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“A baía de Setúbal 
continua a ser um 
território aberto 
ao mundo, que se 
distingue pela vocação 
na internacionalização, 
seja no cosmopolitismo 
cultural, seja nas 
exportações ...”



O concelho de Setúbal situa-se numa posição es-

tratégica de grande importância para o contexto 

regional, nacional e internacional. É generosa-

mente enriquecido por duas áreas – a serra e o estuário 

– que são fonte de biodiversidade e de vida. A Arrábida 

e o Sado, unidos pela baía de Setúbal, são o berço fértil 

de vinte sete séculos de história, que se fez de ocupação 

humana, de vida social e de atividades económicas, por 

povos que em Setúbal se fixaram pois aqui encontraram 

as condições ideais para viver e para prosperar. 

A localização e os recursos endógenos do seu território 

foram e são condição para o desenvolvimento social e 

económico de Setúbal desde a Idade do Ferro até ao 

presente, com ciclos de vida e de atividade distintos. 

A baía de Setúbal acolheu povos de várias origens, dos 

fenícios aos romanos, dos africanos aos sul-americanos, 

de outros povos europeus aos asiáticos, e ainda mo-

vimentos migratórios de outras regiões do país. Este 

leque de culturas e de saberes moldou e valorizou o te-

cido social do concelho, a sua história, as suas tradições 

e as atividades humanas. 

Mas se a baía de Setúbal foi e é porto de abrigo, do mes-

mo modo tem sido uma porta aberta ao mundo. Desta 

baía se estabeleceram pontes para o comércio marítimo 

com os povos do Mediterrâneo, aqui fizeram paragem e 

se forneciam as frotas hanseáticas a caminho do norte da 

Europa e do Báltico, daqui se estabeleceram rotas euro-

peias e intercontinentais para a exportação de produtos 

locais, daqui continua a ter ponto de partida um leque 

vasto de produtos locais, como o vinho ou as ostras, e os 

produtos das indústrias instaladas no concelho.

Sob a insígnia “Setúbal, Município Participado”, a Câ-

mara Municipal realiza regularmente visitas às empresas, 

mantendo laços estreitos e de proximidade. Esta ação 

constante possibilita um conhecimento sólido sobre a 

realidade do tecido empresarial do concelho, agente im-

portante para a vida deste território e para o seu desen-

volvimento económico e social.

As empresas, e todos quantos delas fazem parte, são 

confrontadas com desafios, sucessos, dificuldades e 

oportunidades, que superam com o empenho e a dedi-

cação de muitos na criação de soluções, com resiliência, 

e na inovação técnica e científica. Esse trabalho conjun-

to, ao longo de gerações, tem forjado um caminho com 

o qual também se constrói a história de Setúbal. 

Orgulha-nos o tecido empresarial de Setúbal e o impor-

tante contributo que presta à economia local, mas tam-

bém à economia da região e do país. A baía de Setúbal 

continua a ser um território aberto ao mundo, que se 

distingue pela vocação na internacionalização, seja no 

cosmopolitismo cultural, seja nas exportações. 

Justamente para valorizar e reconhecer as empresas de 

Setúbal e os seus trabalhadores, a Câmara Municipal edi-

ta esta publicação, que sintetiza a história da economia 

no concelho e faz um atual retrato económico de Setúbal.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MARIA DAS DORES MEIRA

Setúbal no mundo
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The municipality of Setúbal is located in a strate-

gic position of utmost importance for the regional, 

national and international context. It is generously 

enhanced by two areas – a mountain and the estuary – 

sources of both biodiversity and life. The Arrábida and the 

Sado, joined by the bay of Setúbal, comprise the fertile 

birthplace of twenty-seven centuries of history, made up 

of human occupation, social life and economic activities. 

These involved peoples who settled in Setúbal, where 

they found the ideal conditions to live and prosper.

This location and the endogenous resources of this terri-

tory have been conditional on Setúbal’s social and eco-

nomic development from the Iron Age to the present, 

with distinct life and activity cycles.

The bay of Setúbal has welcomed peoples of various or-

igins, from the Phoenicians to the Romans, from Africans 

to South Americans, from other European peoples to 

Asians, as well as other migratory flows from other re-

gions in the country. This variety of cultures and knowl-

edge moulded and enhanced the municipality’s social 

fabric, its history, traditions and human activities.

However, whereas the bay of Setúbal has served as a safe 

haven, it has likewise been an open door to the world. 

This bay has been the stepping stone to forging bridges 

for maritime trade with Mediterranean peoples. This is 

where they made stopovers, as Hanseatic fleets were sup-

plied on their way to northern Europe and the Baltic. Eu-

ropean and intercontinental routes were established from 

here, to export local products. A wide variety of these, in-

cluding wine, oysters, or products from the municipality’s 

industries, is still shipped from this starting point.

Under the banner ‘Setúbal, an Invested Municipality,’ the 

City Council regularly conducts visits to companies, while 

maintaining close proximity ties. This constant initiative 

enables obtaining sound knowledge of the municipality’s 

corporate fabric, a major driving force for the life of this 

territory and for its economic and social development.

Companies, and everyone that is a part of them, face 

challenges, successes, difficulties and opportunities, all 

of which are overcome and achieved through the com-

mitment and dedication of many in creating solutions, 

with resilience, and in technical and scientific innovation. 

Over the course of generations, this work has forged a 

path through which Setúbal’s history is built, as well.

We are proud of Setúbal’s corporate fabric and of its 

significant contribution not only to the local economy, 

but also to that of the region and the nation. The bay of 

Setúbal remains open to the world, as a territory noted 

for its call to internationalisation, whether through its 

cultural cosmopolitanism or via its exports.

It is precisely to value and recognise Setúbal’s compa-

nies and their workers that the City Council has come 

out with this publication, summarising the history and 

providing a current depiction of Setúbal’s economy.

THE MAYORESS OF SETÚBAL

MARIA DAS DORES MEIRA

Setúbal in the world
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Nos últimos três períodos intercensitários a evolução da popu-
lação residente no concelho de Setúbal foi positiva, seguindo 
a tendência identificada a nível de sub-região, região e país. 

Entre 2001 e 2011, a população residente no concelho aumentou cer-
ca de 6,4% (mais 7251 habitantes), situando-se neste último ano nos 
121.185 habitantes.

Porém, as estimativas da população residente para 2017 do INE evi-
denciam uma inversão da tendência de crescimento populacional das 
últimas décadas, atribuindo ao concelho de Setúbal um efetivo popu-
lacional de 116.330 habitantes (menos 4855 habitantes face a 2011, o 
que equivale a uma redução de 4,0%).

A tendência demográfica do concelho é contrária à registada na Pe-
nínsula de Setúbal e na Área Metropolitana de Lisboa, que apresen-
tam acréscimos populacionais, mas é consonante com a evolução 
demográfica nacional (redução de 2,6% entre 2011 e 2017). Em 2021, 
com o novo recenseamento geral da população a realizar pelo INE, 
será possível aferir se esta tendência de evolução negativa se efeti-
vou ou não.

A análise por freguesia permite concluir que somente a União das Fre-
guesias de Setúbal tem vindo a perder população de forma contínua 
ao longo do período temporal em análise, fundamentalmente como 
consequência da evolução demográfica da antiga freguesia de Nossa 
Senhora da Anunciada.

A antiga freguesia de Santa Maria da Graça, que nas décadas de 80 
e 90 apresentou decréscimos populacionais de cerca de 8 e 13%, res-
petivamente, registou no último período intercensitário um acréscimo 
de cerca de 43% (mais 2280 habitantes em 2011 face a 2001), facto 
que ficou a dever-se em parte ao aumento do território desta fregue-
sia em virtude da alteração aos limites territoriais das freguesias de 
Santa Maria da Graça e de São Sebastião em 2005.

1.

1.1.

1.1.1.

Caracterização do Concelho

Evolução Demográfica

Desenvolvimento populacional
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Evolução demográfica do concelho de Setúbal, 1981–2017
(valores absolutos)

Unidades Territoriais 1981 1991 2001 2011 2017*

Portugal 9.833.014 9.867.147 10.356.117 10.562.178 10.291.027

Área Metropolitana Lisboa 2.482.276 2.476.977 2.661.850 2.821.876 2.833.679

Península de Setúbal 584.648 640.493 714.589 779.399 782.886

Concelho de Setúbal 98.366 103.634 113.934 121.185 116.330

União das Freguesias de Setúbal 40.955 38.231 38.502 38.098 n.d.

   N.ª Sra. Anunciada 19.287 16.401 16.092 13.738 n.d.

   Sta. Maria da Graça 6.662 6.144 5.340 7.620 n.d.

   São Julião 15.006 15.686 17.070 16.740 n.d.

São Sebastião 48.912 47.058 52.814 52.542 n.d.

União das Freguesias de Azeitão 8.499 9.399 13.085 18.877 n.d.

   São Lourenço 5.704 5.922 8.487 11.638 n.d.

   São Simão 2.795 3.477 4.598 7.239 n.d.

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra − 3.708 4.076 5.885 n.d.

Sado − 5.238 5.457 5.783 n.d.

* Estimativas a 31.12.2017.
n.d. – não existem dados disponíveis.

Fonte: INE, Censos 1981, 1991, 2001, 2011 e Anuário Estatístico da Área Metropolitana de 
Lisboa 2017

A freguesia de São Sebastião apresentou decréscimos populacionais 
entre 1981 e 1991 e entre 2001 e 2011, no primeiro caso em resultado 
da criação de duas novas freguesias a partir do seu território e no se-
gundo em virtude da alteração dos limites territoriais com a freguesia 
de Santa Maria da Graça, como mencionado.

Em todas as restantes freguesias, a população residente aumentou 
no último período intercensitário, com particular destaque, em termos 
absolutos, para as antigas freguesias de São Lourenço (mais 3151 ha-
bitantes), São Simão (2641 habitantes) e Santa Maria da Graça (2280 
habitantes). Em termos relativos, coube às antigas freguesias de São 
Simão (57,44%), Santa Maria da Graça (42,70%) e São Lourenço 
(37,13%) e à freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (44,38%) os 
maiores crescimentos populacionais entre 2001 e 2011
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Variação da população residente do concelho de Setúbal, 1981–2011
(valores absolutos)

Unidades Territoriais 1981–91 1991–01 2001–11 2011–17*

Portugal 34.133 488.970 206.061 -271.151

Área Metropolitana Lisboa -5.299 184.873 160.026 11.803

Península de Setúbal 55.845 74.096 64.810 3.487

Concelho de Setúbal 5.268 10.300 7.251 -4.855

União das Freguesias de Setúbal -2.724 271 -404 n.d.

   N.ª Sra. Anunciada -2.886 -309 -2.354 n.d.

   Sta. Maria da Graça -518 -804 2.280 n.d.

   São Julião 680 1.384 -330 n.d.

São Sebastião -1.854 5.756 -272 n.d.

União das Freguesias de Azeitão 900 3.686 5.792 n.d.

   São Lourenço 218 2.565 3.151 n.d.

   São Simão 682 1.121 2.641 n.d.

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra − 368 1.809 n.d.

Sado − 219 326 n.d.

* Estimativas a 31.12.2017.
n.d. – não existem dados disponíveis.

Fonte: INE, Censos 1981, 1991, 2001, 2011 e Anuário Estatístico da Área Metropolitana de 
Lisboa 2017

Variação da população residente do concelho de Setúbal, 1981–2011
(valores absolutos)

Unidades Territoriais 1981–91 1991–01 2001–11 2011–17*

Portugal 0,35 4,96 1,99 -2,57

Área Metropolitana Lisboa -0,21 7,46 6,01 0,42

Península de Setúbal 9,60 10,4 9,07 0,45

Concelho de Setúbal 5,40 9,90 6,36 -4,01

União das Freguesias de Setúbal -6,65 0,71 1,05 n.d.

   N.ª Sra. Anunciada -15,00 -1,90 -1,90 n.d.

   Sta. Maria da Graça -7,80 -13,1 42,70 n.d.

   São Julião 4,50 8,80 -1,93 n.d.

São Sebastião -3,80 12,20 -0,52 n.d.

União das Freguesias de Azeitão 10,59 39,22 44,26 n.d.

   São Lourenço 3,80 43,30 37,13 n.d.

   São Simão 24,40 32,20 57,44 n.d.

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra − 9,9 44,38 n.d.

Sado − 4,2 5,97 n.d.

* Estimativas a 31.12.2017.
n.d. – não existem dados disponíveis.

Fonte: INE, Censos 1981, 1991, 2001, 2011 e Anuário Estatístico da Área Metropolitana de 
Lisboa 2017
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Distribuição da população residente no concelho de Setúbal
por dimensão dos lugares, 1991, 2001 e 2011

Dimensão dos aglomerados
1991 2001 2011

N.º % N.º % N.º %

Total 103.634 100,0 113.934 100,0 121.185 100,0

Até 1.999 hab. 12.896 12,4 12.442 10,9 23.934 19,7

De 2.000 a 4.999 hab. 5.886 5,7 5.334 4,7 10.633 8,8

De 5.000 a 9.999 hab. − − 6.415 5,6 0 0,0

De 50.000 a 99.999 hab. 83.220 80,3 87.521 76,8 86.618 71,5

Pop. isolada, embarcada
e corpo diplomático

1.632 1,6 2.222 2,0 0 0,0

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

A estrutura de povoamento do concelho de Setúbal caracteriza-se por 
uma concentração da população residente nos aglomerados de maior 
dimensão, concretamente na cidade. A cidade de Setúbal concentrava 
cerca de 71,5% do total da população residente no concelho em 2011.
Entre 1991 e 2001, registaram-se algumas alterações na estrutura de 
povoamento do concelho de Setúbal, designadamente um reforço da 
população residente em aglomerados entre 5000 e 9999 habitantes 
e dos isolados. Os restantes aglomerados registaram um decréscimo 
do seu peso relativo.

De acordo com os Censos de 2011, o concelho de Setúbal detinha 
unicamente um lugar com uma população residente entre os 10.000 
e os 99.999 habitantes (cidade de Setúbal), um lugar com uma popu-
lação entre 5000 e 9999 habitantes, dois lugares entre 2000 e 4999 
habitantes e 35 com menos de 2000 habitantes.

