Bragança

Oportunidade de Futuro

Bragança é, hoje, um concelho dinâmico, atrativo e moderno, com
instituições bem organizadas e empresas competitivas, estabelecimentos
de ensino superior de qualidade que, a par da melhoria das

acessibilidades, de equipamentos coletivos de excelência e a existência
de uma boa percentagem de mão-de-obra jovem qualificada, será capaz
de responder às exigências de uma economia cada vez mais global e
competitiva.
Bragança é uma cidade segura, com espaços verdes equipados, com
uma animada vida noturna e produtos agro-alimentares de excelência.
Em 2012, Bragança foi considerada, num estudo da DECO, a sexta cidade
com melhor qualidade de vida em Portugal, tendo obtido a maior
classificação nos itens Habitação, Mobilidade, Ruído, Crime,
Restaurantes, Supermercados e em Cultura, Lazer e Desporto.
Tem sido atribuída, todos os anos, a Bandeira Verde a Bragança,
refletindo a aposta na sustentabilidade e educação ambiental.

Bragança

Oportunidade de Futuro

Área | 1.173km2
Densidade populacional | 30,1 hab/km2
Residentes na cidade de Bragança | 23099 hab

Residentes no concelho | 35341 hab
Desempregados inscritos | 1715 (2011)
Entradas no posto de turismo municipal | 27398 turistas (+12,98%)
Espaços verdes | 19,18m2/hab
Linhas urbanas e rurais de transporte coletivo | 11 linhas
Centro comercial | 1 unidade
Grandes Superfícies | 4 unidades
Capacidade hoteleira | 1501 camas
Parques de campismo | 3 unidades
Ciclovias urbanas | 8 kms

Street Art | Bordalo II
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Bragança

possui boas acessibilidades

rodoviárias,

garantindo

a

segurança na circulação e rapidez de acesso aos destinos.

A proximidade à Rede Espanhola de Comboios de Alta Velocidade, na
ligação Corunha – Madrid, sendo que a estação de Zamora foi
inaugurada em novembro de 2015, permitindo a ligação a Madrid em
1h20, contribui para o acréscimo de mobilidade e desenvolvimento de
Bragança.
Dispõe de um aeródromo regional com voos regulares entre Bragança –
Vila Real – Viseu – Lisboa e Portimão. O aeroporto do Porto está a menos
de 2 horas e o aeroporto de Madrid a 3 horas.
Bragança encontra-se na área de influência de dois dos mais
importantes portos marítimos da Península Ibérica, Leixões (Portugal) e
Bilbau (Espanha).
Distâncias | Tempo
Lisboa 491 Km | 04h15m
Porto 215 Km | 02h00m

Madrid 362 Km | 03h15m
Zamora 90 Km | 01h00m
Salamanca 169 Km | 01h45m
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Numa década, o poder de compra evoluiu 7,25 pontos percentuais (pp),
enquanto a média da Região Norte evoluiu 1,58 pp. Bragança, desde o
ano de 2000, está acima da média da Zona Norte e, em 2005, estava já

acima da média de Portugal.
Na última década, o tecido empresarial de Bragança tornou-se mais
competitivo e ganhou dimensão exportadora. Bragança, no ano de 2000,
representava 0,14% das exportações da Região Norte, atingindo os 1,59%
em 2013.
Bragança, em 2013, exportou três vezes mais do que a NUT Douro, seis
vezes mais que os restantes municípios da NUT Alto Trás-os-Montes e
74,53% dos 33 municípios que integram as duas NUT (Douro e Alto Trásos-Montes), o que evidencia a consolidação da sua atratividade e
liderança regional ao nível das atividades económicas exportadoras.

