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Em 2014 celebraram-se os 500 anos da atribuição do
Foral, pelo rei D. Manuel I, a Sever do Vouga e o pergaminho em que foi escrito traz-nos grandes responsabilidades. Desde logo, o compromisso de dar continuidade
ao esforço daqueles que conseguiram tal feito. Depois,
a obrigação de transmitir às novas gerações um concelho melhor, mais bem equipado, com pessoas mais
qualificadas, mais próspero e com uma cada vez melhor
qualidade de vida.
A pequena publicação que o leitor tem nas suas mãos
pretende oferecer-lhe, de forma sucinta, um olhar rápido sobre a economia do nosso concelho.
O nosso objectivo é dar a conhecer o que os severenses
(empresários, trabalhadores, prestadores de serviço,
funcionários públicos, autarcas, etc.) têm feito em prol
do desenvolvimento económico e social do concelho.
Sendo de raiz rural, este território concelhio tem-se
afirmado como uma pequena potência industrial no
quadro da região do Baixo Vouga. Apesar de todas as dificuldades (nomeadamente no que respeita às acessibilidades), Sever do Vouga tem sido capaz de atrair e fixar
empresas de todos os setores, algumas delas de elevada
e complexa tecnologia, com projeção internacional.
Mas não podemos deixar de apresentar também, o
nosso enorme potencial consubstanciado nos recursos
da nossa região, em termos de património histórico e
cultural, turismo, floresta e agro-indústria. De salien-

tar a riqueza inestimável do património megalítico, do
património cultural, com prevalência para as tradições e
a cultura popular, do património natural sem comparação, com a oferta de uma malha de trilhos pedestres por
todo o território, encimada pela Ecopista do Vouga que
atravessa o concelho, e da integração do município num
território mais vasto “Montanhas Mágicas”, das cascatas, dos parques de lazer e fruição, da Praia Fluvial da
Quinta do Barco, da Albufeira da Barragem de Ribeiradio
– Ermida, do alojamento TER, Turismo de Habitação e de
Alojamento Local (AL), do Turismo de natureza de aventura, do Caminho de Santiago – Caramulo Vale do Vouga
e por fim, mas não menos importante, da gastronomia.
Queremos chamar igualmente a atenção para a joia,
ainda por explorar, que são as nossas florestas e quão
difíceis são de proteger, de gerir e rentabilizar.
Por fim, queremos sublinhar o nosso papel de liderança
na produção, comercialização e promoção dos pequenos
frutos, sendo o concelho detentor da marca, “Sever do
Vouga-Capital do Mirtilo”.
Com esta informação, pretendemos oferecer ao leitor
um “manual” de leitura rápida e de fácil compreensão,
que transmita um retrato claro da economia do nosso
município.
Não foi nossa intenção “encher a cabeça” do leitor com
números, gráficos e tabelas. Porém, apraz-nos a ideia
de que terá ficado retido o essencial sobre Sever do
Vouga!

António Coutinho,
Presidente da C.M. de Sever do Vouga

TERRITÓRIO
Atravessada pela principal auto-estrada de ligação
de Portugal à Europa (a A25), Sever do Vouga localiza-se no nordeste da região do Baixo Vouga.
Integra, desde a sua fundação a CIRA - Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, que reúne 11
concelhos da bacia do rio Vouga.
Região montanhosa (a altitude do concelho varia entre
os 25 e os 840 metros) é atravessada por inúmeros
cursos de água, destacando-se, pela sua dimensão e
importância económica, o rio Vouga.
Com um território devidamente estruturado (o PDM
foi revisto no corrente ano), Sever do Vouga combina
ambiente saudável com desenvolvimento económico e social.
Localizado perto do porto de Aveiro e a pequena
distância do aeroporto Sá Carneiro (Porto) e do porto de Leixões, Sever do Vouga tem conseguido tirar
partido da sua localização e do espírito empreendedor das suas gentes para se desenvolver economicamente, projetando-se a nível internacional.
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SEVER DO VOUGA
ÁREA: 129,88 KM
COORDENADAS
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PORTO

Aeroporto da Sá Carneiro: 90 km = 60 min.
Porto de Leixões: 90 km = 70 min.