1.1.2. Distribuição espacial

da população
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Peso demográfico das freguesias do concelho de Setúbal
em 2001 e 2011 (%)

Unidades Territoriais 2001 2011

Concelho de Setúbal 100,0 100,0

União das Freguesias de Setúbal 33,8 31,4

   N.ª Sra. Anunciada 14,1 11,3

   Sta. Maria da Graça 4,7 6,3

   São Julião 15,0 13,8

São Sebastião 46,4 43,4

União das Freguesias de Azeitão 11,5 15,6

   São Lourenço 7,4 9,6

   São Simão 4,0 6,0

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 3,6 4,9

Sado 4,8 4,8

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Como se pode observar na tabela seguinte, em 2001, a freguesia de 
São Sebastião concentrava quase metade da população residente 
no concelho, seguindo-se a União das Freguesias de Setúbal com 
33,8% da população residente. Em 2011, estas duas freguesias con-
tinuavam a concentrar a maioria da população residente, embora se 
tenha assistido no último período intercensitário a um aumento da 
importância relativa da União das Freguesias de Azeitão e da fregue-
sia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. Esta situação revela, em termos 
gerais, que as freguesias mais periféricas atraíram população nos 
últimos anos.

A evolução demográfica positiva do concelho de Setúbal nos últimos 
anos refletiu-se num acréscimo da pressão populacional sobre o ter-
ritório. Em 2011, a densidade demográfica era de 526,2 habitantes/
km2, sendo superior ao valor apresentado pela Península de Setúbal 
(479,7 habitantes/km2). No entanto, em 2017, a densidade popula-
cional diminuiu para 505,1 habitantes/km2 como resultado de uma 
redução das estimativas populacionais para esse ano.

As freguesias mais densamente povoadas são as da cidade, São Se-
bastião (2036,5 habitantes/km2) e União das Freguesias de Setúbal 
(1035,3 habitantes/km2). Contrariamente, a freguesia com menor pres-
são populacional é o Sado (88,3 habitantes/km2).

União das Freguesias de Setúbal

2001
33,8%

2011
31,4%

2001
46,4%

2011
43,4%

2001
11,5%

2011
15,6%

São Sebastião

União das Freguesias de Azeitão

2001
3,6%

2011
4,9%

2001
4,8%

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra

2011
4,8%

Sado
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Na figura seguinte apresentam-se as densidades populacionais no 
concelho de Setúbal em 2011, tendo por base a subsecção estatística. 
Da análise desta figura identificam-se os principais centros e eixos de 
concentração populacional.

Densidade demográfica em 1991, 2001, 2011 e 2017 (habitantes/km2)

Unidades Territoriais
Área 
(km2)

1991 2001 2011 2017

Portugal 92.207,4 107,1 112,4 114,5 111,6

Área Metropolitana Lisboa 3.001,1 858,9 907,0 940,3 939,8

Península de Setúbal 1.624,9 410,9 458,4 479,7 481,8

Concelho de Setúbal 230,3 535,3 591,3 526,2 505,1

União das Freguesias de Setúbal 36,8 1.038,9 1.046,3 1.035,3 n.d.

   N.ª Sra. Anunciada 29,2 598,6 587,2 470,5 n.d.

   Sta. Maria da Graça 2,7 8.777,1 7.630,4 2.822,2 n.d.

   São Julião 4,9 3.734,8 4.107,2 3.416,3 n.d.

São Sebastião 25,8 2.240,9 2.511,0 2.036,5 n.d.

União das Freguesias de Azeitão 69,3 135,6 188,8 272,4 n.d.

   São Lourenço 47,2 123,9 177,7 246,6 n.d.

   São Simão 22,1 162,5 214,4 327,6 n.d.

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 33,0 113,7 125,1 178,3 n.d.

Sado 65,5 136,4 142,0 88,3 n.d.

n.d. – Não existem dados disponíveis.
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011; Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa

Densidade populacional no concelho de Setúbal em 2011, por subsecção estatística

Fonte: INE, Censos de 2011

Densidade populacional (hab/ha)
       0,00 – 3,38       14,01 – 27,21       52,82 – 97,77       > 186,81
       3,38 – 14,01      27,21 – 52,82       97,77 – 186,81

0 2 4 km
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O território do concelho de Setúbal estende-se por uma área de 
cerca de 230,3 km2, onde, de acordo com os Censos de 2011 
do Instituto Nacional de Estatística (INE), residiam 121.185 ha-

bitantes. As estimativas mais recentes do INE sobre a população 
residente, disponíveis no Anuário Estatístico da Área Metropolitana 
de Lisboa de 2017, apontam para que a população residente no con-
celho de Setúbal seja atualmente de cerca de 116.330 habitantes.

A nível administrativo, Setúbal assume a função de capital de distrito 
e está integrado na Área Metropolitana de Lisboa. Internamente, o 
concelho de Setúbal divide-se em 5 freguesias:

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra

Sado

São Sebastião

União das Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão)

União das Freguesias de Setúbal (Nossa Senhora da Anunciada, 
Santa Maria da Graça e São Julião)

Em termos geográficos, Setúbal confina a norte com o concelho de 
Palmela, a noroeste com o concelho do Barreiro, a oeste com o 
concelho de Sesimbra, a este com o Estuário do Sado e a sul com o 
Estuário do Sado e o Oceano Atlântico.

A nível territorial, Setúbal situa-se na zona de charneira entre a Área 
Metropolitana de Lisboa e a Região Alentejo, assumindo um posicio-
namento estratégico de polarização regional que se estende para sul, 
abrangendo parte dos territórios dos distritos de Setúbal e de Évora. 
A relação ancestral de proximidade funcional e “afetiva” que Setúbal 
tem com a Península de Troia é um bom exemplo desse papel de 

1.2. Enquadramento territorial
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“rótula” inter-regional desempenhado por este município, e que, em 
face dos investimentos estruturantes no domínio do turismo na mar-
gem esquerda do rio Sado, assume uma maior relevância no contexto 
metropolitano.

O concelho de Setúbal é abrangido por duas áreas protegidas, o 
Parque Natural da Arrábida e a Reserva Natural do Estuário do Sado, 
representando cerca de dois terços do território municipal. A frente 
ribeirinha (Setúbal integra o Clube das Mais Belas Baías do Mundo), 
o porto de Setúbal e a península industrial da Mitrena conferem a 
Setúbal uma identidade própria e um conjunto de especificidades que 
distinguem este concelho dos restantes a nível regional.

No Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropo-
litana de Lisboa (PROTAML), Setúbal surge classificado no modelo 
territorial regional como centro de nível sub-regional, destacando-se 
no interior deste o polo industrial e logístico da Mitrena.

É também de salientar o histórico eixo Setúbal/Palmela, justificado 
por razões históricas e de complementaridade funcional a diversos 
níveis, em que Setúbal assume a sua função de capitalidade. A co-
nurbação Setúbal/Palmela revela um importante potencial ordenador 
no espaço mais desorganizado do interior da Península de Setúbal, 
desde logo contribuindo para a consolidação do eixo Montijo – Pinhal 
Novo – Palmela – Setúbal.

De acordo com as estimativas da população residente do INE mais 
recentes, disponíveis no Anuário Estatístico da Área Metropolitana de 
Lisboa 2017, o concelho de Setúbal ocupa a 11.ª posição no contexto 
da Área Metropolitana de Lisboa em termos de população residente e 
a terceira posição no quadro da Península de Setúbal.
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O posicionamento estratégico de Setúbal ancora-se em muito 
no excelente quadro de acessibilidades regionais em que con-
celho se insere, estando integrado na rede rodoviária funda-

mental, na rede ferroviária nacional e no sistema portuário nacional, 
o que lhe permite uma conexão vantajosa com os principais centros 
urbanos do país, com as redes transeuropeias de transporte e com as 
carreiras marítimas intercontinentais.

Alguns dos principais itinerários rodoviários nacionais, como o IP1, o 
IP7, a EN10, a A2 e a A12, garantem uma ligação rápida e fácil a Lisboa, 
que dispõe de aeroporto internacional, ao resto do país e a Espanha.

A rede ferroviária assegura serviços eficazes de transporte de passa-
geiros e mercadorias. O concelho encontra-se abrangido pelo projeto 
nacional Linha de Transporte de Mercadorias de ligação dos portos 
de Setúbal, Sines e Lisboa ao resto da Europa.

Setúbal, cujo porto, localizado no Estuário do Sado, funciona 24 ho-
ras por dia, possui ainda um serviço regular de transporte fluvial por 
ferryboats com ligação à Península de Troia, área renovada numa 
aposta ambiciosa orientada para o turismo de excelência.

As distâncias absolutas e as distâncias/tempo entre Setúbal e alguns 
dos principais centros urbanos do país são as seguintes:

A Lisboa – 50 km / 40 minutos

A Évora – 100 km / 1 hora e 10 minutos

A Sines – 130 km / 1 hora e 30 minutos

A Elvas/Badajoz – 176 km / 1 hora e 50 minutos

Ao Porto – 350 km / 3 horas e 40 minutos

Lisboa

Évora

Sines

Elvas/Badajoz

Porto

Portugal

Porto

Lisboa

Setúbal

Sines

Évora

Elvas Badajoz
ESPANHA

1.3. Acessibilidades
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1. CHARACTERISING THE MUNICIPALITY

Setubal’s resident population rose in the last three 
inter-census periods, in keeping with the trend shown 
in terms of sub-region, region and country. From 2001 
to 2011, the population grew by around 6.4% (+ 7,251 
inhabitants); last year, its population stood at 121,185.

However, 2017 resident population estimates by 
INE – Instituto Nacional de Estatística (Statistics 
Portugal) show a reversal in the population growth 
trend of the last few decades: it sets the municipal-
ity of Setúbal’s population at 116,330 (4,855 less 
than in 2011, which comes to a 4.0% drop).

The area of the municipality of Setúbal is around 
230.3 km2.

In administrative terms, the city serves as district 
capital, while being part of the Lisbon Metropoli-
tan Area. The municipality of Setúbal comprises 5 
parishes: Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, Sado, São 
Sebastião, the Joint Parishes of Azeitão and the 
Joint Parishes of Setúbal.

In geographic terms, Setúbal borders the munici-
pality of Palmela to the north, the municipality of 
Barreiro to the northwest, the municipality of Ses-
imbra to the west, the mouth of the River Sado to 
the east, and the mouth of the River Sado and the 
Atlantic Ocean to the south.

Regarding its territory, Setúbal is located in an area 
hinging between the Lisbon Metropolitan Area and 
the Alentejo Region. Its strategic positioning pro-
vides regional polarisation extending southward, 
covering part of the districts of Setúbal and Évora.

The ancestral relationship between Setúbal’s func-
tional and ‘emotional’ proximity to the Troia Penin-
sula is a good example of that role of inter-regional 
‘joint’ played by this municipality; in view of the 
structural investments in the sphere of tourism on 
the left bank of the River Sado, it takes on greater 
relevance within the metropolitan context.

The municipality of Setúbal comprises two protect-
ed areas: the Arrábida Nature Park and the Sado 
Estuary Nature Reserve, both accounting for around 
two-thirds of the municipality’s territory. The river-
front area (Setúbal is part of the Club of the Most 
Beautiful Bays in the World), the port of Setúbal 
and the industrial peninsula of Mitrena endow 
Setúbal with an identity all its own.

Setúbal’s strategic positioning is greatly anchored 
in the excellent range of regional accessibilities that 
are integrated into the municipality: the city is part 
of the basic road network, the national rail network 
and in the national ports system, providing it with a 
favourable link to the nation’s main urban centres, 
trans-European transportation networks and inter-
continental maritime routes.

Some of the main national roads, such as the IP1, 
the IP7, the EN10, the A2 and the A12, ensure a 
quick and easy link to Lisbon, a city with an interna-
tional airport, to the rest of the country and Spain.

The rail network provides efficient passenger and 
freight transportation services. The municipality is 
covered by the national Freight Transportation Line 
project connecting the ports of Setúbal, Sines and 
Lisbon to the rest of Europe.

Setúbal, whose port, located at the mouth of the Riv-
er Sado, operates 24 hours a day, also provides a 
regular river transport service via ferryboats linking 
the Troia Peninsula, a renovated area in an ambitious 
investment geared towards world-class tourism.

Absolute distances and time distances between 
Setúbal and some of the nation’s main urban cen-
tres are as follows:
To Lisbon – 50 km / 40 minutes
To Évora – 100 km / 1 hour and 10 minutes
To Sines – 130 km / 1 hour and 30 minutes
To Elvas/Badajoz – 176 km / 1 hour and 50 minutes
To Porto – 350 km / 3 hours and 40 minutes

characterising the municipality
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2. BREVE HISTÓRIA ECONÓMICA DE SETÚBAL

2.1. Estuário do Sado, um porto de abrigo
 aberto aos povos
2.2. O comércio de sal
2.3. A pesca e a indústria conserveira
2.4. A indústria naval
2.5. O Porto de Setúbal
2.6. A linha férrea e a eletrificação do território
2.7. O desenvolvimento industrial do séc. XX
2.8. O crescimento do terciário
2.9. O desenvolvimento turístico
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Dotada de beleza e de riquezas naturais notáveis, em novembro 
de 2002, a Baía de Setúbal foi oficialmente considerada como 
uma das mais belas de todo o mundo, integrando por seu mé-

rito singular o Clube que confere reconhecimento internacional aos 
mais destacáveis espaços congéneres do planeta. No entanto, bem 
podemos afirmar que Setúbal conta uma história de atração e de 
presença humana com vinte e sete séculos!

Em resultado de escavações realizadas, em 1984, na Travessa dos 
Apóstolos, no morro compreendido entre os largos da Misericórdia, 
de Quebedo e dos Defensores da República (Miradouro de S. Sebas-
tião), foram identificados vestígios arqueológicos que testemunham 
uma ocupação entre os séculos VII e IV a. C. Tais vestígios, da Idade 
do Ferro, são, até ao momento, as mais remotas provas da atividade 
humana no espaço onde veio a nascer a cidade de Setúbal. O referido 
morro, descrito pelos arqueólogos Joaquina Soares e Carlos Tavares 
da Silva como constituído “por terrenos arenosos”, tem como cota 
máxima 19m, limitada, a norte, por uma linha de água (ainda existente 
no século XVI) que seguia a direção da atual Avenida 5 de Outubro; a 
sul, pela praia, hoje Avenida Luísa Todi; a este, separava-se da zona 
planáltica por uma profunda ravina, a qual foi vencida, pelo menos 
desde o século XVI, por uma ponte que, posteriormente, se alargou 
em plataforma, camuflando a morfologia original do sítio; a oeste, 
confinava com uma área baixa e pantanosa (atual Baixa de Setúbal), 
atravessada por um braço do Sado e influenciada pelas ribeiras que 
drenam as serras de S. Luís e dos Gaiteiros. Tratava-se, pois, de uma 
elevação bem destacada na paisagem, oferecendo condições naturais 
de defesa. 

Implantado na foz do mais importante curso de água do extremo sul 
ocidental da península a que hoje chamamos Ibérica, este povoado 
viveria – de acordo com os materiais exumados pelos investigadores 
– da extração do sal e do comércio marítimo com os povos do Medi-
terrâneo Ocidental.