Praça da Sé
Investir em Bragança
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Bragança conserva um património ímpar num centro histórico
compacto, que facilmente se percorre a pé. As suas pedras gastas são
testemunho de uma História de séculos, onde a Torre de Menagem

quatrocentista se destaca num dos mais harmoniosos e melhor
preservados castelos do País, que abriga um conjunto monumental
digno de nota pela sua originalidade, como a enigmática Domus
Municipalis. Para lá das muralhas, as ruas empedradas guiam o
viajante por um rosário de templos e as aldeias de Montesinho e Rio de
Onor preservam tradições e construções que merecem uma visita atenta.

Castelo de Bragança e Domus Municipalis

Basílica de Outeiro
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Poucos territórios possuem uma biodiversidade tão rica como o Parque
Natural de Montesinho, situado às portas de Bragança. Com 80% dos
mamíferos que existem em Portugal e com um fabuloso mosaico de

paisagens, composto por montes arredondados, os vales encaixados dos
rios Sabor, Maçãs e Baceiro, searas, lameiros, soutos extensos, bosques
de azinheiras e a maior mancha de carvalho-negral da Europa, é
percorrido por inúmeros trilhos assinalados que permitem agradáveis
passeios a pé ou a prática de BTT, bem como percorrer Caminhos de
Santiago e o itinerário romano de Antonino.
.

Caminho de Santiago

Parque Natural de Montesinho

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

Centro Ciência Viva

Careto

Museu Abade de Baçal
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Em Bragança, os caminhos para o futuro assentam em tradições com
origens milenares. Nesta cidade dinâmica, com uma eclética oferta
cultural, a arquitetura contemporânea convive com desfiles de caretos e

os museus expõem tanto a herança etnográfica da região como as
últimas criações de artistas consagrados.
Teatro Municipal de Bragança
Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
Centro Ciência Viva
Conservatório de Música e Dança
Biblioteca Municipal Adriano Moreira
Centro de Fotografia Georges Dussaud
Museu Ibérico da Máscara e do Traje
Museu Nacional Abade de Baçal
Museu Militar
Centro de Memória Forte S. João de Deus
Centro de Interpretação da Cultura Sefardita
Museu Etnográfico Belarmino Afonso

Realizam-se, de forma periódica, concertos, conferências, colóquios,
workshops, exposições, espetáculos e animação de rua, etc.
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Bragança possui infraestruturas de ensino de elevada qualidade e
tecnologias inovadoras de suporte ao conhecimento que favorecem a
aprendizagem, sendo que alguns estabelecimentos possuem

alargamento de horário (7h45 às 19h30).
Rede Escolar Pública
Jardins de Infância | 6 unidades com 307 crianças e capacidade para
450 crianças
Estabelecimentos do 1.º ciclo | 11 unidades com 822 alunos e capacidade
para 1288 alunos
Estabelecimentos dos 2.º e 3.º ciclos e Secundário | 4 unidades com 2502
alunos e capacidade para 3530 alunos

Estabelecimento Secundário

Instituto Politécnico de Bragança
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Rede Escolar Privada
Custos mensais entre 35€ e 195€, variando mediante o rendimento per capita.

Creches | 8 unidades com 256 crianças e capacidade para 288 crianças
Jardins de Infância | 8 unidades com 461 crianças e capacidade para
540 crianças
Estabelecimentos do 1.º ciclo | 3 unidades com 245 alunos e capacidade
para 300 alunos
Rede Ensino Profissional e Superior
2 escolas profissionais (1 pública e 1 privada)
O Instituto Politécnico de Bragança é constituído por cinco escolas
(Escola Superior Agrária, Escola Superior de Educação, Escola Superior
de Tecnologia e Gestão, Escola Superior de Saúde e Escola Superior de