40º44’4.13’’N 8º22’12.86’’W

AVEIRO

Porto de Aveiro
45 km = 40 min.

LISBOA

ESPANHA

Aeroporto da Portela: 270 km = 2h25 min.
Porto de Lisboa: 283 km = 2h40 min.

166 km = 1h45 min.

CIRA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DA REGIÃO DE AVEIRO

população
Sever do Vouga que é um território de baixa densidade populacional (92,4 habitantes por km2)
tem vindo a registar uma continuada diminuição
da sua população residente. Igualmente se verifica o seu acentuado envelhecimento cujo índice,
em 2013, atingiu o valor de 196,6.
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DENSIDADE POPULACIONAL (2013)
92,4 HABITANTES/KM2

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 2010-2013

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 2013 (*)
Sever do Vouga: 196.6
Nacional: 136
* ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO - Relação entre a população idosa e a população jovem, definida

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de
pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos

MERCADO
DE TRABALHO

Sever do Vouga apresenta-se como um concelho maioritariamente empregador na área da
indústria e dos serviços. Na realidade estes dois
setores empregam 95% dos trabalhadores das
empresas com estabelecimento no concelho.
Apesar da crise que o país tem vindo a atravessar,
o tecido empresarial de Sever do Vouga apresenta alguma resiliência pois o número de desempregados tem-se mantido praticante constante
ao longo dos últimos anos. A taxa de desemprego
no concelho, em abril de 2015, era de 10%. Nesta
matéria, as pessoas que perdem o seu emprego
têm mais dificuldade em voltar a encontrar uma
ocupação, já os jovens à procura do primeiro emprego representam apenas cerca de 9% do total
de desempregados.
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Setor Primário
Setor Secundário
Setor Terciário

EMPREGO pOR SETORES DE ATIVIDADE 2012

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DESEMPREGADOS

MERCADO DE TRABALHO

DESEMPREGADOS POR GÉNERO 2014

À procura do Primeiro Emprego
À procura de Novo Emprego

SITUAÇÃO FACE À PROCURA 2014

EMPRESAS
Embora a situação de crise económica possa ter
obrigado ao encerramento de algumas empresas,
a capacidade empreendedora das gentes de Sever
do Vouga fez com que outras tivessem sido abertas levando a que o número de empresas do concelho se tenha mantido praticamente constante
nos últimos anos. A grande maioria das empresas (62%) dedica-se ao comércio e serviços.

foto: SEVEME
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NÚMERO DE EMPRESAS

Setor Primário
Setor Secundário
Setor Terciário

NÚMERO DE EMPRESAS POR SETOR DE ATIVIDADE (2012)

EMPRESAS
O volume de negócios agregado cifrou-se, em
2012, em 211 milhões de euros, registando,
assim, uma quebra relativamente aos dois anos
anteriores. É o setor industrial o motor da economia severense pois o seu volume de negócios
representa 67% do volume de negócios total das
empresas do concelho.
Na área industrial, particularmente na indústria
transformadora, o setor metalomecânico tem
um peso preponderante, sendo responsável por
perto de 80% do volume de negócios.

foto: A. SILVA MATOS

Indústria Alimentar
Indústria de Madeiras
Indústria Metalomecânica
Indústria de Mobiliário
Outras

0

DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCI0S DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

2012
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EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS
6 385

