter do Chão fica situado no distrito 
de Portalegre, região NUTIII Alto Alentejo, 
uma região com 118 352 habitantes 
(Censos 2011)

• POSIÇÃO GEOESTRATÉGICA 
Ponto central relativamente 
às principais cidades de Portugal 
e de Espanha com ligações rodoviárias 
e ferroviárias rápidas

• PARQUES EMPRESARIAIS 
infraestruturados com espaços 
disponíveis

• CONDIÇÕES PRIVILEGIADAS 
para PME e empresas IT&T - Espaços 
de escritório disponíveis, soluções 
chave-na-mão

• EXCELENTE COBERTURA 
de rede Wi-Fi

• RECURSOS HUMANOS 
Destaque para: Formação e investigação 
em neonatologia e reprodução equestre 
na Coudelaria de Alter do Chão. 
Cursos de Equideocultura, Enfermagem 
veterinária e Desporto e formação 
equestre no Instituto Politécnico 
de Portalegre. Formação em Gestão 
equina, Turismo equestre e Tratamento 
de equinos na Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de Alter 
do Chão

• INFRAESTRUTURAS 
especializadas em investigação 
e clínica veterinária e em reprodução 
equina

• ECONOMIA VIBRANTE
Dinamizada por empresas de vários 
setores com destaque para agricultura 
e produção animal, comércio, alojamento 
e restauração, construção civil 
e respetivos materiais, Atividades 
desportivas e recreativas

• NOVAS OPORTUNIDADES
Potenciais sinergias com empresas 
já estabelecidas no Concelho 
e com maturidade em atividades 
de exportação

01.
UM ANFITRIÃO 
PARA O SEU NEGÓCIO

POTENCIANDO 
O SEU 

INVESTIMENTO

ALTER DO CHÃO EM NÚMEROS

CRESCIMENTO
DAS EXPORTAÇÕES 
2015-2019
22,14%

INSERIDO NUMA REGIÃO 
(NUTIII – ALTO ALENTEJO) 
COM 118 352 habitantes

GANHO MÉDIO MENSAL 
DE TRABALHORES 
POR CONTA DE OUTRÉM 
(2017)
831€

DESPESAS DO MUNICÍPIO 
EM CULTURA E DESPORTO
(2018)
176,5 € / hab.
(MÉDIA NACIONAL = 45,7€/HAB.)

VOLUME DE NEGÓCIOS 
(2018)
49 481 milhares de euros

VOLUME DE NEGÓCIOS
NO SECTOR DO TURISMO (2019-2020) 
Aumento de 250%

CAPITAL HUMANO 
QUALIFICADO 
(2013)
21,5%

DESEMPREGO
ENTRE 2015 E 2019
Redução de 34% 

ÁREA DO CONCELHO 
362 km2

ALTER DO CHÃO O CLUSTER DO CAVALO
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LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS
• A 190 km de Lisboa, com ligações

em autoestrada - A1, A2 e A6
• A 165 km do Porto de Setúbal

usando parte do percurso 
em autoestrada - A6

• A 80 km de Badajoz, com ligação
através de estradas nacionais (N369)

• A 476 km de Madrid através 
da Autovía del Suroeste/A-5 

• A 300 km de Sevilha através 
da autoestrada da Estremadura 
espanhola

• Futura ligação rodoviária do IC13, 
entre Portalegre, Alter do Chão e Ponte 
de Sor, com um troço de ligação à A23

LIGAÇÕES FERROVIÁRIAS
• A 60 km de Elvas, por onde passará 

o Corredor Atlântico Ferroviário, 
o que nos posiciona para usufruir 
das vantagens logísticas que esta rede 
de mobilidade ferroviária internacional 
representa para o tráfego 
de mercadorias, tornando Alter do 
Chão uma localização muito atrativa 
para empresas de logística.
Este corredor ferroviário internacional 
liga mais de 10 regiões de cinco países 
da União Europeia e garante a ligação 
aos portos e plataformas logísticas 
multimodais do Arco Atlântico, 
bem como aos restantes corredores 
europeus.

LIGAÇÕES AÉREAS
• A 190 km do aeroporto de Lisboa
• A 95 km do aeroporto de Talavera 

la Real (Badajoz)
• A 160 km do aeroporto de Beja 

- vocacionado para o tráfego aéreo 
de mercadorias

• A 34 km do aeródromo de Ponte 
de Sôr

ESTAMOS
AQUI

02.
NO CENTRO 
DA PENÍNSULA IBÉRICA

O CLUSTER DO CAVALOO CLUSTER DO CAVALOALTER DO CHÃO O CLUSTER DO CAVALO



• MUNICÍPIO ANFITRIÃO 
da Coudelaria de Alter do Chão

• INFRAESTRUTURAS
educativas, científicas e de investigação 
que abrangem o sector equestre

• ACESSO A INCENTIVOS 
para projetos no interior e atividades 
associados ao sector equestre