2.

2.1.

Breve História Económica

de Setúbal

Estuário do Sado – um porto

de abrigo aberto aos povos
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Segundo o Itinerário de Antonino Pio, a romana Cetóbriga localizava-
-se entre Equabona (atual vila de Coina) e Salacia (atual Alcácer do 
Sal). Não muito longe, portanto, da atual Setúbal. 

Ainda de acordo com o Itinerário citado – elaborado a partir do gover-
no de Júlio César –, situava-se a velha Cetóbriga na margem direita do 
Callipus – o nome latino do rio Sado. Por Cetóbriga passava a via que 
estabelecia comunicação entre Olisipo (Lisboa) e a capital da província 
da Lusitânia, Emérita Augusta (Mérida, em Espanha). Aquela estrada, 
com origem provável em Equabona, ainda hoje é visível, em alguns 
troços, na Serra de São Luís, sendo conhecida por Estrada do Viso.

A Foz do Sado – Importante colónia romana...

A posterior ocupação humana de ambas as margens do rio Sado é 
datável do período romano, entre finais do século I a. C. e o século IV. 
A grande extensão da jazida e os materiais arqueológicos encontra-
dos em Troia dão conta de ali se localizar um complexo fabril com as 
“salgadeiras em que se curava o peixe para a grande navegação que 
dele se fazia”. Também em frente daquela península, e na margem 
direita do rio, onde hoje se ergue a área urbana antiga de Setúbal, 
entre o Bairro de Troino, a poente, e o Miradouro de São Sebastião, a 
nascente, têm vindo a revelar-se múltiplos testemunhos da ocupação 
humana, que remonta aos séculos I a IV d. C. Em 1957, a abertura de 
valas destinadas à implantação de estruturas de saneamento básico 
revelou inúmeros e importantes vestígios arqueológicos que inequi-
vocamente dão conta dessa intensa ocupação humana. 

Desde remoto tempo, perduram estudos e testemunhos dando conta 
de uma presença humana forte e de uma atividade económica intensa 
em torno da exploração dos recursos do rio e do mar: as estruturas 
e os artefactos resgatados falam, todos eles, da pesca e da conserva-
ção de peixe, bem como da produção de ânforas – vasilhame em que 
as conservas (salsamenta) e molhos de peixe (garum, hallec, muria...) 
produzidos na foz do Sado eram acondicionados e exportados para 
os mais diversos pontos do gigantesco Império Romano.

Após o tempo de fulgor atingido pela comunidade local durante o 
período romano, sobrevieram tempos de decadência. O espaço onde 
antes se impusera e florescera uma importante urbe romana foi aban-
donado, acompanhando o destino do Império Romano do Ocidente.

Há a registar, no entanto, a descoberta, em pleno Largo da Miseri-
córdia, de restos cerâmicos datáveis do século X, significando que 
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virá ainda a poder documentar-se a ocupação entre os séculos VI-VII 
e o século XIII. O período que medeia entre 1147 e 1217 – ou seja, 
o lapso temporal que decorre entre a primeira conquista de Palmela 
(definitivamente tomada em 1166) e a tomada derradeira de Alcácer 
do Sal (cuja primeira conquista data de 1158) – revelou-se pouco 
propício à fixação das gentes e ao crescimento das comunidades, 
transformando os territórios de entre o Tejo e o Sado numa espécie 
de ‘terra de ninguém’, onde a segurança era precária e a obediência, 
ora a muçulmanos, ora a cristãos, era ditada pela sorte das armas.

Modos de afirmação do novo burgo setubalense

Só após 1217 – com a região pacificada e o estabelecimento da Or-
dem de Santiago nos territórios a sul do Tejo – pôde a região se-
tubalense oferecer garantias para a fixação de populações que aqui 
encetariam uma nova etapa de afirmação e de progresso, nascendo, 
desse modo, um modesto burgo ribeirinho.

À reocupação da foz do Sado não terão sido alheias a fertilidade da 
terra envolvente, povoada por grande variedade de espécies cinegéticas, 
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bem como a natural riqueza piscícola, a qualidade do sal aqui produzido 
e, por fim, as magníficas condições naturais de um porto abrigado dos 
ventos dominantes e implantado em bela e acolhedora enseada – fato-
res que, recorde-se, haviam já ditado a implantação de inúmeros povo-
adores e permitido o desenvolvimento regional em anteriores períodos.

Uma vez pacificada a terra, terão os afoitos pioneiros ocupado o es-
paço envolvente da atual Igreja de Santa Maria da Graça e, progres-
sivamente, as zonas mais baixas, já consolidadas, que se estendiam 
até ao arrabalde de Troino, para poente.

Data de 1235 a primeira referência documental a Setúbal, que surge 
descrita como uma pequena aldeia de pescadores, à beira do rio 
Sado. Em torno da pesca, aliás, se estruturaria a economia do burgo 
e o seu tecido social. Classe abastada, os pescadores e marítimos 
organizavam-se então em torno de uma confraria que em Santa Maria 
da Graça tinha sede – a Casa do Corpo Santo – e em cujas imedia-
ções ergueria o seu hospital. Em meados do século XIII, o povoado, 
já numeroso de gentes e de inegável importância económica, veria 
reconhecido o seu lugar entre os burgos do reino pela afirmação da 
autonomia religiosa e administrativa face à importante praça de Pal-
mela, até então ainda dominante. 

Tal como outras cidades europeias do século XIV, Setúbal afirma-se, 
demográfica e economicamente, em relação à ruralidade envolvente. 
Ao longo desta centúria, há, com efeito, uma maior circulação de 
gentes e de produtos. Setúbal já não é terra, apenas, de pescadores 
e de peixe. Em 1339, o sal produzido excedia as necessidades locais. 
Incrementa-se a sua comercialização e os rendimentos da atividade 
salícola são disputados entre o Rei e a Ordem de Santiago. O burgo 
é agora o lugar de eleição do comércio, o lugar onde o mercador se-
dentário constrói residência. 

O espaço intramuros de Setúbal organizava-se em torno de quatro 
grandes núcleos urbanos e populacionais, de bem definidas particu-
laridades: um, de caráter religioso; outro, de feição administrativa; a 
mouraria e, por fim, a judiaria.

O primeiro conjunto, localizado próximo da Porta da Vila e paredes-
-meias com o Largo do Poço do Concelho, moldava-se em torno da 
antiga Igreja de Santa Maria da Graça e da Casa do Corpo Santo. 
Espaço religioso por excelência, este conjunto carregava, ainda, a tra-
dição de ser o mais antigo núcleo urbano de Setúbal e, muito prova-
velmente, o de ter sido, nos alvores do lugarejo, o palco de reuniões 
nas quais se decidia a sorte da comunidade nascente.
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O segundo núcleo assumia funções dominantemente administrativas 
e localizava-se no antigo Largo da Ribeira, nas imediações da Igreja 
de S. Julião. Aí se encontravam diversos edifícios administrativos: o 
Paço do Trigo, a Casa dos Vinte e Quatro, o mercado do peixe e o 
pelourinho. Próximo ficava o Largo do Sapal (depois de 1865 deno-
minado Praça de Bocage), no qual, por muitos anos, se realizou o 
mercado de legumes e para onde, mais tarde, se transferiria a admi-
nistração local. 

A mouraria situava-se na parte sudeste do perímetro amuralhado, 
próximo do atual cais de embarque para Troia. A judiaria, por seu 
turno, era delimitada por artérias urbanas contemporaneamente iden-
tificáveis com facilidade e que obedecem a um traçado que contraria 
a orientação geral dos restantes arruamentos: a norte, pela atual Rua 
Major Afonso Pala; a sul, pelo Largo do Espírito Santo (atual Largo 
da Misericórdia); a este, pela Rua Antão Girão e, por fim, a oeste, 
pela antiga Rua do Espírito Santo (atual Travessa da Portuguesa), 
pela qual se fazia a entrada e saída dos moradores. No centro deste 
núcleo desenha-se um pequeno largo – mera dilatação de uma das 
ruas –, hoje designado Largo da Associação de Socorros Mútuos Se-
tubalense, a partir do qual irradia um singelo feixe de pacatas vielas.

Os mesteirais e os oficiais mecânicos agrupavam-se por ruas, praças 
ou largos. A toponímia urbana setubalense é pródiga em exemplos 
que testemunham essa prática. Existiram, assim, designações como 
Rua dos Ourives (hoje Rua Dr. Paula Borba), Rua dos Caldeireiros, 
Rua dos Sapateiros (hoje Rua Augusto Cardoso)… Subsistem, pesem 
embora os efeitos de sucessivas “revoluções toponímicas”, as ruas 
dos Correeiros e dos Almocreves e a Travessa dos Ferreiros…
Fora deste perímetro amuralhado ficavam, a nascente e a poente, 
respetivamente, os arrabaldes de Palhais/Fontainhas e de Troino.

Atestando, uma vez mais, a importância que o burgo da foz do Sado 
ia conquistando, D. Afonso IV (1291-1357), a 31 de março de 1343, 
determinou que a Ordem de Santiago procedesse à demarcação do 
termo de Setúbal. A 17 de julho daquele ano, D. Garcia Peres, mestre 
dos Cavaleiros de Palmela, concedeu aos setubalenses o tão dese-
jado termo. Foi este constituído por áreas subtraídas aos antigos 
territórios de Palmela e de Alcácer do Sal. 

Como corolário do primeiro desenvolvimento de Setúbal baseado, 
certamente, no aproveitamento dos recursos da terra, do rio e do 
mar, que o mesmo é dizer na agricultura, na pecuária, na pesca, na 
salicultura e no comércio, a vila tinha, por fim, definidas as fronteiras 
do seu território e as relações com os vizinhos.
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Em 1525 inicia-se um novo ciclo económico, social e político na 
vida do burgo setubalense. Um ciclo pautado pela produção e 
comércio, em grande escala, do sal de Setúbal. Conforme a defi-

nição da historiadora Laurinda Abreu, ao “tempo do peixe” segue-se 
o “tempo do sal”. Este novo e decisivo tempo iniciou-se quando o 
mestre da Ordem de Santiago D. Jorge, duque de Coimbra, concedeu 
sesmarias e aforamentos para a construção e exploração de marinhas 
de sal, no estuário do Sado.

Em 1525, D. João III (1502-1557) visita Setúbal e confere-lhe o título 
de “notável vila” (a 26 de setembro), o que lhe dá “força de cida-
de”. Setúbal crescera, de facto, em importância económica, política 
e demográfica. O núcleo antigo e amuralhado da vila era já exíguo 
para conter tantas almas e os arrabaldes medravam também. Por 
1527-1531, Setúbal teria cerca de 6000 habitantes, situando-se ao ní-
vel de Guimarães, Coimbra, Lagos, Portalegre e Olivença e atrás, por 
exemplo, de Santarém, Évora, Porto e Lisboa, pese embora, por certo, 
a devastação do terramoto de 26 de janeiro de 1531. 

Duas iniciativas régias, tomadas em 1533, ilustram bem o alcance do 
processo desenvolvimentista que se alargava às zonas limítrofes de 
Palhais/Fontainhas e de Troino, respetivamente a este e a oeste da vila.

É notório o crescimento económico, demográfico e urbano de Setúbal 
até meados do século XVI, como já referimos. 

Entre finais do século XVI e inícios do século XVIII – período que en-
globa, note-se, o domínio filipino e o rescaldo deste –, a vila da foz 
do Sado conheceu um período de grande desenvolvimento. O burgo 
mercantil e pré-industrial de Setúbal é um espaço aberto, detentor de 
uma economia que extravasa já o âmbito local, tornando-se regional 
e, mesmo, nacional. 

A produção salineira aumenta, a exportação progride e o comércio é 
tributado. No sal assenta, aliás, a importância atingida pela vila de 

2.2. O Comércio de sal
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Setúbal – que então via o seu porto muito frequentado pelas frotas 
hanseáticas – e é ele que motiva frequentes intervenções régias. De 
modo a evitarem-se abusos e conflitos, em 1595 foi confirmada por 
Filipe I (1527-1598) a Roda do Sal – instituição que estabelecia que 
a venda do sal passaria a ser feita em conjunto e a sua entrega su-
jeita a uma distribuição ordenada e sem atender a preferências por 
qualquer salina, sendo o lucro dos vendedores proporcional à sua 
contribuição.

Foi já notado por Renato Neves que “no conjunto dos salgados por-
tugueses o Sado assumiu um papel especialmente preponderante 
tendo em determinados períodos sido o principal centro produtor na-
cional, quer em número de marinhas, quer em produção global. Como 
é bem conhecido, o chamado sal de Setúbal foi um dos principais 
produtos de exportação de Portugal, assegurando algum equilíbrio 
comercial a uma economia periclitante, resultante de circunstâncias 
históricas particularmente difíceis como as que se viveram no período 
da Restauração”.
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As conservas, produzidas por método moderno (criado por fi-
nais do século XVIII, em França, por Nicolas Appert), foram 
introduzidas na então vila pelos setubalenses Feliciano An-

tónio da Rocha e Manuel José Neto. Associados primeiro e, depois, 
individualmente, estes industriais possuíram duas fábricas de con-
servas alimentícias – como à época se designavam estas unidades, 
espelhando o facto de, nesses tempos, não se laborar exclusivamente 
com peixe. As unidades referenciadas entre 1855 e os primeiros anos 
do século seguinte conservavam, também, a fruta e a hortaliça. 

Por volta de 1880, cardumes numerosos de sardinha surgiram nas 
águas portuguesas. Provinham das costas da Bretanha, onde empre-
endedores franceses haviam já instalado uma florescente atividade 
conserveira, após o final do primeiro quartel de oitocentos. A secun-
dar tão inopinada abundância de pescado não tardaram em chegar os 
industriais gauleses, que perseguiam a preciosa matéria-prima agora 
rara nos seus tradicionais pesqueiros. Sem demora, os forasteiros 
estabeleceram-se do Minho ao Algarve, nos mais importantes centros 
piscatórios. Setúbal – com abundância de sardinha e igual fartura 
de mão de obra, privilegiada com um porto natural excelente, com 
numerosa frota pesqueira e, para mais, vizinha da capital que a linha 
de caminho de ferro aproximara – não ficou arredada desse processo 
que viria a marcar, profundamente, o ritmo do desenvolvimento pos-
terior da cidade, nas vertentes económica, social e urbana.

Entre 1880 e os anos 20 do século XX, o número de unidades conser-
veiras não parou de aumentar.

O número de fábricas que na cidade se estabeleceram resultou, so-
bretudo, do espírito aventureiro que caracterizou esses anos inebrian-
tes, quando todos almejaram tornar-se industriais. Um tão invulgar 
crescimento industrial cedo atraiu uma vaga migratória sem prece-
dentes. Teve lugar, então, um significativo afluxo de gentes que a Se-
túbal chegavam, oriundas dos mais variados pontos do país, sempre 
na busca de melhores condições de vida.