64 594

Setor Primário
Setor Secundário
Setor Terciário

140 324

VOLUME DE NEGÓCIOS por setor (milhares de Euros) 2012

COMÉRCIO
INTERNACI0NAL

As exportações das empresas de Sever do Vouga
têm registado um crescimento progressivo. Assim, entre 2010 e 2013 as exportações cresceram 34%. Estas ultrapassaram largamente as importações das empresas do concelho, tendo-se
obtido uma taxa de cobertura das importações
pelas exportações (285%) bastante superior à
média da região e do país.
Por outro lado, as exportações dirigem-se sobretudo a mercados não comunitários (África
e América Latina aparecem como mercados de
destino referidos com mais frequência pelos exportadores). Apenas 35% das exportações são
destinadas ao mercado comunitário. O setor da
metalomecânica aparece como líder das exportações do concelho
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COMÉRCIO
INTERNACIONAL
Principais destinos das exportações
França, Angola, Espanha, Moçambique, Suiça, Senegal
Empresas exportadoras
83
Intensidade exportadora
21%
Crescimento das Exportações
(2010-2013)
34%

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

Ano 2013

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

TAXA DE COBERTURA DAS
IMPORTAÇÕES Ano 2013

PÓLOS
EMPRESARIAIS
O crescimento da indústria do concelho (inicialmente ocupando espaços de forma algo aleatória
e desordenada) obrigou a um esforço de reordenamento do território com a alocação de áreas
específicas para instalação de empresas, especialmente das indústrias.
Estão definidos, ao longo do território do concelho oito pólos empresariais, quer de gestão
pública quer de gestão privada que acolhem uma
importante parte das empresas industriais de
Sever do Vouga. Estes espaços estão dotados das
infra-estruturas mínimas necessárias ao funcionamento das empresas presentes no concelho.
Numa perspetiva de retenção e atração de novas
empresas encontra-se em estudo a construção
de novos parques industriais.

21
MAPA DOS PRINCIPAIS
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COMÉRCIO
E SERVIÇOS

Para além de um pujante setor industrial, o concelho de Sever do Vouga tem uma importante
atividade comercial e de serviços.
Tem sido uma permanente preocupação do Município criar condições para o desenvolvimento e
requalificação do comércio, sobretudo do comércio tradicional e de proximidade.
Numa outra perspetiva as empresas encontram
em Sever do Vouga uma panóplia de serviços
(contabilidade, banca e seguros, transportes,
etc.) lhe permitem desenvolver com eficácia a
sua atividade .
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2012

(Milhares de euros)

VOUGAPARK
A oferta às empresas do Município de Sever do
Vouga (e não só) não ficaria completa sem a
existência de um centro empresarial que combinasse a promoção do empreendedorismo, o
alojamento de empresas, o desenvolvimento da
inovação, da produtividade e da competitividade.
Estas foram as ideias-base da criação do Vougapark.
O Vougapark é uma iniciativa estratégica do
Município de Sever do Vouga que visa apoiar
as empresas, através da difusão de uma cultura de inovação e no encorajamento a projetos
empresariais, nomeadamente, nas áreas da
Metalomecânica, Agro-negócios, Turismo e Floresta. Nesse sentido, o Vougapark pretende ser
um Centro empresarial de referência na região.
O Vougapark assume-se também como centro
difusor de conhecimento nas diversas áreas de
gestão, promovendo regularmente ações sobre
empreendedorismo, internacionalização, gestão
de recursos humanos, etc. Neste âmbito, o Vougapark alojará em breve uma escola de formação
profissional de referência no distrito de Aveiro.

foto: EMPÍRICA-CRIATIVOS
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9000 m2

Espaços de alojamento e incubação
• Espaço de co-work para 15 a 20 projetos
• Gabinetes e salas : 29
• Oficinas: 2
• Laboratórios: 7
Áreas de apoio
• Salas de reuniões
• Salas de Formação
• Auditório
• Salão de Exposições
• Refeitório
• Estacionamento

SERVIÇOS DE APOIO
Manutenção, higiene e limpeza das
áreas comuns
Infraestrutura de telecomunicações e
Internet
Segurança
Domiciliação postal
Atendimento telefónico e serviço de fax,
receção e secretaria
Correio interno e encaminhamento para
correio externo
Prestação de serviços de suporte
operacional
Networking
Presença no portal web do Vougapark