• CULTURA, DESPORTO, 
ATIVIDADES DE LAZER

• EVENTOS DESPORTIVOS 
e profissionais do tema do cavalo 
– Provas desportivas, leilões e a Horse 
Summit

INCENTIVOS PARA VIVER 
EM REGIÕES DO INTERIOR 
• Benefícios fiscais para as famílias
• Benefícios fiscais para as empresas
• Apoio ao Teletrabalho 

da Administração Pública 
• Programa Trabalhar no Interior 
• Programa CO3SO Emprego
• Promoção de novas áreas de negócio

 - Inovação Produtiva e IDT 

INCENTIVOS PARA AS EMPRESAS
DO CLUSTER DO CAVALO
• Apoio à contratação de Recursos

Humanos Altamente Qualificados
• Reforço da capacidade de produção

local de equipamentos inovadores 
e estratégicos 

• Regime fiscal de apoio ao investimento
(RFAI) 

03.
PORQUÊ O CLUSTER 
DO CAVALO

CONDIÇÕES 
ÚNICAS PARA 

EMPRESAS 
ASSOCIADAS 
AO TEMA DO 

CAVALO

Somos a terra da Coudelaria de Alter do Chão, centro 
dinamizador Cluster do Cavalo onde é criado o cavalo 
Alter Real, uma estirpe genética do Puro Sangue Lusitano 
e a mais premiada das quatro raças de cavalos portugueses, 
apresentado características ao nível da Arte Equestre 
em modalidades como Dressage, Equitação de Trabalho 
e Atrelagem.

A Coudelaria de Alter do Chão funciona numa propriedade 
com 800 ha, polo agregador de diversas atividades 
associadas ao sector equestre:

1. Preservação do património genético equino da raça lusitana
- reprodução controlada pelo Estado Português

2. Ensino e investigação associado ao cavalo – escolas
profissionais, laboratórios para investigação, seleção 
e melhoramento da raça

3. 600 cavalos, incluindo 60 éguas de criação
4. Infraestruturas hípicas e desportivas – picadeiros, boxes
5. Falcoaria – exposição e criação
6. Hotel Vila Galé Collection Alter Real
7. Museu - Casa dos Trens 
8. Alter International Horse Summit e Leilões 

de cavalos

Investimos em infraestruturas educativas, científicas e cursos 
que integram o integram o cluster do cavalo, o turismo e a 
marca Alter – existem atualmente competências letivas 
específicas na região, para responder à procura de recursos 
humanos especializados nesta temática.

INCENTIVOS PARA 
O CLUSTER DO CAVALO:

ALTER DO CHÃO O CLUSTER DO CAVALO



• 10º LUGAR 
no Rating de Qualidade de Vida 
dos Municípios portugueses

• INFRAESTRUTURAS 
de apoio à saúde

• APOIOS SOCIAIS

• ESCOLAS E CRECHES

• CULTURA, DESPORTO, 
ATIVIDADES DE LAZER

• EVENTOS 
associados ao tema de cavalo – Provas 
desportivas, leilões e Horse Summit

04.
VIVER (BEM!) 
EM ALTER DO CHÃO
• Estamos nos 10 primeiros lugares no Rating de Qualidade 

de Vida da Marktest com boas marcas em indicadores 
como equipamentos de saúde, nº de escolas 
e de estabelecimentos comerciais, recursos culturais, 
taxa de criminalidade e amplitude térmica média. 
A estes juntam-se outros fatores que destacam o Município 
de Alter do Chão como um local aprazível com potencial 
de atrair famílias de profissionais que apostam numa vida 
mais tranquila e plena

• Temos infraestruturas de apoio à saúde bem dimensionadas
e equipadas - Hospital Dr. José Maria Grande, Unidade Local 
de Saúde do Norte Alentejano a 30 km da cidade e o Centro 
de Saúde de Alter do Chão

• Apoiamos a população mais idosa ou com necessidades
específicas com unidades de cuidados continuados 
de média e longa duração 

• Temos creches e escolas até ao 12º ano de escolaridade
 
• Temos um importante património cultural e arqueológico 

com vários monumentos históricos, núcleos museológicos 
e rotas na natureza

• A Coudelaria de Alter do Chão dispõe de programas
desportivos, culturais e turísticos que incluem visitas 
ao espaço - Picadeiros, Cavalariças, Falcoaria (exposição 
de falcões) e Casa dos Trens (museu) - e a prática equestre, 
com passeios de charrete, a cavalo, aulas e batismos 
a cavalo, bem como atividades pedagógicas, centradas 
na preservação ambiental

• Promovemos diversos eventos desportivos e culturais
associados à tradição da região, como provas de equitação 
internacionais, leilões de cavalos, a Horse Summit, 
evento único do mundo do cavalo e diversos programas 
musicais em espaços públicos

SOMOS UM 
CONCELHO 

ACOLHEDOR

ALTER DO CHÃO O CLUSTER DO CAVALO

VENHA FAZER PARTE DESTA COMUNIDADE!
www.cm-alter-chao.pt/dossierdoinvestidor


