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Complexo empresarial
Sonuma BuSineSS Complex

F i g u e i r ó  d o s  V i n h o s
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L e g e n d a

A auto-estrada

IP Itinerários Principais

IC Itinerários Complementares

:: espaço modular divisível até 7 espaços cobertos

:: Possibilidade de agregação de espaços

:: aptidão para indústria/serviços/comércio

:: espaços a disponibilizar cedidos sob a forma
de arrendamento de longa duração, permitindo uma 
flexibilidade na entrada ou na eventual saída da empresa

:: arrendamento em modelo “chave na mão”

:: Infra-estruturas base pré instaladas

:: Potência eléctrica - (41,40 kVa/espaço)

:: Fibra ótica

:: Sistemas de segurança

:: Processo de cedência célere, orientado para
a flexibilidade e satisfação dos investidores

:: acesso a espaços comuns, sala de reuniões
e estacionamento cuja utilização é vocacionada para
as empresas

:: Serviços de apoio técnico, logístico, consultadoria
e outros através do CenTRO InVeSTe, serviço do
Município de Figueiró dos Vinhos vocacionado para
o apoio direto aos empresários

:: Modular spaces, divisible up to seven covered areas

:: Modular spaces which can be put together

:: Fitted for industry/trade/services

:: Spaces to be provided in the form of long-term leases, 
allowing flexibility in the entry our in the leave of the 
company

:: Rental in turnkey model

:: Pre existence of basic infrastructures

:: electric Power - (41.40 kVa/space)

:: Optical fiber

:: Security systems

:: Fast lease, focusing in flexibility and customer
satisfaction

:: access to common areas, canteen, meeting room
and car park for your business

:: Technical, logistic, consulting and other support
services are provided by Centro Investe, a municipal
service aimed to support directly the entrepreneurs

:: ComPlexo
emPresArIAl
soNUmA ::

:: INdíCe ::

:: INdex ::

:: soNUmA 
BUsINess 
ComPlex ::
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Complexo Empresarial Sonuma

Planta Geral do Complexo Empresarial Sonuma

Centro Investe

apoio e benefícios à instalação

Sonuma Business Complex

Layout plan of Sonuma Business Complex

Invest Center

advantages and suport to business startup
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:: PlANtA gerAl do ComPlexo
emPresArIAl soNUmA ::

:: PlAN of soNUmA ::

Figura 1

Picture 1ÁReaS dOS eSPaçOS
SPaCeS aRea

edIFÍCIO CenTRaL | MaIn aRea
piso 0 (sala 1) | floor 0 (room 1)
piso 0 (espaços comuns) | floor 0 (common areas)

piso 1 (sala 2) | floor 1 (room 2)
piso 1 (sala 3) | floor 1 (room 3)
piso 1 (espaços comuns) | floor 1 (common areas)

zOnaS TÉCnICaS | TeChnICaL aReaS
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991 m2 659 m2 584 m2 581 m2

584 m2 584 m2642 m2

4914 m2 de área ampla coberta, divisível até 7 espaços

4914 m2 of large covered area, modular and divisible up to 7 spaces
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gABINete de APoIo Ao INvestImeNto
e de Promoção do emPreeNdedorIsmo

• Vetor central de captação de investimento

• apoio na formalização de candidaturas
a sistemas de incentivos e financiamento

• gestão de áreas empresariais

• Promoção do potencial empreendedor 

• Identificação de ideias de negócio associadas
a recursos endógenos 

• Identificação de oportunidades de negócio

• dinamização da cooperação entre empresários

• Marketing territorial de Figueiró dos Vinhos

INvestmeNt sUPPort offICe ANd eNtrePre-
NeUrshIP PromotIoN CeNter

• Central fundraising vector

• Support in the submission of projects to funding 
systems and incentives

• Management of business areas

• Promotion of the potencial entrepeneur 

• Identification of business ideas associated with 
endogenous resources

• Identification of business opportunities

• Promoting cooperation between entrepreneus

• Territorial marketing of Figueiró dos Vinhos

INCUBAdorA de emPresAs

• entidade acreditada para prestação de serviços
de incubação, apoio especializado, consultadoria
e acesso a rede de mentores

• espaços-tipo gabinete equipados com mobiliário
de escritório adequado

• equipamentos comuns e serviços (correio, 
internet, reprografia, etc)

• zonas de circulação, sala de reuniões, cafetaria
e auditório equipado

• Serviços administrativos (atendimento, receção
e encaminhamento)

• Facilidade de estacionamento e localização 
central

BUsINess INCUBAtor

• accredited entity to provide incubation services, 
specialized support, consultancy and acess to a 
network of mentor

• Cabinets equipped with suitable office furniture

• Common equipment and services (mail, internet, 
reproduction and others)

• Common areas, meeting rooms, cafeteria service 
and full equipped auditorium

• administrative services (costumer service, 
reception and pathway service)

• Central location and easy to park
Rua Major neutel de abreu, n.º 39-41 

3260-427 Figueiró dos Vinhos 

Tlf. 236 559 000 / Tlm. 914 145 125

geral@centroinveste.pt 

www.centroinveste.pt 

:: CeNtro INveste ::

:: INvest CeNter ::
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:: APoIo e BeNefíCIos
à INstAlAção :: 
PROgRaMa de aPOIO aO InVeSTIMenTO

:: Cedência de espaços/edifícios e equipamentos
por tempo determinado

:: Cedência de lotes e bonificação do preço

:: Aconselhamento técnico na conceção e execução 
dos projetos

:: Prioridade na apreciação dos projetos
de licenciamento

:: Isenção de taxas urbanísticas e administrativas

:: aconselhamento técnico na organização e 
tratamento do espaço objeto do investimento

:: Realização de obras de infraestruturas públicas
da competência da Câmara

:: Isenção de derrama

:: AdvANtAges ANd sUPort 
to BUsINess stArtUP :: 
InVeSTMenT PROMOTIOn PROgRaMMe

:: granting Spaces/buildings and equipment for a 
given time

:: Spaces assignment and reduced prices

:: Technical advice in project design and execution

:: Priority in the assessment of the license project

:: Exemption from urbanistic and administrative 
taxes
 
:: Technical advice regarding the organization and 
treatment of the investment space

:: Public infrastructure works are a responsability 
of Figueiró dos Vinhos Municipality

:: Tax exemption from municipal surcharge
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