2.3. A pesca e a indústria conserveira
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Em 1912, as 42 unidades conserveiras setubalenses ocupavam já um 
total de 3720 pares de braços assim profissionalmente distribuídos:

Dois aspetos resultam da leitura dos dados apresentados. Em primei-
ro lugar, o elevado quantitativo de mão de obra feminina empregada 
na indústria conserveira (precisamente 1708 mulheres, representando 
45,9% do total da força de trabalho). Este largo contingente operário 
apenas trabalhava quando havia peixe. Com o evoluir da indústria, 
com a crescente mecanização do processo conserveiro, o número de 
homens diminuiu no interior das fábricas, aumentando, consequente-
mente, o peso relativo da mão de obra feminina. De notar, por outro 
lado, o número de soldadores, classe que viria a desaparecer, de 
modo progressivo, com a mecanização das operações de feitura e de 
fecho da lata quando cheia com a introdução das soldadeiras e das 
cravadeiras.

O crescimento da indústria conserveira teve consequências que 
marcaram Setúbal. Desde logo, induziu o aparecimento e o desen-
volvimento de um inúmero conjunto de atividades paralelas. Pro-
liferaram pela cidade as mecânicas, as serralharias, as caixotarias, 
as litografias... Também o setor terciário beneficiou deste fator de 

Fábricas de conservas em Setúbal

Ano N.º Ano N.º

1855 2 1915 46

1860 3 1916 55

1897 26 1920 130

1906 35 1928 63

1912 42 1934 68

1913 44 1948 42

1914 46 1950 42

Trabalhadores conserveiros em Setúbal no ano de 1912

Categoria Trabalhadores %

Soldadores 842 22,6

Trabalhadores (Moços) 480 12,9

Rapazes 412 11,1

Mulheres 1.708 45,9

Diversos (Pessoal Especializado) 278 7,5

Total 3.720 100
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indução e, muito naturalmente, o setor da pesca apresentou maior 
crescimento.

Setúbal tornou-se uma cidade populosa, beneficiando de significa-
tivos afluxos demográficos. Guilherme Faria, escrevendo em 1950, 
recordava: “Veio, para Setúbal, gente de toda a parte e das mais 
variadas profissões. Alguma encontrou ocupação, nem toda encon-
trou atividade regular onde empregar os braços, mas todos foram 
ficando. Parecia uma corrida para o oeste nos tempos da colonização 
americana.”

Dos 16.986 habitantes contabilizados em Setúbal em 1890, chegou-se 
em 1920 ao total de 37.002. Em três décadas, a população urbana 
crescera em 20.016 indivíduos, o que representa o assinalável acrésci-
mo de 117,84%. A um tão significativo crescimento demográfico veio 
corresponder a expansão urbana de Setúbal. 

A crise profunda que as décadas de 1920 e 1930 trouxeram ao setor 
conserveiro teve como consequência o encerramento de várias unida-
des de produção e grande número das que lograram resistir perten-
ciam já a firmas sediadas fora de Setúbal. 
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Como se afirmou já, “desde os alvores da História que barcos 
percorrem o curso intermédio do rio Sado”. Tal trânsito, alia-
do às consequentes trocas comerciais e de conhecimento, não 

pode deixar de considerar-se um poderoso incentivo à crescente ati-
vidade de construção naval, em que se aplicariam experimentados 
carpinteiros e calafates locais, aptos, por exemplo, a adequar embar-
cações, como foi o caso da caravela, em Setúbal adaptada a navio de 
guerra, durante o reinado de D. João II, assinalando o poderio naval 
português. Já antes, D. Afonso V, seu pai, daqui partira em 1458, na 
nau Santo António, para conquistar Alcácer-Seguer. 

O constante crescimento da construção naval não atendia apenas às 
necessidades da guerra: serviu também o transporte dos mais diver-
sos produtos que abasteciam o mercado nacional e internacional, 
sobre as tranquilas águas do Sado.

A construção de variado tipo de embarcações, como as de pano 
redondo, de pano latino, de vela e de remo (naus, urcas, carracas, 
taforeias, galeões, barcas, barinéis, caravelões, caravelas latinas, 
galés…), não foi, porém, constante, atravessando crises comuns a 
todo o tecido económico. Ainda assim, é possível notar um incre-
mento da indústria naval no século XIX, com a construção de Iates, 
laitaus, galeões, alguns destes ainda em navegação na década de 
70 do século XX, posteriormente adquiridos para figurarem como 
navios históricos, em museus, de entre exemplares recuperados 
com os apoios da Câmara Municipal de Setúbal, do Clube Naval 
Setubalense, da Reserva Natural do Estuário do Sado e da então 
Região de Turismo da Costa Azul.

O comércio fluvial e marítimo e as distintas artes da pesca foram 
razão da existência, ao longo dos tempos, de um setor de constru-
ção e de reparação naval em Setúbal. A progressiva diminuição da 
frota pesqueira a partir da segunda metade do século XX conduziu à 
grande redução do número de empresas de construção naval e das 
profissões associadas a esta atividade.

2.4. A indústria naval
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A moderna indústria naval portuguesa, complementando o papel dos 
estaleiros da Lisnave, junto do Tejo, implantou-se em Setúbal, nos 
estaleiros da Mitrena, com a fundação da Setenave – Estaleiros Na-
vais de Setúbal, SARL, em 27 de maio de 1971. Este grande complexo 
industrial, apto para a “construção de grandes unidades flutuantes, 
destinadas, sobretudo, à extração e transporte de petróleo”, foi um 
assinalável contributo para a expansão demográfica do concelho de 
Setúbal, ao atrair trabalhadores das regiões limítrofes, que aqui cons-
tituíram família e passaram a viver. 

Começando as atividades com um efetivo de 54 trabalhadores, a 
Setenave chegou a empregar 6373 pessoas (1981), número que foi 
decrescendo sempre até 1989, quando já só empregava 2598 traba-
lhadores. Sobrevindo, entretanto, devastadoras crises económicas de 
âmbito nacional e internacional e mau grado os esforços empreendi-
dos para a reestruturação estratégica do setor da reparação naval, a 
Setenave seria concessionada à Solisnor e, posteriormente, vendida à 
Lisnave.  A Lisnave – Estaleiros Navais, S.A. mantém a sua atividade 
de construção e reparação naval na Mitrena.
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É antiga a história do Porto de Setúbal. A particular localização 
da vila de Setúbal, compreendendo nomeadamente o porto de 
mar, aberto e seguro, presta-se, desde os tempos medievais, ao 

acolhimento de embarcações e dos viajantes provenientes de todas 
as partes do mundo, ocupando um dos primeiros lugares no todo 
nacional.

As privilegiadas condições naturais da foz do Sado desde cedo dita-
ram a fixação das gentes e possibilitaram o estabelecimento de múlti-
plos intercâmbios, quer comerciais, quer demográficos, quer culturais. 

Quando ainda não infraestruturado, serviu, em primeiro lugar, uma 
vasta comunidade piscatória que se estabelecera e desenvolvera nas 
margens do rio, a partir da qual Setúbal evoluiu. O Porto de Setúbal 
serviu, depois, um imenso tráfego marítimo, quando esta povoação 
se tornou uma verdadeira urbe comercial, a braços com a necessida-
de de escoar os produtos da região, como o sal, ou outros que aqui 
chegavam, oriundos do interior Além-Tejo. Só no século XVIII viria a 
ser construída a primeira doca, junto da foz da Ribeira do Livramento. 
Esta modesta estrutura seria posteriormente ampliada e complemen-
tada.

O assoreamento e a terraplanagem da margem direita do rio em 
frente de Setúbal permitiriam rasgar a Rua da Praia, onde hoje se 
desenha a Avenida Luísa Todi. Este processo, iniciado pelos anos de 
1848-1849, tornou viável a apresentação do primeiro projeto para a 
construção de um verdadeiro porto. Por outro lado, aqueles trabalhos 
permitiram conquistar um importante espaço às águas do Sado, o 
qual, após aterrado, foi logo urbanizado.

Os terrenos junto dos quais se abre o Porto de Setúbal foram entre-
gues à administração da Junta Autónoma das Obras do Porto e Barra 
de Setúbal, em dezembro de 1923, conforme determinação legal [N.º 
1517]. O atual porto é a ampliação de um primitivo plano, datado de 
1793, que previa uma doca ou caldeira a abrir entre os baluartes do 

2.5. O Porto de Setúbal
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Livramento e da Conceição, para abrigo de embarcações de pouco 
calado, segundo projeto do coronel Chermont. 

Em 1836, é construída uma doca nas proximidades da foz da Ribeira 
do Livramento, a qual, no entanto, viria a ser aterrada mais tarde. Em 
1892, depois em 1906, e em 1914, foram sucessivamente elaborados 
projetos para construção do Porto de Setúbal, sendo alguns deles 
concretizados pontualmente, enquanto outros não foram considera-
dos viáveis pela Câmara Municipal de Setúbal, que assumira a neces-
sidade de construção daquele empreendimento.

Joaquim Brandão, deputado por Setúbal, patrocina a constituição da 
Junta Autónoma das Obras do Porto e Barra de Setúbal, que vem a 
iniciar atividades em dezembro de 1923. Logo dois anos depois, a 
junta encarrega o engenheiro A. de M. Cid Perestrello, que, entretan-
to, assumira as funções de encarregado de obras da Junta Autónoma, 
de elaborar os planos, rever e/ou atualizar projetos antigos, para 
abertura definitiva de um porto para Setúbal. É assim que, finalmen-
te, o anteprojeto respetivo foi presente ao Conselho Superior de Obra 
Públicas, em janeiro de 1926. O projeto definitivo foi aprovado em 
novembro de 1927.

Servindo-nos das memórias publicadas pelo A. M. Cid Perestrello – 
publicadas sob o título O Porto de Setúbal, pela Junta Autónoma das 
Obras do Porto e Barra de Setúbal e do Rio Sado, por ocasião da 
inauguração das Obras do Porto, em 20 de maio de 1934 –, passamos 
a descrever sucintamente a evolução dos trabalhos:

Numa primeira fase, previu-se a regularização da margem numa 
extensão de 4000 metros. Aproveitando as reentrâncias naturais 
da margem do Sado, foram criadas docas de abrigo destinadas a 
pequenas embarcações. A indispensável dragagem foi encomen-
dada à firma dinamarquesa Hojgaard & Schultz A/S e aos holande-
ses Van den Bosch & De Vries.
O lançamento da primeira pedra do Porto de Setúbal foi celebrado 
a 28 de julho de 1930, com a presença do Presidente da República 
e de membros do Governo da ditadura, que se haviam deslocado 
à cidade a propósito da Grande Exposição Regional de Setúbal e 
para a inauguração da luz elétrica.
As cantarias para os paramentos e coroamentos dos muros-cais 
(3250 metros cúbicos para uma extensão de 2100 metros) provi-
nham das pedreiras do Zambujal (Sesimbra), enquanto os blocos 
para as fundações (18000 metros cúbicos de betão) foram execu-
tados nos estaleiros instalados na Praça da República.
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A cobertura do Ribeiro do Livramento, na área de prolongamento 
até ao rio (168 metros), foi construída em arco de três articulações, 
em betão armado, com um vão de 8 metros.
8 de setembro de 1930 – Limpeza e preparação das Pedreiras da 
Figueirinha fornecedoras da pedra necessárias às obras e, entre-
tanto, dotadas de uma instalação de ar comprimido com 3000 
metros de canalização; outubro – chegada do primeiro material 
flutuante.
7 de janeiro 1931 – Lançamento do primeiro batelão de enroca-
mento (conjunto de pedras toscas que integram obras hidráulicas).
22 de junho – Início da construção de blocos de betão para assen-
tar sobre os enrocamentos.
15 de julho – Construção de taludes empedrados, a jusante do 
porto.
22 de setembro – Obras de aterro (1.500.000 metros cúbicos de 
materiais).
Fevereiro de 1932 – Construção da primeira estacada.
4 de março 1932 – Fabrico dos blocos de fundação, para as bases 
do muro-cais.
No Porto de Setúbal, junto dos muros-cais e nos taludes empedra-
dos, foram levantadas, respetivamente, 9 e 20 escadas em canta-
ria. Em ferro, foram implantadas 14 escadas.
O porto tem ainda 34 grandes cabeços de amarração (e 128 dos 
pequenos) e 108 argolas de amarração.
10.000 toneladas de cimento foram necessárias para a constru-
ção total do Porto de Setúbal (1800 toneladas de cimento belga 
e 8200 de cimento nacional, fabricados no Outão). Nas mesmas 
obras, empregaram-se 350 toneladas de ferro.
2700 metros cúbicos de madeira foram utilizados em cofragens, 
andaimes, armações, etc.

O custo total do empreendimento e apetrechamento do porto foi or-
çado em cerca de 7500 contos, a financiar pelas receitas a obter pela 
Junta Autónoma do Porto.

Nos últimos anos do século XX, o Porto de Setúbal era considerado o 
quarto do país, movimentando cerca de 2 milhões de toneladas “com 
predomínio dos granéis e equilíbrio nas componentes embarque/de-
sembarque. Tem uma importante área de influência, que se sente até 
Espanha, com perspetivas para se intensificar e expandir”.  
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O ramal do caminho de ferro Setúbal-Barreiro

A introdução, no século XIX, do caminho de ferro para ligação à 
capital e às regiões a sul de Setúbal resultou de importantes 
fatores, como o dinamismo comercial e industrial que então se 

acentuava na povoação, elevada a cidade em 1860, conjugado com a 
necessidade de escoamento das diversas produções locais.

Ao tentarmos historiar a ligação de Setúbal ao Barreiro por caminho 
de ferro podemos ter em conta três ocasiões inaugurais:
Conforme historiado, “é em abril de 1860 que um comboio inaugural 
desafiando a quietude destes lugares com o seu silvo estridente che-
ga a Setúbal onde é entusiasticamente recebido ao som de vigorosas 
marchas executadas pelas bandas ‘Momentânea Setubalense’ e ‘Per-
manente’ e, também, pelo troar de foguetes que ecoando ao longe 
anunciam o grande acontecimento. Finalmente o progresso atravessa 
o Tejo em direção ao Sul. Encurtando-se a distância entre Setúbal e 
Lisboa, simultaneamente se aproxima também o Baixo Alentejo da 
capital. No entanto, havia ainda todo um trabalho a realizar para 
tornar rápido e eficiente o restante troço do itinerário alentejano. 
Insiste-se, a este propósito, na necessidade de se estabelecer no rio 
Sado, entre Setúbal e Alcácer, uma ligação a vapor que permitiria um 
mais fácil escoamento dos produtos provenientes daquela zona. Na 
mesma intenção avança-se a proposta para que o terminus do ramal 
ferroviário não se limite a “S. João”, local onde a empresa situou a 
estação, mas se estenda até à própria margem do Sado para simpli-
ficar as operações de transbordo. Na verdade, o prolongamento do 
caminho de ferro até à beira rio, mandado executar em 1883, só se 
viria a concluir em 1907”.