EMPRESAS ALOJADAS
2013: 4

2014: 14

Área de Atividade das
empresas alojadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidade e consultoria de gestão
Saúde
Turismo e Aventura
Indústria
Comércio
Agro-Indústria
Design e Marketing
Educação
foto: EMPÍRICA-CRIATIVOS

FEIRAS
E EXPOSIÇÕES
A atividade económica do concelho tem expressão em duas grandes mostras que se
realizam anualmente:
A Ficavouga – Feira Industrial Comercial e
Agrícola do Vouga e a
Feira Nacional do Mirtilo.
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FICAVOUGA
Expositores

A Ficavouga vai já na sua 25ª edição. É
uma feira de caráter generalista onde
estão representadas muitas empresas do
concelho. Empresas de todos os setores
aproveitam a ocasião para se darem a conhecer e divulgarem os seus produtos ou
serviços.

FEIRA DO MIRTILO
É um grande acontecimento nacional na área
dos pequenos frutos. Especializado neste setor,
este evento, junta produtores fornecedores,
técnicos e comercializadores de todo o País.
Decorrendo geralmente no mês de junho (pico
da produção do mirtilo no nosso País), a Feira Nacional do Mirtilo para além do tradicional
formato da exibição de produtos, desenvolve
um grande conjunto de atividades paralelas de
demonstração, divulgação e formação na área
dos pequenos frutos, com particular incidência
no mirtilo. Os números alcançados são prova
do sucesso desta iniciativa da Agim em estreita
colaboração com o Município.

Com uma afluência habitual rondando as
14 mil pessoas, a Ficavouga alia ao lado
empresarial uma vertente lúdica e de entretenimento. Realizando-se sempre no
verão, a feira constitui também um importante ponto de encontro da comunidade severense na diáspora .

RECURSOS
ENDÓGENOS

Concelho de Sever do Vouga apresenta uma
feliz combinação de recursos endógenos que
lhe dão uma identidade diferenciadora

Turismo

A diversidade da oferta turística do
concelho de Sever do Vouga é notável
pois combina um património histórico
(sobretudo pré-histórico) com um enquadramento paisagístico deslumbrante
e uma gastronomia ímpar.
A sua integração no mais vasto território
das Montanhas Mágicas permite a prática de desportos de Natureza desde os
mais radicais (escalada, rafting, etc.) até
à simples contemplação das belíssimas
paisagens, passando pelas caminhadas

nas dezenas de quilómetros de trilhos
devidamente identificados e assinalados
ou pela utilização da ciclovia, com cerca
de 11km, resultante do aproveitamento
da antiga linha férrea do Vale do Vouga.
Fruto de um notável processo de reabilitação de dezenas de habitações, Sever do
Vouga oferece alojamento rural de qualidade em todas as freguesias do concelho.
Os ingredientes principais da gastronomia de Sever do Vouga são a vitela e a
lampreia. Mas o segredo da sua confeção
reside na tradição e no conhecimento
das suas gentes. Só provando...

foto: DESAFIOS
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Pequenos
Frutos

Pioneiro na introdução do mirtilo em Portugal, rapidamente Sever do Vouga se tornou
num pólo de promoção e desenvolvimento
dos chamados “pequenos frutos” (mirtilo, amora, framboesa, etc.). Aliás, Sever
do Vouga é detentor da marca “Capital do
Mirtilo”. Mas falar de Pequenos Frutos é
sobretudo falar da AGIM – Associação para
os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial, criada com o patrocínio do Município
e que lidera a nível nacional o Cluster dos
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Pequenos Frutos. São inúmeras as ações
de demonstração, formação técnica, visitas de campo, etc. que a AGIM leva a cabo
por todo o país, ao longo do ano. A Agim
possui também um campo experimental
dos pequenos frutos, destinado ao estudo e
desenvolvimento técnico da sua produção.
Na vertente comercialização, lançou em
2015 um Observatório de Preços e Mercados dos Pequenos Frutos que disponibiliza
online informação atualizada sobre preços
de comercialização em cinco países. Numa
outra vertente a AGIM gere a Bolsa de Terras de Sever do Vouga, com assinalável
sucesso.

