
• 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

• ESPAÇOS PARA ACOLHER
INVESTIMENTOS 
Lotes em parques empresariais, espaços 
de escritório e propriedades disponíveis 
para instalar empresas dos setores 
agropecuário e agroindustrial

• EXCELENTE COBERTURA 
de rede Wi-Fi

• RECURSOS HUMANOS 
Destaque para Cursos de Agronomia, 
Agricultura sustentável e Viticultura 
e enologia no Instituto Politécnico 
de Portalegre. Formação em Produção 
agropecuária e Operador agrícola 
na Escola Profissional de Desenvolvimento 
Rural de Alter do Chão 

• INFRAESTRUTURAS 
Construção da futura Barragem 
do Pisão para regadio, promovendo 
novas oportunidades de negócio

• 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
O açafrão bastardo, que nasce 
espontaneamente na região de Alter 
do Chão, constitui uma aposta segura 
muito aproveitada na nova cozinha, 
não apenas pelo seu sabor, mas também 
pelas propriedades e benefícios 
para a saúde que lhe são atribuídos

01.
UM ANFITRIÃO 
PARA O SEU NEGÓCIO

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 AGRICULTURA 
E AGROINDÚSTRIA

POTENCIANDO 
O SEU 

INVESTIMENTO
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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 AGRICULTURA 
E AGROINDÚSTRIA



• MUNICÍPIO ONDE A AGRICULTURA  
e a produção animal tem o setor com 
maior peso na atividade económica

• INFRAESTRUTURAS
educativas, científicas e de I&DT 
na área da agronomia e bioengenharia

• ACESSO A INCENTIVOS 
para projetos no Interior e inovação 
na agricultura

• CULTURA, ENOTURISMO 
E TURISMO EM ESPAÇO RURAL

• EVENTOS PROFISSIONAIS
de encontro de agricultores 

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 

APOIOS AO SECTOR AGROALIMENTAR 
E AGRÍCOLA 
• Apoio à instalação de jovens agricultores
• Apoio à agrícultura biológica
• Apoio a organizações de produtores
• Linha de crédito BEI 
• Regime fiscal de apoio ao investimento

(RFAI)
• Benefícios fiscais ao investimento

produtivo 
• Benefícios fiscais à Silvicultura
• Investimento Transformação 

e Comercialização de Produtos Agrícolas
• Pequenos Investimentos na Transformação

e Comercialização de Produtos Agrícolas 
• Diversificação de Atividades Agrículas

03.
PORQUÊ A AGRICULTURA
E A AGROINDÚSTRIA

CONDIÇÕES ÚNICAS 
PARA EMPRESAS 

AGRÍCOLAS E 
AGROINDUSTRIAIS

• As empresas do setor da agricultura e agroindústria dominam
o panorama da atividade no Município, representando cerca 
de 29% das unidades empresariais ativas em Alter do Chão

• Os produtos alimentares representaram 98,3% 
das exportações das empresas do Município de Alter do 
Chão em 2019, sendo os restantes 1,7% de produtos agrícolas

• A aposta no regadio como fator de competitividade 
para a agricultura, com a construção da futura Barragem 
do Pisão, abre novas oportunidades de negócios a empresas 
do setor agrícolas e agroindustrial, bem como serviços 
de apoio a este setor

INCENTIVOS PARA A AGRICULTURA

OPORTUNIDADES DECORRENTES 
DA FUTURA BARRAGEM DO PISÃO
1. OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EXISTENTES

• Para o abastecimento público 
• Para o aproveitamento hidroagrícola
• Reserva estratégica de água em território nacional 

2. APROVEITAMENTO AGROPECUÁRIO
• Consolidação da agropecuária fundada no regadio 

3. INOVAÇÃO
• Introdução de novas culturas mediterrânicas aplicando 

as técnicas da rega de precisão 
• Criação de novas agroindústrias a partir das produções

agrícolas e pecuárias 

4. TURISMO
• Novas potencialidades turísticas criadas por um plano 

de água com cerca de 7 km2, com zonas morfologicamente 
distintas

5. CENTRAL DE PRODUÇÃO DE ENERGIA VERDE
• Construção de uma central fotovoltaica de 150 megawatts

flutuante, fazendo uso da superfície da albufeira para  
instalação do parque solar, garantindo o autoconsumo 
de energia com uma produção útil de energia acima 
dos 250 gigawatts/hora

6. VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
• Contribuindo para a fixação de populações na região

ALTER DO CHÃO AGRICULTURA 
E AGROINDÚSTRIA



• 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 
e feiras agrícolas

• ENOTURISMO E TURISMO 
no espaço rural

04.
VIVER (BEM!) 
EM ALTER DO CHÃO

SOMOS UM 
CONCELHO 

ACOLHEDOR

• 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

ALTER DO CHÃO AGRICULTURA 
E AGROINDÚSTRIA

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