Impunha-se dirigir requerimento, ora ao ministro das Obras Públicas 
ora à Companhia [de Caminhos de Ferro do Sul do Tejo], no sentido 
de se construir em Setúbal uma estação compatível com a sua con-
dição de terceira povoação do reino. Na época foi entendido que “é 

2.6. A linha férrea e a eletrificação

do território
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uma vergonhosa perspetiva essa que nos apresenta a barraca a que 
puseram o nome de estação…”.  

Um segundo momento solenemente inaugural poderíamos considerar 
ter ocorrido quando, às 7 horas da manhã de sábado, dia 3 de no-
vembro de 1860, terminada a visita a Setúbal “saíram Sua Majestade 
[D. Pedro V] e Sua Alteza [o irmão D. João de Bragança] dos Paços do 
Concelho [que fora adaptado para pernoita e, portanto, por curto pe-
ríodo transformado em Paço Real] e encaminharam-se para a Estação 
do Caminho-de-Ferro, onde tomaram um comboio especial, que tam-
bém conduziu toda a comitiva para a vila do Barreiro. Aqui se operou 
o transbordo para um vapor da Companhia do Tejo, que prontamente 
atingiu o Arsenal da Marinha”.

A real visita que aqui decorreu, com imensos festejos, muita pompa 
e igual circunstância, destinou-se, igualmente, a receber dos setuba-
lenses o agradecimento pela elevação da vila de Setúbal à categoria 
de cidade, concedida a 19 de abril daquele mesmo ano.

O serviço de transporte ferroviário entre Setúbal e o Barreiro foi 
inicialmente assegurado pela Companhia Nacional de Caminhos de 
Ferro ao Sul do Tejo, popularmente conhecida por “Companhia dos 
Brasileiros”, a qual, desde 7 de agosto de 1854, fora legalmente au-
torizada a iniciar a construção da via entre as duas povoações.

Foi em 3 de novembro de 1860 que entraram, pois, numa primitiva 
estação de comboio, o Rei D. Pedro V, seu irmão, o infante D. João 
de Bragança, duque de Beja, e comitiva, para o regresso a Lisboa, 
terminada a visita a Setúbal, onde haviam chegado às 10 horas da 
manhã do dia anterior, vindos de Alcácer do Sal, em galeota.

A visita real de novembro de 1860 parece ter contribuído para acele-
rar algumas medidas tendentes a melhorar as condições da estação 
do caminho de ferro de Setúbal ou mesmo a atender à vontade de 
alguns que a pretendiam mais próxima do rio. Tanto assim que logo 
se nomeia uma comissão para examinar o estado das vias férreas do 
Barreiro a Vendas Novas e do ramal do Pinhal Novo a Setúbal, bem 
como do seu material de exploração. A comissão diz no seu relatório 
[Diário do Governo, de 28 de janeiro de 1861], com referência à esta-
ção de Setúbal:
“A companhia apresentou um projeto definitivo da estação de Setú-
bal, que foi aprovado, construindo-a em S. João, onde se acha hoje 
estabelecida a estação provisória. Houve reclamações da parte dos 
habitantes da cidade, para aquela ser colocada na margem do Sado, 
vamos ver que fundamento têm estas reclamações.
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“Consultando a estatística da Alfândega de Setúbal, achou-se que 
era insignificante a quantidade de produtos importados pelo Sado, 
nos anos de 1857, 1858 e 1859. As mercadorias que descessem pelo 
Sado, para vir a Lisboa, por exemplo, deveriam continuar por mar 
para se não exporem a duas baldeações, e consequentemente a um 
maior preço de transporte; mas supondo mesmo que elas viessem ao 
caminho de ferro, a vantagem problemática da colocação à borda do 
rio cairia logo que se construísse a linha de Beja.”

E noutro lugar:
“O local proposto pela companhia é de certo modo o mais apropriado 
para a estação definitiva, pelos motivos seguintes: 1.º deixa livre o 
trânsito da cidade, por lhe não intercetar as ruas; 2.º fica próximo do 
centro de produção, e cada vez ficará mais, pois que a cidade, limita-
da por três partes, só se poderá desenvolver para o lado de S. João; 
3.º poderá concorrer para embelezar a cidade, abrindo-se dois boule-
vards (concluídos) que partindo do largo em frente estação iriam dar 
à praça de Palhais e ao passeio do Bonfim.

“A portaria de 23 de janeiro de 1861 ordenou que fossem abertas à 
circulação pública, no 1.º de fevereiro, as vias férreas do Barreiro às 
Vendas Novas, e do Pinhal Novo a Setúbal (ramal).

“Efetivamente assim aconteceu e, portanto, desde o 1.º de fevereiro 
de 1861, ficou Setúbal ligada a Lisboa pelos mais cómodos meios de 
transporte que os progressos modernos hão facultado até hoje.”

Responsáveis locais viriam a comentar a ideia de prolongar a linha 
férrea até à margem do Sado. Nesse sentido se iniciaram trabalhos 
de propaganda, entre 1900 e 1901.

Segundo informa Luís Silveira: “Finalmente, em 1905 ou 1906, abri-
ram-se os primeiros trabalhos desse lanço, fazendo-se as expropria-
ções e compras de terrenos necessários àquele fim. Esse troço, desde 
a velha estação até à Praça de Quebedo, apresenta como ligeiras 
obras de arte duas pequenas pontes metálicas, uma sobre a rua 
que dá passagem para o Bairro Baptista, e a outra sobre a Rua do 
Mirante.”

“A verdadeira obra de arte é representada pelo túnel, aberto entre o 
começo da Ladeira de S. Sebastião e a Avenida Luísa Todi, no sítio 
das Fontainhas. A comunicação do túnel, entre os dois pontos, teve o 
seu primeiro contacto, nos trabalhos do subsolo, no dia 9 de janeiro 
de 1907.”
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A eletrificação do território

A passagem da já chamada “noite natural” à “noite técnica”, em Se-
túbal, terá ocorrido quando, em 1840, a Câmara Municipal de Setúbal 
encomenda quatro dúzias de candeeiros “iguais aos de Lisboa”. No 
ano seguinte, a noite natural de Setúbal chegara ao fim, dando lugar 
à “noite técnica”: em oitenta pontos estratégicos da vila, os transeun-
tes eram iluminados com a luz produzida por candeeiros abastecidos 
de azeite.

Em 1859, reconvertidos os candeeiros, a iluminação a azeite cede 
o lugar à do gás, por contrato feito entre a Câmara Municipal e o 
industrial Luís Louge, ampliando-se, em 1863, a rede local de ilumi-
nação a gás, que, no ano seguinte, conta já com duzentos postos de 
iluminação.

A primeira experiência de iluminação elétrica em Portugal (Cascais, 
por ocasião do aniversário do Rei D. Carlos) ocorre em 1878. Apenas 
em 1927 a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Setúbal 
encomenda os primeiros estudos com vista à distribuição de energia 
elétrica à cidade. Este grande benefício virá, enfim, a poder ser usu-
fruído por parte da população setubalense a partir de 1930. É neste 
ano que, paralelamente à realização da Grande Exposição Regional 
de Setúbal (mostra de diversos produtos e das atividades indus-
triais e comerciais locais), algumas zonas da cidade passam a dispor 
de abastecimento de energia elétrica para usos público e particular, 
de início maioritariamente para o funcionamento das fábricas e para 
umas quantas casas particulares.

Em 1932 é outorgada à SEUR – Sociedade de Eletrificação Urbana Rural 
a produção e distribuição de energia elétrica ao concelho de Setúbal. 
A União Eléctrica Portuguesa interessa-se pela eletrificação da região 
de Setúbal. Em 1933, passa a participar na produção e distribuição de 
energia elétrica a Setúbal. Em 1936, a SEUR passa a ser concessionária 
da produção e distribuição de energia a todo o distrito.

Em 1963, tem início a eletrificação da zona de Praias do Sado, con-
cluída no ano seguinte e integrando já o sítio de Curvas. Em 1965, é 
eletrificada a Serra de S. Filipe e, em 1973, arranca a construção da 
Central Termoeléctrica de Setúbal, que viria a concluir-se no ano de 
1983 e cujo quarto e último grupo gerador entra em funcionamento 
em 1982. 

A eletrificação mudou a forma de funcionamento das fábricas, toda a 
economia e a vida social. 
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A Península de Setúbal era considerada, nos anos oitenta do sé-
culo XX, “uma das mais importantes concentrações industriais 
do país, localizando-se aqui cerca de 8% do emprego, o qual 

gera à volta de 10% do produto industrial de Portugal Continental”. 
Como se foi chegando a esta realidade?

Concordam os investigadores que Setúbal apresentou até aos anos 
60 do século passado “uma estrutura industrial subordinada às in-
dústrias de conservas de peixe e afins [como a litografia e a latoaria], 
constituídas, em geral, por pequenas unidades de produção, muitas 
delas artesanais”. Atestando a afirmação de notório dinamismo local 
no setor da industrialização, refira-se, como curiosidade, a instalação 
da Sociedade Patriótica Industrial Setubalense, em 18 de janeiro de 
1837.
 
Da investigação do sociólogo Carlos Vieira de Faria, que vem estu-
dando a realidade económico-social da região, constata-se, efetiva-
mente, que “a industrialização de Setúbal processou-se nos finais do 
século XIX com a vinda, para Portugal, de capitais franceses ligados 
ao ramo de indústrias de conserva de sardinha […]. As transformações 
económicas da formação social portuguesa, desencadeadas por uma 
burguesia social ascendente e dependentes dos interesses do capital 
europeu, permitiram o lançamento de várias indústrias, entre as quais 
a da alimentação, que se instalaram de preferência nos arredores de 
Lisboa e, no que respeita à conserva de peixe, em Setúbal”.

“Um outro período bem definido da industrialização de Setúbal coin-
cide com o movimento, a nível nacional, de concentração e centrali-
zação do capital e consequente formação de grandes grupos econó-
micos, fortemente implantados nas indústrias pesadas de ponta, que 
se localizaram, muitas delas, em Setúbal, a partir dos anos 50 [do 
século XX].” 

Todo este processo decorre, afinal, do que é descrito como a “ten-
tativa de projeção regional de Setúbal”, a qual arranca, podemos 

2.7. O desenvolvimento industrial

do séc. XX



setúbal, uma baía aberta ao mundo | retrato da economia no concelho

6362

dizer, num contexto da grande crise económica internacional, vivida 
a partir do ano anterior, com a realização da Grande Exposição Re-
gional de Setúbal, inaugurada em 27 de julho de 1930, o mesmo ano 
da implantação de grandes melhoramentos locais, como o Porto de 
Setúbal, que muito favoreceu a implementação de novas indústrias e 
o consequente desenvolvimento local, bem como a inauguração do 
abastecimento público de energia elétrica.

Já por essa altura laboravam duas importantes unidades fabris: a fá-
brica de Cimentos SECIL (Sociedade de Empreendimentos Comerciais 
e Industriais, Limitada), no Outão, e a fábrica de produtos químicos 
SAPEC. Mais modernamente começaram a laborar a INAPA, Indústria 
Nacional de Papel, e a PAREL, Papéis Revestidos, entre outras de 
menores dimensões. 

A Secil. A exploração de pedreiras na Serra da Arrábida remonta 
provavelmente ao período de ocupação romana na nossa região. Tal 
exploração sistemática parece jamais haver cessado, consideradas as 
boas qualidades da pedra extraída, sobretudo na zona próxima do 
Outão. É precisamente neste local que, em 1904, veio instalar-se uma 
empresa de produção de cimento, a partir do calcário e da marga ali 
abundantes, a Companhia de Cimentos de Portugal, que iniciou ati-
vidade em 1906. Em 1918, é adquirida pela Companhia Geral de Cal 
e Cimento, que, em 1930, se funde com a Secil – Sociedade de Em-
preendimentos Comerciais e Industriais, Lda., constituindo-se assim a 
Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.

A Sapec. A Société Anonyme de Produits et Engrais Chimiques du 
Portugal está estabelecida nos arredores da cidade, limites da atual 
freguesia do Sado, desde 1926. Produz adubos químicos e outros 
produtos destinados à indústria e agricultura (pesticidas, rações). 
Esta unidade fabril foi uma das primeiras ativas na região e que be-
neficiaram largamente da instalação do caminho de ferro que ligava 
Setúbal ao Pinhal Novo e daí ao Barreiro. O minério proveniente das 
minas de Aljustrel e do Lousal era então transportado nos vagões 
para a fábrica, onde recebia o necessário tratamento e transformação.

Outras empresas industriais de relevo, ainda ativas, são a The Navi-
gator Company (ex-grupo Portucel Soporcel e anteriormente denomi-
nada Socel), dedicada ao fabrico de papel e de pasta de papel, a So-
lisnor (atualmente denominada Lisnave, Estaleiros Navais), sucessora 
da Setenave, vocacionada para reparação naval.

Na Península da Mitrena, na freguesia do Sado, foram-se instalando 
diversas fábricas e empresas, constituindo um dos polos industriais 
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mais importantes do país, que mantém um expressivo contributo 
para o emprego e para a economia local, regional e nacional.

Pelo caminho, ficaram, entretanto, outras importantes unidades in-
dustriais, como a de metalurgia pesada e a de construção automóvel 
(ligeiros e pesados), muito dinâmicas a partir da década de 60 do 
século XX: a IMA, a Movauto, a Companhia Portuguesa de Motores e 
Camiões (Barreiros), o Entreposto Industrial de Automóveis, a Impe-
rex, a Proval.

Outras unidades fabris instalaram-se em Setúbal, ora dedicadas à 
indústria de eletrometalurgia (Eurominas), ora à cerâmica (Sado In-
ternacional), ora à produção de gás (Sociedade Portuguesa de Ar 
Líquido), ora à de material elétrico (Eletrónica Signetics).

Já em finais da segunda metade do século XX continuavam a laborar 
as duas derradeiras fábricas de conserva de peixe, entretanto extin-
tas: a Vasco da Gama, na Estrada de Santas, e a António Alonso & 
Hijos, na Rua Almeida Garrett.

Cabe referir neste breve levantamento do tecido industrial que carac-
teriza Setúbal a incidência económica e social desta complexa rede de 
unidades fabris, no que respeita ao crescendo de fluxos migratórios, 
que ocorrem massivamente, num primeiro período, verdadeiramente 
iniciado a partir do último quartel do século XIX, acentuando-se a 
partir de 1900 e até 1930, vindo a estagnar até aos anos 60 do século 
XX e aumentando em 53% entre aquela década e 1975. 

