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Assuntos Económicos e Internacionalização

Nova Área de Acolhimento Empresarial de Baião

• Foi já lançado o concurso público para a construção de uma nova área para empresas com oito lotes e uma 23.253,60 mil metros

quadrados. A autarquia conseguiu captar fundos europeus para concretizar este importante objetivo, através do Programa Operacional

NORTE 2020.

• A nova área de acolhimento empresarial vai situar-se próxima da zona industrial já existente, mais concretamente entre a rua António 

Ferreira Cabral Pais do Amaral e a Variante à Estrada Nacional 321

OBJETIVO:

• Oportunidades de investimentos e criação de valor para as empresas e pessoas;

• Empregabilidade para Baião e para a região;

• Desenvolvimento do tecido empresarial.
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Área para empresas com oito lotes 
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Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião

• Devido à pandemia por COVID-19, a Feira do Fumeiro e dos Vinhos de Baião, organizada pela Câmara Municipal de Baião, decorreu em

ambiente virtual através da Internet, em que a grande variedade de produtos locais estiveram ao dispor dos consumidores na loja

online www.locale.pt . Contudo, durante o fim de semana, a restauração em Baião esteve também a servir o famoso cozido!

• Através de uma parceria entre o município Baionense e a Dolmen, mais de 20 produtores de Baião estiveram reunidos num mesmo

espaço (online) e os consumidores tiveram a oportunidade de poder adquirir vários produtos de qualidade a preços mais atrativos, bem

como outras vantagens.

• Com o propósito de apoiar os seus produtores, a Câmara Municipal de Baião assegurou os custos associados aos portes de envio, para

compras superiores a 20 euros, disponibilizando ainda vales-oferta para utilização nos estabelecimentos de restauração e de alojamento

de Baião.

• Na categoria criada para o efeito, foi possível comprar fumeiro produzido em Baião, seguindo os métodos mais tradicionais. As variedades

de fumeiro disponíveis foram: o salpicão; o presunto; e a alheira; entre outros.

http://bit.do/locale-feira
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Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião

• Estiveram disponíveis os vinhos verdes da casta Avesso, específica da sub-região de

Baião e outros produtos como o biscoito da Teixeira, os licores, a cerveja artesanal, o

mel, as compotas e as amêndoas artesanais.

• A solução encontrada através da loja online www.locale.pt permitiu aos produtores

Baionenses o escoamento dos produtos de Baião, que têm muitos apreciadores em

todo o país.

OBJETIVOS:

• Aumentar o volume de negócios das empresas;

• Promover Baião e os seus produtos, a região e as sua gentes;

• Uma oportunidade para continuar a saborear o melhor da nossa gastronomia;

• Fomentar oportunidades de negócio;

http://bit.do/locale-feira
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Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião

Encomendas no período da Feira e Vinhos de Baião –
superior a 230 encomendas.

• Fumeiro – 500 kg de vendas;

• Vinho – 260 garrafas;

• Pacotes de amêndoas – 200;

• Biscoito (quantidade) – 100 (biscoitos);

• Faturação: superior a 10.000,00 euros.

Destinos das ENCOMENDAS

Adaúfe, Águas Santas, Alagoa, Alcabideche, Almada, Almeirim, Amadora, Amarante, Arcozelo,

Argoncilhe, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Baguim do Monte, Baião, Beja, Braga, Cadaval, Campelo,

Carcavelos, Carregado, Cascais, Castelo Branco, Charneca da Caparica, Corroios, Ermesinde,

Espairo, Estoril, Évora, Fátima, Figueira da Foz, Gandra, Guimarães, Ílhavo, Ladeira da Póvoa de

Baixo, Lavra, Leça da Palmeira, Leça do Balio, Leiria, Lisboa, Loures, Lumiares Armamar, Mafra,

Maia, Marco de Canaveses, Martinchel, Matosinhos, Mindelo, Monte Abraão, Monte Redondo,

Moscavide, Mosteiró, Murches, Nogueira da Maia, Odivelas, Oeiras, Olhão, Ovar, Ovil, Palmela,

Parede, Pedrógão Grande, Penafiel, Penha Longa, Peniche, Pinhal Novo, Portela, Porto, Póvoa da

Galega, Proença-a-Nova, Queluz, Ramalhal-Torres Vedras, Recarei, Rio Tinto, Santa Margarida da

Coutada, Santa Marinha do Zêzere, Santo António da Caparica, Santo Tirso, São Félix da Marinha,

São João da Madeira, São João do Ver, São João dos Montes, São Lourenço do Douro, São Paio de

Oleiros, São Roque, Sedielos, Seixezelo, Senhora da Hora, Setúbal, Sever do Vouga, Sobreda,

Souselas, Tomar, Vagos, Vaiamonte, Valbom, Vale da Pedra, Valongo, Vermoim, Vieira de Leiria,

Vieira do Minho, Vila do Conde, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e

Vilar Seco.
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Anho Assado com Arroz no Forno

• A Câmara Municipal de Baião desafiou os restaurantes do concelho no sentido de criar um evento descentralizado de promoção da gastronomia local, que

respeite as diretrizes da Direção-Geral de Saúde.

• No entanto, perante o contexto de pandemia e à semelhança do que ocorreu no ano anterior, alterou-se o modelo e optou-se pelo formato de evento

descentralizado que reuniu menos pessoas, mas foi mais abrangente nos vários pontos do nosso território.