Comunicação, Administração e Turismo), num total de 52 cursos
disponíveis e cerca de 7000 estudantes, sendo cada vez mais procurado
em programa de intercâmbio (1200 estudantes).
Em Bragança, existem 4 locais onde é possível aprender ou aperfeiçoar
as línguas estrangeiras (espanhol, inglês, francês e alemão),existindo
ainda vários centros de explicações.
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Bragança possui infraestruturas desportivas de qualidade, que
permitem a prática de diversas modalidades (futebol, basquetebol,
hóquei em patins, natação, danças, artes marciais, etc) e, em conjunto

com os clubes desportivos e empresas, tornam Bragança Saudável.
2 piscinas (1 descoberta e 1 coberta aquecida)
5 pavilhões cobertos
3 campos desportivos de relva natural e síntética
4 parques de manutenção física
3 parques radicais
5 parques infantis
4 ginásios
1 centro hípico
9 polidesportivos ao ar livre
Ao longo do ano realizam-se mais de 20 percursos pedestres e o
concelho de Bragança apresenta excelentes condições para a prática do
btt e running.

Piscinas Municipais

Parque Infantil

Parque Radical
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1 Unidade Hospitalar (com cuidados especializados em: Medicina Geral e Familiar,
Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Estomatologia, Gastrenterologia, Ginecologia/Obstetrícia,
Medicina Física e Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neurologia, Nefrologia,
Nutricionismo, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria / Neonatologia,

Pneumologia, Psicologia Clínica, Psiquiatria, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Urologia,
Saúde Pública)

3 Centros de Saúde
1 Unidade de Cuidados Paliativos
1 Unidade de Doentes Evolução Prolongada
1 Unidade de Cuidados Continuados
Várias Clínicas Privadas com diversas especialidades
Em Bragança 98,5% da população tem médico e enfermeiro de família.
Bragança possui ainda uma rede social coesa e alargada, abrangendo
várias respostas sociais e possibilitando um enquadramento mais

eficiente das necessidades.

Unidade Cuidados Continuados

Hospital de Bragança
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Bragança, sendo uma cidade de equilíbrio territorial e pólo centralizador
de competências e conhecimento, possui serviços regionais e
desconcentrados.
Tribunal da Comarca de Bragança
Conservatória de Registo Predial, Comercial e Civil
Centro Regional da Segurança Social
Autoridade Tributária (Serviço de Finanças e Alfândega)
Instituto Português do Desporto e Juventude
INATEL
IAPMEI
Núcleo Empresarial de Bragança (NERBA)
Associação Comercial Industrial e Serviços de Bragança (ACISB)
Direção Regional de Agricultura e Pescas
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Bombeiros Voluntários de Bragança
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Autoridade para as Condições de Trabalho
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A cidade de Bragança possui boas acessibilidades internas e uma oferta
de alojamento diversificada e de qualidade.

Bragança está totalmente coberta pela rede de abastecimento de água,
saneamento e recolha de resíduos, existindo ainda uma rede de
abastecimento público de gás e de fibra ótica que abrange as zonas
residenciais e de serviços.
Custos estimados de alojamento (arrendamento e venda)
T0 | 190€/mês – 55.000€
T1 | 235€/mês – 62.000€
T2 | 280€/mês – 68.000€
T3 | 320€/mês – 85.000€
T4 | 450€/mês – 130.000€
Quartos | 100€ - 125€

Av. Forças Armadas

Rua Alexandre Herculano | Pedonal
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O Município de Bragança possui um conjunto alargado de apoios às
famílias residentes no concelho de Bragança, nomeadamente:
• redução de 70% sobre o valor mensal da fatura da água, saneamento e

resíduos sólidos urbanos para famílias carenciadas, bem como apoios
específicos para famílias numerosas;
• escalões progressivos no pagamento do passe dos Serviços de
Transportes Urbanos de Bragança;
• escalões progressivos no pagamento da utilização das piscinas
municipais e em todos os equipamentos culturais geridos pelo Município
de Bragança;
• quando posicionados no 1º, 2º e 3º escalão de abono de família de
crianças e jovens, o Município de Bragança comparticipa
respetivamente, 100%, 50% e 25% aos alunos do ensino público nas
seguintes modalidades:
Educação pré escolar: Refeição – custo mensal de 31.18€ e Alargamento
de horário - custo mensal de 30.20€
Ensino básico do 1º ciclo: Refeição – custo mensal de 32,12€ e Manuais
escolares obrigatórios
• aos alunos que residam a 4 km de distância do estabelecimento de

ensino pré escolar e do 1º ciclo do ensino básico, o Município garante
transporte gratuito.