Como foi estudado, “a população da cidade de Setúbal conheceu, 
entre 1940 e 1960, um período recessivo, refletindo a crise latente 
que grassava no setor conserveiro. Por esse motivo, as forças sociais 
mais dinâmicas e reativas vinham reclamando do governo central 
medidas no sentido de um melhor aproveitamento das infraestruturas 
industriais, da potenciação dos recursos existentes na região e da 
diversificação do parque industrial de Setúbal. O modelo de indus-
trialização que havia presidido à primeira vaga revelava-se esgotado 
e obsoleto”.

“Em consequência ou não dessas pressões, a verdade é que a partir 
dos anos 60 se concretizaram essas expectativas relativamente ao 
relançamento da modernização industrial da região.”   

1969 foi um ano também marcante para a diversificada indústria que 
projetou instalar-se no concelho. A 14 de agosto, foi autorizado o 
início da laboração da Optipor – Óptica Portuguesa, Lda, em Azeitão.
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Em 1980, iniciava a laboração a fábrica da Renault em Setúbal, na 
zona do Vale da Rosa. Esta unidade fabril, dotada de equipamen-
tos e tecnologia inovadores, constituiu, na época, o mais importante 
complexo da indústria automóvel no país, contribuindo para o desen-
volvimento industrial da região. A Renault de Setúbal foi considerada 
uma unidade modelo no seio da marca francesa. A fábrica chegou 
a produzir 350 carros por dia, tendo ultrapassado as 600 mil uni-
dades nos dezoito anos de produção. Encerrou em 1998, por opção 
da Renault em deslocalizar a fábrica para outro país com custos de 
produção mais baixos.

Mas os anos 80 do século XX viriam a exigir um mais aproximado e 
atento olhar sobre a região de Setúbal, que se encontrava a vivenciar 
um momento de dificuldade económica e social. É nesse contexto 
que, sob orientação do Ministério de Desenvolvimento Regional, ar-
ranca a OID – Operação Integrada de Desenvolvimento da Península 
de Setúbal.

Dos grandes objetivos cumpre destacar a necessidade de “reconver-
ter e modernizar a estrutura industrial; minimizar as tensões sociais 
associadas ao processo de reconversão; melhorar condições de renta-
bilidade das empresas economicamente viáveis e criar novos postos 
de trabalho”. Adaptando programação específica a setores como a 
Indústria, o Turismo, a Agricultura e as Pescas, destinadas a “ultra-
passar a crise” daquele período, visava-se a criação de infraestruturas 
para o desenvolvimento implementando redes de saneamento básico 
e novas vias de comunicação capazes de permitir a criação, em Setú-
bal, de “um novo tecido económico, baseado em indústrias inovado-
ras de elevado potencial tecnológico; unidades turísticas adequadas 
às realidades culturais e paisagísticas da região e o aproveitamento 
e valorização do potencial endógeno no setor agrícola e das pescas”.       

Em 1987, noticiava-se que “Todos querem Litoral. Lisboa e Setúbal 
movem migrantes” (jornal A Capital, de 7 de outubro): “O maior mo-
vimento migratório registado em Portugal entre dois distritos foi o 
que levou os naturais de Lisboa a atravessarem o Tejo para fixarem 
residência no Distrito de Setúbal.” É de supor que todo este fenóme-
no se liga às atividades profissionais que encontravam emprego nos 
três setores estruturais de atividade sediados na região de Setúbal, 
refletindo-se, em consequência, no setor da construção civil, respon-
sável pelas habitações das novas famílias acolhidas em Setúbal.
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Em 22 de dezembro de 1926 era criado o distrito de Setúbal, por 
desanexação do distrito de Lisboa, conferindo a Setúbal o esta-
tuto de capital de distrito. Foi o reconhecimento da importância 

crescente da cidade na região e no país, nomeadamente na dimensão 
económica. 

Neste período Setúbal atravessava ainda o auge da indústria conser-
veira, que no início desta década alcançou as 130 fábricas, a cidade 
apresentava um crescimento demográfico acentuado, ultrapassando 
os 40 mil habitantes, população que havia duplicado em três dezenas 
de anos. A pesca, em parte fruto da dinâmica da indústria conservei-
ra, havia sofrido um importante incremento na sua frota e atividade. 
O comércio de sal continuava a ser uma referência e o comércio em 
geral beneficiou com o crescimento populacional e o consequente 
aumento da procura de bens.

Uma cidade pujante e em franco crescimento exigia progresso e assim 
surgem, como já referido, as acessibilidades ferroviárias – a partir 
de 1860 a ligação ao Barreiro e em 1921 a ligação a Alcácer do Sal 
e ao Algarve – e a iluminação elétrica, a partir de 1930. Estas duas 
transformações têm um enorme impacte na atividade económica, pois 
mudam a logística do transporte de mercadorias e o modo de produ-
ção. Mas não é menor o impacte na vida dos setubalenses, seja na 
sua mobilidade no território nacional, seja na sua qualidade de vida.

É neste contexto que Setúbal recebe o título de capital de distrito, 
que lhe vem conferir uma superior importância no quadro político e 
administrativo. Foi, consequentemente, criado o Governo Civil de Se-
túbal, que só começou a funcionar a partir de 1927, nas instalações 
que ocupou até à data da sua extinção, mas inicialmente partilhadas 
com a Junta Geral do Distrito. A área de atuação do Governo Civil de 
Setúbal abrangia os 13 concelhos do distrito. 

Também em 1927 é criado o Comissariado de Polícia de Setúbal, 
dissolvendo a Polícia Municipal de Setúbal. O novo corpo local é 

2.8. O crescimento do terciário
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constituído por “um comissário, 2 chefes de Esquadra, 10 cabos, 
20 Guardas de 1ª Classe e 60 Guardas de 2ª Classe. Numa primeira 
reorganização, em 1953, o Comissariado de Polícia de Setúbal passa 
a denominar-se de Comando Distrital de Setúbal”. No ano de 1994 a 
denominação é alterada para Comando de Polícia de Setúbal.

Ao Hospital da Misericórdia, instalado junto do Convento de Jesus, 
foi atribuído o título de Hospital Regional. Em 1953, pela insuficiência 
do Hospital do Espírito Santo da Misericórdia face às necessidades 
da população, é decidida a construção de um novo hospital em Se-
túbal, no antigo lugar da Vinha. Seria o primeiro Hospital Regional 
do continente. 

Depois de uma obra com a duração de quatro anos, o Hospital de 
São Bernardo foi inaugurado em 9 de maio de 1959. “Com cerca de 
250 camas, dispunha de duas enfermarias para Medicina, duas para 
Cirurgia, uma para Obstetrícia e uma para Pediatria. 13 Camas des-
tinavam-se a quartos particulares e, num pavilhão anexo, 20 reser-
vadas a infecto-contagiosos, posteriormente afectas a Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Estomatologia, Dermatologia, Urologia e Ortope-
dia.” O Hospital do Outão era, então, um sanatório, apesar de ali já 
existirem médicos especializados em Ortopedia.

Em 1960, o Ministério das Corporações e Previdência Social promove 
estudos para a instalação, nas capitais de distrito, de novas sedes 
para as antigas Caixas de Previdência. O classificado edifício do Cen-
tro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Setúbal, que 
marca o território da frente ribeirinha de Setúbal, teve projeto do 
arquiteto Raúl Chorão Ramalho e foi concluído em 1970.

Além dos atrás identificados, enquanto capital de distrito Setúbal 
assistiu à instalação de serviços públicos desconcentrados da admi-
nistração central nas mais diversas áreas, como centros de saúde, 
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escolas de diversos níveis de ensino, a Guarda Nacional Republicana, 
a Polícia Judiciária, serviços de finanças, tribunais, conservatórias e 
cartórios, direção de agricultura, veterinária, pescas, serviços de am-
biente, autoridade marítima, controlo de fronteiras, entre outras.

Pela importância da cidade também se implantaram destacadas re-
presentações de todas as entidades bancárias, as companhias de 
seguros, sedes de empresas, contribuindo para o emprego e a fixação 
de pessoas. A expansão da cidade foi, progressivamente, motivando 
a abertura de novos balcões e estabelecimentos para o serviço de 
proximidade, seja pelos serviços públicos, seja pelas empresas pres-
tadoras de serviços diversos. O comércio acompanha, naturalmente, 
este crescimento e expansão territorial.

Afirma-se, na segunda metade do século XX, uma tendência para 
terciarização do tecido empresarial de Setúbal e da distribuição do 
emprego. A evolução económica do concelho confirma este pendor, 
com setores como o comércio, a restauração e o alojamento a ganhar 
peso na estrutura empresarial e no emprego, com particular incre-
mento nas duas primeiras décadas do século XXI.
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Aludindo às singularidades naturais paisagísticas que os foras-
teiros poderiam contemplar em Setúbal, já em 1876 Rama-
lho Ortigão, ao escrever sobre As Praias de Portugal. Guia do 

banhista e do viajante, sublinha que aqui “a praia é uma das mais 
vastas e melhores do país”. Vemos assim, como viria a ser salien-
tado por outros autores, que Setúbal começava a reunir notórias 
condições de atração de visitantes nacionais – de todo o Alentejo – e 
estrangeiros, principalmente da Estremadura espanhola. 

Também novas vagas de banhistas acorriam à cidade, em viagens facili-
tadas pelo comboio circulante nos carris do ramal Barreiro-Setúbal, inau-
gurado em 1860. Os banhistas que rumavam a Setúbal distribuíam-se 
pelas diversas praias que orlavam a nova cidade: a Praia das Fontainhas, 
a Praia da Ribeira, a Praia do Cadoz, a Praia do Seixal ou do Troino, 
a Praia da Carniceira ou da Saboaria.

Para apoio direto aos turistas que demandavam as praias de Setúbal 
fora construído em 1885, na praia do Seixal ou do Troino, o Cais da 
Trindade, um terraço debruçado sobre o rio, pavilhão em madeira, 
conhecido também por “Banhos do Trindade”. Nos alvores de 1900, 
derrubado já o terraço, a Empresa Setubalense de Banhos que já 
vinha realizando passeios fluviais à Arrábida, em cujo portinho alu-
gava “barracas portáteis”, avança com a construção de um magnífico 
estabelecimento de banhos, desenhado pelo arquiteto Ventura Terra, 
o qual viria a ser inaugurado em 1903, dotado de serviço de buffet, 
cozinha, banhos e rouparia, providenciando aos banhistas frequenta-
dores, nacionais e estrangeiros, “bons quartos, a preços razoáveis”. 

Parecia assim relançar-se toda uma rede de enorme interesse por Se-
túbal e pela divulgação do rico e único património natural, suscitando 
o próspero início da vilegiatura marítima em Setúbal e a consequente 
vinda de forasteiros à cidade, a banhos. É no reflexo destes primeiros 
olhares atentos à profunda beleza dos ricos patrimónios naturais e 
monumentais setubalenses que começa a germinar a tentativa de 
lançar um turismo organizado e sustentável.

2.9. O desenvolvimento turístico
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O cinema e a imprensa iriam interessar-se por Setúbal, contribuindo 
para a sua promoção turística. A partir de 1925, são realizados pequenos 
filmes-documentários, num crescendo de produções que começam a dar 
atenção à promoção turística regional. Não apenas o cinema, mas igual-
mente a imprensa passa a investir na promoção turística do concelho de 
Setúbal, com a edição de roteiros turísticos, nomeadamente dedicados à 
Arrábida, à história da cidade e à Região dos Três Castelos.

Setúbal detém um significativo potencial turístico, que deriva da conju-
gação de uma diversidade de fundamentos atrativos, que lhe são intrín-
secos. O seu património natural constitui um dos principais atrativos, 
correspondendo às áreas protegidas do Parque Natural da Arrábida e da 
Reserva Natural do Estuário do Sado. Estes constituem uma das compo-
nentes mais sólidas da atratividade do concelho de Setúbal, captando 
inúmeros visitantes, quer pela beleza das paisagens naturais da Serra da 
Arrábida e do Estuário do Sado, quer pelas atividades lúdicas, desporti-
vas, contemplativas e educativas que se têm desenvolvido nestas áreas.

Neste contexto, é de salientar a observação de golfinhos e de aves 
no Estuário do Sado, bem como a prática de canoagem, os passeios 
pedestres e a cavalo, os desportos de BTT e a forte afluência às 
praias. Cabe focar aqui o potencial das atividades náuticas, em par-
ticular, pela conjugação do enquadramento cénico de Setúbal, com a 
excelência das suas praias e com a frente ribeirinha, que se articula 
de forma direta com o centro histórico da cidade.

Setúbal é também diferenciada pela sua gastronomia e vinhos, no-
meadamente pelo queijo e tortas de Azeitão, pelo peixe fresco e pela 
qualidade dos vinhos provenientes de quintas localizadas no conce-
lho. De salientar a integração de diversas adegas de Setúbal na Rota 
dos Vinhos da Península de Setúbal, uma organização que pretende 
promover uma oferta enoturística diferenciadora com atividades e per-
cursos de visita pela península. Por outro lado, temos dois núcleos 



breve história económica de setúbal

7170

urbanos de grande importância cultural e patrimonial, concretamente 
o centro histórico de Setúbal e os aglomerados históricos de Azeitão.

A Câmara Municipal de Setúbal protagonizou, a partir da segunda me-
tade da primeira década do século XXI, uma estratégia de desenvol-
vimento integral que beneficiou diretamente o setor do turismo, com 
a qualificação e valorização do território – a regeneração do centro 
histórico da cidade, a requalificação do espaço público e a criação de 
novos espaços de lazer, a reabilitação do edificado, a requalificação e 
a criação de novos equipamentos socioculturais – e a promoção inter-
na e externa do concelho e dos seus valores, tais como a Arrábida e 
o Sado, as praias e a natureza, a gastronomia e os vinhos. Este forte 
e empenhado investimento público impulsionou o investimento pri-
vado, criando-se assim as condições para uma maior atratividade de 
visitantes e turistas, quer na oferta, quer nas infraestruturas de apoio.

A última década tem sido pautada por um crescimento progressivo 
e consolidado do turismo em Setúbal, com reflexos na expressão 
hoteleira e na capacidade de alojamento, mas igualmente com impor-
tantes impactes noutros setores do turismo e setores satélites como 
a restauração, a animação turística, o comércio e a cultura.