OBJETIVOS:

• Desfrutar da qualidade da nossa gastronomia, vinhos e produtos locais;

• Fomentar o volume de negócios das empresas;

• Promover Baião e os seus produtos, a região e as sua gentes;

• Proporcionar uma oportunidade a quem visita Baião saborear o melhor da nossa gastronomia;

• Fomentar oportunidades de negócio;

• Garantir a sustentabilidade de várias empresas do setor de atividade.
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Atividades desenvolvidas pela AEB com o apoio do Município de Baião

• As atividades tiveram como objetivo central apoiar o tecido empresarial de Baião, criar oportunidades, valor e qualidade nos produtos e

serviços prestados. Como no ano de 2020, o ano de 2021, também foi considerado um ano difícil, devido aos efeitos da pandemia, Neste

contexto, o Município de Baião cooperou com a AEB no desenvolvimento de algumas das suas atividades, com a atribuição de apoios

como:

• Apoio a Taxistas e Restauração no Natal 2020 - 750,00 euros;

• Apoio a Taxistas e Restauração - distribuição - 750,00 euros;

• Apoio à iluminação da árvore de Natal - 500,00 euros;

• Apoio à Realização da Iniciativa “Compre em Baião” - 2.500,00 euros;

• Apoio à realização da 6ª Gala do Empresário 2021 - 2.000,00 euros.
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Atividades desenvolvidas:

• Em parceria com a Dolmen foi implementada uma plataforma virtual (online) locale.pt para apoio e suporte às feiras do Feira do Fumeiro

e do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, permitindo uma melhor gestão da distribuição e acessibilidade aos eventos, pelas

empresas e cidadãos;

• Via Verde Investidor;

• Utilizando os canais de comunicação do Município, mantêm-se informados os produtores de Baião de novos eventos, oportunidades,

apoios, legislação, entre outros;

• Reuniões presenciais e virtuais com investidores de várias tipologias de empresas (Energias Renováveis/Parques Eólicos, Turismo Rural e

de Habitação, Agroturismo, Produtos Regionais, Turismo em diversas vertentes; Empresas de Transformação, entre outras);

• Envolver entidades como a CIM, CCDRN, IAPMEI, entre outras, com o objetivo de promover o desenvolvimento económico e social da

região, bem como para o apoio às empresas no apoio ao desenvolvimento e implementação de projetos.
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Regeneração Urbana da Rua de Camões - Sede do Município de Baião

• Colocação de novo piso numa extensão de cerca de 1800 metros da rua central. A obra foi executada 3 fases para causar a menor

perturbação possível na circulação.

• Foram reperfilados os passeios, com a elevação a uma cota mais elevada em alguns lugares de estacionamento, para que com a

pavimentação tudo ficasse nivelado.

• Decorreu também a requalificação dos locais das esplanadas junto à restauração, permitindo melhorar as acessibilidades para os cidadãos

e para o comércio local.

Colocação de contentores enterrados;

Novos pontos de paragem de autocarro;

Sinalética sobre lugares de estacionamento;

Nova estrutura de informação pública (mupi).
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Parque Urbano da Vila de Baião

• A Câmara Municipal de Baião está a projetar um Parque Urbano

com cerca de 5 hectares para a sede de concelho. O parque vai ter

áreas de lazer e de desporto. Existirão também lotes para habitação.

• O mesmo está em fase final de projeto e vai nascer junto à variante

de Baião, em diferentes terrenos adquiridos entre a zona do

Tijelinho e a zona da rua de Entreparedes.

OBJETIVOS:

• O objetivo é aumentar as oportunidades de fixação de famílias em

Baião, aumentando o número de terrenos disponíveis para

construção.



Quinta do Convento 
de Ancede

cm-baiao.pt



O Seu Logótipo ou Nome Aqui

Quinta do Convento de Ancede

Atividades desenvolvidas

• Requalificação da quinta, com a introdução da “Uva de Mesa”, cerca de 700 cepas de castas provenientes e oferecidas pela Herdade Vale da Rosa;

• O Município de Baião adquiriu um conjunto de ferramentas para apoio ao desenvolvimento agrícola e contratou recursos humanos, para aumentar a

produtividade e qualidade do local e dos produtos;

• Os produtos de natureza biológica, são disponibilizados à comunidade para que possa usufruir da qualidade dos mesmos;

• Está a decorrer o processo de vedação de uma área da quinta destinada ao alojamento de equídeos, bem como o desenvolvimento de um projeto na área da

pecuária;

• Os bens necessários para a quinta do Mosteiro de Ancede são adquiridos a empresas de Baião, permitindo assim, gerar receita, sendo esta reinvestida da

quinta;

• No ano de 2021 verificou-se um aumento na produção de vinho, com o engarrafamento de 7.000 garrafas com a marca do “Lagar do Convento”;

• Nova plantação com 1600 bacelos, que serão excertados com castas antigas da região e que irá funcionar como banco de sementes.
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Quinta do Convento de Ancede

Atividades desenvolvidas

OBJETIVOS:

• Contribuir para o desenvolvimento e conceção de uma Quinta Pedagógica;

• Fomentar e dinamizar parcerias com outras entidades no que respeita ao ensino profissional agrícola;

• Aumentar a divulgação dos produtos obtidos;

• Promover a cooperação com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião, para os alunos dos cursos vocacionais de agricultura

frequentarem a Quinta do Convento de Ancede, no decorrer das suas aulas práticas.

RESULTADOS:

• Aumento da qualidade e valorização da produção, dos produtos e dos serviços à comunidade;

• Requalificação do espaço, evitando a sua degradação;

• Disponibilizar à comunidade usufruir de um conjunto de produtos biológicos e naturais.
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