Zona Industrial das Cantarias
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O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) ministra ensino superior no
âmbito das suas escolas integradas (Escola Superior Agrária, duas

Escolas Superiores de Tecnologia e Gestão, uma Escola Superior de
Educação e uma Escola Superior de Enfermagem), conferindo os graus
de Bacharelato e Licenciatura.
Para além da docência, cabe a esta Instituição o desenvolvimento de

atividades de Investigação e Desenvolvimento e de apoio à comunidade
através da prestação de serviços e formação contínua.
O Instituto Politécnico de Bragança é um centro de criação, transmissão e
difusão de cultura, ciência, tecnologia e arte.

.

Instituto Politécnico de Bragança

Bragança

Oportunidade de Futuro

Em Bragança existe uma unidade do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, a qual ministra diversos cursos de formação profissional,

nomeadamente nas áreas da eletricidade e eletrónica, informática,
serviços pessoais, restauração e hotelaria.
Existe ainda uma escola profissional, a Escola Prática Universal que
leciona cursos de contabilidade, construção civil, turismo e serviços

comerciais.

.

Instituto do Emprego e Formação Profissional
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Bragança evoluiu, de 2001 para 2011, 8.5 pontos percentuais (pp), está
4.0 pp acima da média do País, 5.6 pp acima da média da Região Norte,

6.5 pp acima da média de Trás-os-Montes, 5.98 pp acima da média do
Distrito de Bragança, ocupando a 13ª posição no universo dos 308
Municípios de Portugal, sendo este um importante indicador para o
desenvolvimento concelhio.

Nível de escolaridade (Residentes com licenciatura completa)
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A Fundação Rei Afonso Henriques, da qual o Município de Bragança é
patrono, possui sede em Bragança e Zamora, desenvolvendo um

importante e reconhecido papel na cooperação transfronteiriça.
Possui uma rede abrangente de cooperação com instituições espanholas,
nomeadamente com a Universidade de Salamanca e a Universidade de
Valladolid, bem como com entidades e confederações de apoio ao

investimento, inovação e empreendedorismo.

.

Fundação Rei Afonso Henriques | Zamora
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A cooperação entre empresas do mesmo ramo industrial, através dos
clusters, traduz-se em ganhos competitivos e maior eficiência.
Bragança está a potenciar o desenvolvimento de um cluster da industria
automóvel, tendo como âncora a instalação da Faurecia – Bragança,
empresa que regista um crescimento assinalável ao nível da produção,
exportação e colaboradores.
A Faurecia – Bragança possui cerca de 750 colaboradores, apresentando
elevados índices de qualidade e produtividade, bem como, baixas taxas
de absentismo.
Já estão instalados em Bragança diversos sub-fornecedores de
componentes para a Faurecia – Bragança, estando em fase de instalação
duas unidades de capital estrangeiro.
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• Ligação direta à IP4/A4
• Zona Industrial em expansão
• 5 minutos de Bragança
• Proximidade a linha de água
• Proximidade a infraestrutura aeroportuária

Faurecia - Bragança
52 ha
Espaço para industria
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O Brigantia Ecopark é um espaço de ciência e tecnologia para apoio a
empresas consolidadas e a empresas incubadas, ambas de base

tecnológica. Possui ainda espaços laboratoriais para apoio à
investigação, desenvolvimento e inovação.
Desenvolve a sua atividade em três áreas temáticas, sem prejuízo de
outras que possam vir a ser determinantes para o seu desenvolvimento.
As áreas são: Energia, Ambiente e Eco construção. Possui protocolo com
Programa de Incubação “EDP Starter” e PT INOVAÇÃO.

Brigantia Ecopark