Não é assim de estranhar que Setúbal, a par de ter sido considerada 
pela imprensa internacional uma das dez cidades mais seguras em 
todo o mundo, tenha ascendido, em 2016, ao Top 10 do estudo inde-
pendente Portugal City Brand Ranking, que avalia a atratividade dos 
municípios portugueses, com base em indicadores e dados factuais.
Este ranking da Bloom Consulting mede o desempenho das “marcas” 
dos 308 municípios portugueses nas áreas de turismo (Visitar), inves-
timento e exportações (Negócios) e talento (Viver) e, depois da en-
trada para o Top 10, Setúbal subiu à 9.ª posição da tabela, em 2019.
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2. A BRIEF HISTORY OF SETÚBAL’S ECONOMY

Setúbal has a history of appeal and human pres-
ence lasting twenty-seven centuries.

As a result of excavations, archaeological vestiges 
bear witness to occupation between the 7th and 
the 4th centuries B.C. To date, said vestiges, from 
the Iron Age, consist of the remotest evidence of 
human activity in the area where the city of Setúbal 
came into existence.

Located at the mouth of the most important water-
way in the extreme southwest of what is known to-
day as the Iberian Peninsula, this settlement would 
make its living from salt extraction and maritime 
trade with the peoples of the western Mediterra-
nean.

The Roman city of Cetóbriga was located between 
Equabona (present-day Coina) and Salacia (pres-
ent-day Alcácer do Sal). Hence, not very far from 
present-day Setúbal.

Also according to the stated Itinerary (devised un-
der the government of Julius Caesar), the former 
Cetóbriga was on the right bank of the Callipus 
(the Latin name of the River Sado). Cutting through 
Cetóbriga was the route linking Olisipo (Lisbon) to 
Emérita Augusta (Mérida, in Spain), the capital of 
the province of Lusitania. That route, likely originat-
ing in Equabona, is still visible even today, along 
some stretches, at Serra de São Luís, and is known 
as ‘Estrada do Viso’ (Viso Route).

The subsequent human occupation of both banks 
of the River Sado can be dated back to the Roman 
period, between the late 1st century B.C. and the 
4th century A.D.

The dazzling time achieved by the local community 
during the Roman period was followed by times of 
decline. The area where a major Roman city previ-
ously emerged and flourished was abandoned, in 
keeping with the fate of the Western Roman Empire.

It wasn’t until 1217 that the region of Setúbal man-
aged to offer guarantees to settle the populace, so 
they could undertake a new stage of assertion and 
progress. Thus, a modest riverfront town emerged.

The first documented reference to Setúbal, dating 
back to 1235, describes it as a small fishermen vil-
lage along the River Sado. Indeed, the economy of 
the town and of its social fabric would be struc-
tured around fishing, with fishermen and seafarers 
making up an affluent class.

In 1339, the salt produced was exceeding local 
needs. Its trade grew, with the King and the Or-
der of Santiago rivalling for revenues from the 
salt working business. The town is now the site 
of choice for trade; this is the place that sedentary 
merchants call home.

A new economic, social and political cycle in the 
life of the town of Setúbal began in 1525. This cycle 
is marked by Setúbal’s large-scale salt production 
and trade.

In 1525, King John III (1502-1557) visited Setúbal 
and bestowed upon it the title of ‘noteworthy town’ 
(on 26 September), thereby giving it the ‘strength 
of a city.’

Cannery, produced using the modern method (cre-
ated in the late 18th century, in France, by Nicolas 
Appert), was first introduced by Setúbal natives Fe-
liciano António da Rocha and Manuel José Neto.

From 1880 to the 1920s, the number of canning 
plants kept growing, giving rise to a significant in-
flux of people arriving in Setúbal from a wide vari-
ety of locations nationwide, always in the quest for 
the best living conditions.

From 16,986, Setúbal’s population rose to a total 
of 37,002 in 1920. In three decades, the urban pop-
ulation grew by 20,016, a considerable growth of 
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117.84%! Such a significant demographic growth 
was coupled with Setúbal’s urban expansion.

The rise of the canning industry entailed conse-
quences that marked Setúbal. For starters, this 
brought about the emergence and development of 
a considerable number of concurrent activities.

The severe crisis that affected the canning industry 
in the 1920s and 1930s resulted in the closing of 
several production plants. By then, a large number 
of those that managed to hold up belonged to com-
panies based outside Setúbal.

The constant growth of the shipbuilding industry 
did more than merely meet the war needs of the 
15th century: it also served to ship a wide variety of 
products that supplied the domestic and interna-
tional market along the Sado’s calm waters.

The construction of various types of vessels, how-
ever, was not constant, as this sector experienced 
crises common to the entire economic fabric. Nev-
ertheless, there was a growth in the naval industry 
in the 19th century.

Since medieval times, Setúbal’s particular location, 
comprising, among others, its open and safe sea-
port, has served to harbour vessels and travellers 
arriving from all over the world, thus ranking near 
the top nationwide.

Firstly, it served a vast fishing community that had 
established itself and expanded along the river-
banks. Setúbal evolved from this community. Next, 
the Port of Setúbal served a plethora of maritime 
traffic, when this settlement became a veritable 
commercial town, while struggling with the need to 
clear the region’s products, such as salt or others 
arriving here. It was only in the 18th century that the 
first dock was built near the mouth of Ribeira do 
Livramento (Livramento Brook).

In 1836, a dock was built near the mouth of Ribeira 
do Livramento; however, this would end up being 
banked later on. In 1892, then in 1906, and after-
wards in 1914, projects were successively drafted for 
construction of the Port of Setúbal. Some of these 
projects were promptly brought about, whereas 
others were not deemed viable by the Setúbal City 
Council, which took upon itself the need to build 
said undertaking.

The preliminary draft was put forth before the High-
er Public Works Council in January 1926. The final 
draft was approved in November 1927, with the 
foundation stone laid on 28 July 1930, before the 
Portuguese President and members of the ruling 
dictatorship, all of whom had made the trip to the 
city to visit the Great Regional Exhibition of Setúbal, 
as well as for the inauguration of electric lighting.

The overall cost of the port undertaking and equip-
ment was quoted at around PTE 7.5 million (today 
amounting to some 37,500 Euros), to be funded 
with revenue earned by the Port Authority.

In the last few years of the 20th century, the Port 
of Setúbal was considered the nation’s fourth most 
important port, handling some 2 million tons. It 
wields significant influence that is felt even in Spain, 
which is expected to build up and expand. In the 
19th century, the railway was ushered in to link the 
nation’s capital to regions south of Setúbal. This 
resulted from important factors, such as the trade 
and industrial dynamic that was growing across the 
town, which was promoted to city in 1860, the year 
marking the first train trip, along with the need to 
clear various items produced locally.

The move from the so-called ‘natural night’ to the 
‘technical night,’ in Setúbal, took place when, in 
1840, the Setúbal City Council ordered four dozen 
lamps ‘identical to Lisbon’s.’ The following year, 
Setúbal’s natural night would come to an end, giv-
ing way to the ‘technical night:’ in eighty strategic 
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points across town, passers-by were illuminated 
with light emitted by oil lamps.

In 1859, with the lamps reconverted, oil lighting 
gave way to gas. By 1863, the local gas lighting grid 
was expanded, with two hundred lamps in opera-
tion the following year.

While Portugal’s first electric lighting experience 
(Cascais, marking King Carlos’ birthday) took place 
in 1878, it was only in 1930 that Setúbal’s public 
electricity distribution started operating.

Setúbal’s industrialisation emerged in the late 19th 
century, with the arrival, in Portugal, of French cap-
ital linked to the sardine-canning industries.

Another period coincided with the nationwide 
movement of concentration and centralisation of 
capital and the subsequent creation of large eco-
nomic groups that are deeply rooted in leading 
heavy industries, many of them situated in Setúbal, 
from the 1950s.

The 1980s call for a close look at the region, which 
experienced a time of economic and social difficulty. 
This context marks the start of the OID – the Setúbal 
Peninsula’s Integrated Development Operation, aimed 
at reconverting and modernising the industrial struc-
ture, minimising social tensions linked to the recon-
version process, improving the profitability conditions 
of cost-effective companies and creating new jobs.

Industry, Tourism, Agriculture and Fisheries were 
the sectors that warranted particular attention, 
geared towards creating a new economic fabric, 
based on innovative industries with high techno-
logical potential, tourist facilities suited to the re-
gion’s cultural and landscape realities while using 
and valuing endogenous potential.

The latter half of the 20th century saw a trend to-
wards tertiarising Setúbal’s corporate fabric and 

job distribution. The municipality’s economic evolu-
tion confirms this propensity, with sectors such as 
trade, catering and accommodation gaining weight 
in the corporate structure and in employment, with 
a particular increase during the first two decades of 
the 21st century.

The importance of tourism

In the late 19th century, prior to the territorial growth 
earthworks carried out in present-day Avenida Luí-
sa Todi, Setúbal had a set of attractive beaches 
right in the city, to which waves of Portuguese and 
foreign bathers flocked. This generated local devel-
opment for welcoming visitors, who were also at-
tracted to the services provided and by the wealth 
of its natural and monumental heritage.

Thus, there appears to be a resumption of an entire 
network of enormous interest in Setúbal, giving rise 
the prosperous start of Setúbal’s marine enjoyment 
and the subsequent arrival of strangers and bathers 
in the city. It is in the reflection of these first watch-
ful eyes on the profound beauty of local resources 
that we see the first attempts at launching organ-
ised and sustainable tourism.

From 1925, short documentary films are made, as 
part of a growing number of productions that start-
ed focusing on fostering regional tourism. Likewise, 
the press starts devoting itself to promoting tourism 
in the municipality, publishing tourist roadmaps, 
namely dedicated to Arrábida, to the city’s history 
and to the Três Castelos (Three Castles) (Setúbal, 
Palmela and Sesimbra).

Setúbal has a significant tourist potential, combin-
ing a variety of factors, such as its natural herit-
age, amounting to protected areas in the Arrábida 
Nature Park and the Sado Estuary Nature Reserve, 
which favour recreational, contemplative, sports 
and educational activities.

a brief history of setúbal’s economy
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Within this context, we should highlight the obser-
vation of dolphins and fowl in the Sado Estuary, as 
well as the practice of canoeing, walking and horse-
back riding, mountain biking sports and a strong 
influx at the beaches. Here, we need to focus on the 
potential of nautical activities, particularly combining 
Setúbal’s scenery, its excellent beaches and river-
front area directly with the city’s historical centre.

Also noteworthy in Setúbal is its cuisine and wines, 
namely its Azeitão cheese and rolls, its fresh fish 
and the quality of the wines that come from its 
wine-growing estates.

We should point out the inclusion of Setúbal’s var-
ious wine cellars in the Setúbal Peninsula’s Wine 
Route, an organisation seeking to foster differenti-
ating wine tourism with activities and routes pro-
viding visits throughout the peninsula.

On the other hand, there are two urban hubs of great 
cultural and heritage significance, specifically Setúbal’s 
historical centre and Azeitão’s historic clusters.

From the latter half of the first decade of the 21st 
century, the Setúbal City Council launched a com-
prehensive development strategy directly benefit-
ing the tourism sector, by establishing and foster-
ing the region (regenerating the city’s historical 
centre, requalifying public spaces and creating new 
leisure areas, redeveloping built-up spaces, requal-
ifying and creating new socio-cultural facilities) and 
internally and externally promoting Setúbal and 
its assets, such as the Arrábida and the Sado, its 
beaches and nature, its cuisine and wines. This sig-
nificant and committed public investment boosted 
private investment; thus, conditions were right for 
creating greater appeal to visitors and tourists, in 
both its offer and its support infrastructures.

The last decade has been marked by a gradual and 
consolidated growth of tourism in Setúbal, as evi-
denced not only in its accommodation facilities and 

capacity, but also with significant impacts on oth-
er tourism and secondary sectors such as catering, 
tourist entertainment, trade and culture.

Thus, it’s no wonder that, while the international 
press has considered Setúbal one of the ten saf-
est cities in the world, in 2016 the city cracked 
the Top 10 of the Portugal City Brand Ranking’s 
independent study, which evaluates the appeal of 
Portuguese municipalities, based on indicators and 
factual data.

This Bloom Consulting ranking measures the ‘brand’ 
performance of Portugal’s 308 municipalities in the 
areas of tourism (Visiting), investment and exports 
(Business) and talent (Living). After making the Top 
10, Setúbal rose to 9th place in 2019, the year of 
the latest study.
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O nível de instrução da população é revelador do grau de quali-
ficação dos recursos humanos de um dado território.

Na tabela em baixo apresentam-se os níveis de instrução da população 
residente no concelho de Setúbal para os anos de 2001 e 2011, compa-
rando-os com os da Área Metropolitana de Lisboa (AML). De referir que 
os valores apresentados dizem respeito aos graus de ensino completos.

Da análise do quadro constata-se que os níveis de qualificação da po-
pulação no concelho de Setúbal registaram uma melhoria significativa 
ao longo do último período intercensitário. Entre 2001 e 2011, dimi-
nuiu a percentagem da população que não possui qualquer nível de 
ensino e aumentou substancialmente o peso relativo da população 
com os níveis de qualificação mais elevados. Em 2011, cerca de 16,5% 
da população residente no concelho de Setúbal possuía formação de 
nível superior.

Comparativamente com a Área Metropolitana de Lisboa, Setúbal apre-
senta níveis de qualificação da população similares, embora mais 
baixos no que respeita ao ensino superior.

3.

3.1.

3.1.1.

Níveis de instrução da população residente no concelho de Setúbal,
2001 e 2011 (grau completo)

Grau de Instrução
Setúbal AML

2001 (%) 2011 (%) 2001 (%) 2011 (%)

Sem grau de ensino 13,6 9,0 16,5 7,5

Ensino Básico 1.º Ciclo 29,5 25,0 31,8 24,1

Ensino Básico 2.º Ciclo 9,9 8,7 8,2 8,3

Ensino Básico 3.º Ciclo 11,5 17,7 9,2 16,0

Ensino Secundário 21,7 19,7 16,5 19,5

Ensino Médio 0,9 1,0 1,8 1,0

Ensino Superior 12,8 16,5 16,0 21,0

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Economia em setúbal
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A população ativa no concelho de Setúbal, em 2011, rondava os 
58.514 indivíduos, correspondendo a uma taxa de atividade total de 
48,3%. A análise da taxa de atividade por sexo evidencia um maior 
peso dos homens no mercado de trabalho (51,4%) do que das mulhe-
res (47,5%). Todavia, entre 2001 e 2011, a taxa de atividade diminuiu 
no concelho em termos totais e nos indivíduos do sexo masculino, 
enquanto nas mulheres verificou-se um aumento da sua participação 
no mercado de trabalho.

Comparativamente com a Área Metropolitana de Lisboa, constata-se 
que Setúbal apresenta taxas de atividade ligeiramente mais baixas, 
exceto na taxa de atividade feminina.