fLORESTA

Ocupando uma elevada mancha do território do concelho (cerca de 70%) a floresta é uma riqueza ainda por explorar.
Baseada no minifúndio e constituída
sobretudo pelas espécies pinheiro bravo
e eucalipto, apesar dos esforços do Município, a gestão e proteção das florestas
tem sido uma tarefa difícil.
E, no entanto, constitui uma riqueza de
elevado potencial, quer do ponto de vista da utilização da madeira como matéria
prima, tanto da forma tradicional como
na produção de biomassa, quer como elemento paisagístico de elevado valor.
foto: VANESSA CARDOSO

Alguns INDICADORES
Ranking nacional dos municípios com menor endividamento ( 2013): 13º lugar
Ranking nacional dos municípios com menor PMP-Prazo Médio de Pagamento a
fornecedores (2014): 14º lugar (4 dias)
Despesas da CM por habitante (2012): 690,7€
(valor da região do Baixo Vouga: 601,5€ )
Receitas da câmara munícipal por habitante (2012): 860,7€
(Baixo Vouga: 644,0€ )
Resíduos urbanos recolhidos por habitante: 284 kg
(Baixo Vouga: 413kg)
Proporção de Resíduos recolhidos seletivamente: 13 %
(Baixo Vouga: 7%)
Despesas do Municipio por 1000 habitantes
- Em Gestão de resíduos: 18 045 €
- Proteção da biodiversidade e da paisagem: 12 445 €
Centro de saúde - Utilização média (2012): 3,3 Consultas/habitante
(Baixo Vouga: 4,3)

Investir em Sever do Vouga

CONTAcTOS
CAMARA MUNICIPAL
Gabinete da Presidência
Empreendedorismo e Zonas Industriais
Largo do Município 3740-262 Sever do Vouga
Tel: 234 555 566 | Fax: 234 552 982
cm.sever@cm-sever.pt | www.cm-sever.pt
GIP – gabinete de Inserção Profissional
Lugar da Estação – Edifício Vougapark, piso 2, 3740-070 Paradela - Sever do Vouga
Tel: 234 597 020 | 914101946
agim@agim.pt | www.agim.pt
AGIM – Associação para os Pequenos Frutos e InovaçãoEmpresarial
Lugar da Estação – Edifício Vougapark, piso 2, 3740-070 Paradela - Sever do Vouga
Tel: 234 597 020 | 914101946
agim@agim.pt | www.agim.pt
VOUGAPARK
Direção de Operações
Lugar da estação - Edifício Vougapark, 3740-070 Paradela - Sever do Vouga
Tlm: 912 174 399
andreia.fonseca@vougapark.pt | www.vougapark.pt
SEMA – Associação Empresarial Sever do Vouga, Estarreja, Murtosa e Albergaria-a–Velha
Rua do Casal, 40, 3740-270 Sever do Vouga
Tel: 234 556 424
severdovouga@sema.pt | www.sema.pt
ADRIMAG
Praça Brandão Vasconcelos, 10, 4540-110 Arouca
Tel: 256 940 350 (geral) | Fax: +351 256 940 359
adrimag@adrimag.com.pt | www.adrimag.com.pt
CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
R. do Carmo 20, 3800-127 Aveiro
Tel: 234 377 650 | 937 084 680 | Fax: 234 377 659  
geral@regiaodeaveiro.pt | www.regiaodeaveiro.pt
AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro
R. da Boavista - Zona Ind. de Taboeira, Alagoas, 3800 - 115 Aveiro
Tel: 234 302 490 | Fax : 234 302 499    
aida@aida.pt | www.aida.pt
Cartório Notarial de Sever do Vouga
Tel: 234 551 402
Conservatória de Registo Civil e Predial de Sever do Vouga
Tel: 234 556 136
Repartição de Finanças de Sever do Vouga
Tel: 234 590 820