Nesta tabela apresenta-se a distribuição da população ativa por seto-
res de atividade em 2001 e 2011. Em Setúbal, a população ativa está 
maioritariamente afeta às atividades terciárias (73,5%), com particular 
destaque para os serviços de apoio à atividade económica, seguin-
do-se, bastante mais abaixo, as atividades secundárias e primárias.

A terciarização da população ativa tem vindo a ser reforçada ao longo 
do último período intercensitário, enquanto os ativos afetos às ativi-
dades primárias e secundárias têm vindo a decrescer.

3.1.2.

Taxa de Atividade da população no concelho de Setúbal, 2001 e 2011

Unidades
Territoriais

Taxa de Atividade (%)

Total Homens Mulheres

2001 2011 2001 2011 2001 2011

Setúbal 13,6 48,3 56,1 51,4 45,9 47,5

AML 52,2 49,8 56,9 52,4 47,9 45,4

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

População Ativa
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Em relação à AML, o concelho de Setúbal apresenta um maior peso relati-
vo da população ativa afeta aos setores primário e secundário, enquanto 
no setor terciário essa importância é menor. Relativamente ao setor terciá-
rio, Setúbal apresenta um maior peso relativo da população ativa afeta aos 
serviços de natureza social face à Área Metropolitana de Lisboa.

Distribuição da população ativa no concelho de Setúbal por setores de atividade, 
2001 e 2011

Sector I (%) Sector II (%)

Sector III (%)

Total
Serv. Natu-
reza Social

Serv. Apoio 
Ativ.

Económica

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Setúbal 2,3 1,6 31,9 25,0 65,8 73,5 43,8 42,1 56,2 57,9

AML 1,1 0,7 24,1 16,6 74,8 82,7 40,7 37,4 59,3 62,6

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Os grupos de profissões da população ativa são um indicador do 
nível de qualificação dos recursos humanos. Na tabela da página se-
guinte apresenta-se a distribuição da população ativa do concelho de 
Setúbal por grupos de profissões reportada ao ano de 2011.

Pela análise do quadro, constata-se que no concelho de Setúbal predo-
minam os indivíduos pertencentes ao grupo do pessoal dos serviços e 
vendedores, seguido pelo grupo dos especialistas das profissões inte-
lectuais e científicas, do grupo dos trabalhadores não qualificados, do 
grupo dos técnicos e profissionais de nível intermédio e dos operários. 
Esta situação resulta de Setúbal ser capital de distrito, possuindo um 
conjunto significativo de organismos públicos, e de albergar um número 
significativo de empresas. No entanto, comparando com a Área Metropo-
litana de Lisboa, o concelho apresenta níveis de qualificação profissional 
da população um pouco mais baixos.

3.1.3. Grupos de Profissões
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Setúbal evidencia ainda um peso relativo significativo do operariado 
fabril na sua estrutura profissional (cerca de 17,5%), destacando-se 
neste domínio no contexto regional.

Por último, relativamente à AML, apresenta uma expressão relativa 
dos trabalhadores não qualificados ligeiramente superior.

População ativa no concelho de Setúbal por grupos de profissões,
2011

Classificação Nacional de Profissões  Setúbal  AML

Quadros Superiores da Administração Pública, 
Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa

6,7 8,0

Especialistas das Profissões Intelectuais e 
Científicas

16,4 18,9

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 12,8 14,4

Pessoal Administrativo e Similares 10,1 10,9

Pessoal dos Serviços e Vendedores 20,7 20,7

Agricultores e Trabalhadores Qualificados da 
Agricultura e Pescas

1,4 0,8

Operários, Artificies e Trabalhadores 
Similares

12,2 9,7

Operários de Instalações e Máquinas e 
Trabalhadores da Montagem

5,3 3,7

Trabalhadores Não Qualificados 13,4 11,7

Forças Armadas 1,0 1,2

Fonte: INE, Censos 2011
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De acordo com os dados do INE, em 2018 a base económica 
do concelho de Setúbal era constituída por 12.687 empresas, 
correspondendo a cerca de 3,5% do total de empresas da Área 

Metropolitana de Lisboa. A estrutura empresarial do concelho as-
senta fundamentalmente em empresas pertencentes ao comércio por 
grosso e a retalho (16,8%), atividades administrativas e serviços de 
apoio (16,5%), atividades de consultoria, científicas, técnicas e simila-
res (11,2%), alojamento e restauração (10,2%) e atividades de saúde 
humana e apoio social (10%). Como se pode observar na tabela da 
página seguinte, a estrutura empresarial em Setúbal e na AML apre-
senta um perfil semelhante.

3.2.

3.2.1.

Estrutura empresarial

Empresas por ramo de atividade
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A indústria transformadora, com larga tradição no concelho, represen-
ta apenas 3,2% do total das empresas existentes em Setúbal, situan-
do-se, em termos relativos, acima da situação observada na região.

A dinâmica empresarial registada entre 2010 e 2018 ficou marcada 
por um aumento no número de empresas em mais 285. Em termos 
relativos, os ramos de atividade que perderam maior importância 
na estrutura empresarial concelhia foram o comércio por grosso e a 
retalho e a construção civil, enquanto as atividades administrativas 
e dos serviços de apoio e o alojamento e restauração foram as que 
registaram crescimentos mais significativos.

Estrutura empresarial no concelho de Setúbal, 2010-2018

Ramos de Atividade

Setúbal
%

AML
%

Peso do Con-
celho na AML 
em 2018 (%)

2010 2018 2010 2018

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca

3,4 4,0 1,5 2,3 6,1

Indústrias extrativas 0 0,0 0 0,0 1,2

Indústrias transformadoras 3,7 3,2 3,5 2,8 4,0

Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio

0 0,2 0,1 0,2 2,7

Captação, trat. e distrib. água; sane-
am., gestão resíduos e despoluição

0,1 0,1 0,1 0,1 3,8

Construção 7,2 5,7 7 5,2 3,7

Comércio grosso, retalho; reparação 
veículos automóveis e motociclos

21,1 16,8 18,8 14,5 4,0

Transportes e armazenagem 1,8 1,7 2,2 2,6 2,3

Alojamento, restauração e similares 9 10,2 6,4 8,7 4,1

Atividades de informação e de 
comunicação

1,3 1,8 2,2 2,6 2,3

Atividades imobiliárias 2 3,4 3,3 5,4 2,2

Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares

11,6 11,2 14,2 13,4 2,9

Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

13,6 16,5 17,2 19,8 2,9

Educação 6,7 5,9 4,9 4,4 4,6

Atividades de saúde humana e 
apoio social

9,2 10,0 8,6 8,7 4,0

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

2,9 3,1 3,7 4,2 2,6

Outras atividades de serviços 6,3 6,3 6,3 5,2 4,2

TOTAL 100 100 100 100 3,5

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Estrutura empresarial no concelho de Setúbal, 2010-2018

Ramos de Atividade
Setúbal AML

 2010  2018  2010  2018

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca

418 510 5.123 8.364

Indústrias extrativas 4 1 107 86

Indústrias transformadoras 458 403 12.063 10.166

Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio

5 22 279 813

Captação, trat. e distrib. água; sane-
am., gestão resíduos e despoluição

16 12 258 320

Construção 890 717 23.775 19.122

Comércio grosso, retalho; reparação 
veículos automóveis e motociclos

2.617 2.126 64.032 53.076

Transportes e armazenagem 229 217 7.444 9.529

Alojamento, restauração e similares 1.117 1.296 21.655 31.844

Atividades de informação e de 
comunicação

156 224 7.481 9.601

Atividades imobiliárias 253 435 11.264 19.821

Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares

1.437 1.418 48.431 48.978

Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

1.688 2.094 58.575 72.597

Educação 833 745 16.719 16.075

Atividades de saúde humana e 
apoio social

1.140 1.264 29.157 31.773

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

364 398 12.561 15.295

Outras atividades de serviços 777 805 21.462 19.167

TOTAL 12.402 12.687 340.386 366.627

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019

Os ramos de atividade em Setúbal com maior peso relativo na es-
trutura empresarial da Área Metropolitana de Lisboa são agricultura, 
produção animal, caça, floresta e pesca, educação, outras atividades 
de serviços e alojamento, restauração e similares.

Apresenta-se, na tabela seguinte, a estrutura empresarial no concelho 
de Setúbal e na Área Metropolitana de Lisboa em valores absolutos.
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As 12.687 empresas em atividade no concelho de Setúbal em 2018 
eram responsáveis por um total de 33.252 postos de trabalho (2,4% 
do total da região).

Como se pode verificar no quadro seguinte, as indústrias transfor-
madoras (17,2%), o comércio por grosso e a retalho (17,3%) e as 
atividades administrativas e dos serviços de apoio (15,5) constituíam, 
em 2018, os principais ramos de atividade empregadores no concelho 
de Setúbal. Estes ramos de atividade representam, grosso modo, os 
setores mais importantes em termos do emprego na Área Metropoli-
tana de Lisboa.

A dimensão média das empresas na indústria transformadora em 
2018 situava-se em torno dos 14,27 trabalhadores por unidade, valor 
superior à média da AML no mesmo ano de referência (10,01%).

Entre 2010 e 2018, os ramos do comércio por grosso e a retalho, as 
atividades administrativas e dos serviços de apoio e o transporte e 
armazenagem foram os que registaram uma maior perda de impor-
tância relativa na estrutura do emprego concelhia. Por outro lado, as 
indústrias transformadoras e o alojamento e restauração aumentaram 
a representatividade na estrutura de emprego concelhia.

3.2.2. Emprego nas Empresas

por Ramos de Atividade
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Estrutura do emprego nas empresas no concelho de Setúbal,
2010-2018

Ramos de Atividade

Setúbal
%

AML
%

Peso do Con-
celho na AML 
em 2018 (%)

2010 2018 2010 2018

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca

2,6 - 0,9 1,3 -

Indústrias extrativas 0 - 0,1 0,1 -

Indústrias transformadoras 15,2 17,2 8,2 7,2 5,6

Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio

0,2 0,2 0,5 0,5 1,0

Captação, trat. e distrib. água; sane-
am., gestão resíduos e despoluição

1,7 1,0 0,9 1,0 2,3

Construção 9,3 9,6 9,0 5,8 3,9

Comércio grosso, retalho; reparação 
veículos automóveis e motociclos

19,1 17,3 21,8 19,5 2,1

Transportes e armazenagem 5,6 3,7 5,9 5,8 1,5

Alojamento, restauração e similares 7,6 9,8 8,3 10,1 2,3

Atividades de informação e de 
comunicação

0,8 1,4 4,3 5,1 0,6

Atividades imobiliárias 1,5 1,9 1,5 2,1 2,1

Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares

6,1 7,7 8,1 8,8 2,1

Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

17,3 15,5 19,4 21,0 1,7

Educação 3,4 3,3 2,8 2,6 3,0

Atividades de saúde humana e 
apoio social

5,3 6,7 4,3 5,1 3,1

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

1,3 1,5 1,4 1,8 1,9

Outras atividades de serviços 2,9 3,2 2,6 2,2 3,4

TOTAL 100 100 100 100 2,4

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Esta tabela mostra a estrutura do emprego nas empresas do concelho 
de Setúbal e na AML em valores absolutos.

Estrutura do emprego nas empresas no concelho de Setúbal,
2010-2018

Ramos de Atividade
Setúbal AML

2010 2018 2010 2018

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca

920 - 11.782 18.036

Indústrias extrativas 9 - 1.237 796

Indústrias transformadoras 5.337 5.752 108.551 101.848

Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio

62 70 6.128 6.861

Captação, trat. e distrib. água; sane-
am., gestão resíduos e despoluição

595 317 11.862 13.685

Construção 3.250 3.194 119.667 82.630

Comércio grosso, retalho; reparação 
veículos automóveis e motociclos

6.703 5.786 289.574 276.438

Transportes e armazenagem 1.950 1.224 78.757 82.015

Alojamento, restauração e similares 2.651 3.260 110.878 142.443

Atividades de informação e de 
comunicação

280 465 56.590 75.502

Atividades imobiliárias 517 650 20.099 31.219

Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares

2.156 2.558 107.815 123.967

Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

6.084 5.172 258.340 297.398

Educação 1.190 1.110 37.117 37.016

Atividades de saúde humana e 
apoio social

1.870 2.241 57.401 72.426

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

466 500 19.224 25.821

Outras atividades de serviços 1.031 1.053 35.085 31.052

TOTAL 35.071 33.352 1.330,107 1.416,153

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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As 12.687 empresas em atividade no concelho de Setúbal em 2018 
foram responsáveis por um volume de negócios de 6.469.638.037 eu-
ros, correspondendo a cerca de 3,6% do total do volume de negócios 
das empresas em atividade na Área Metropolitana de Lisboa.

Em 2018, os ramos de atividade económica mais importantes no con-
celho de Setúbal quanto ao volume de negócios foram o comércio por 
grosso e a retalho (55,1%) e as indústrias transformadoras (29,8%). 
Estes dois ramos de atividade são igualmente os mais significativos 
na região.

3.2.3. Volume de Negócios nas Empresas 

por Ramos de Atividade
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Como se pode observar, os ramos de atividade que revelaram maior 
crescimento relativo da sua posição quanto ao volume de negócios nos 
últimos anos foram o comércio por grosso e a retalho e as indústrias 
transformadoras. Os ramos da construção, transportes e armazenagem, as 
atividades de informação e de comunicação, as de consultoria, científicas, 
técnicas e similares e as administrativas e de serviços de apoio perderam 
importância relativa a nível concelhio quanto à riqueza criada.

Para melhor leitura e compreensão, revelam-se os valores absolutos 
da estrutura do volume de negócios.

Estrutura do volume de negócios nas empresas no concelho de Setúbal,
2010-2018

Ramos de Atividade

Setúbal
%

AML
%

Peso do Con-
celho na AML 
em 2018 (%)

2010 2018 2010 2018

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca

0,4 - 3 0,4 -

Indústrias extrativas 0,1 - 0,0 0,0 -

Indústrias transformadoras 15,1 29,8 46,2 15,8 6,7

Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio

9,3 0,7 5,9 10,8 0,2

Captação, trat. e distrib. água; sane-
am., gestão resíduos e despoluição

0,7 0,8 1,8 0,7 4,1

Construção 7,9 2,9 5,3 3,8 2,7

Comércio grosso, retalho; reparação 
veículos automóveis e motociclos

36,7 55,1 21,9 36,9 5,4

Transportes e armazenagem 6,5 2,4 5,5 7,0 1,2

Alojamento, restauração e similares 2,4 1,7 2,0 3,4 1,8

Atividades de informação e de 
comunicação

7,3 0,3 0,3 5,6 0,2

Atividades imobiliárias 1,7 1,1 1,0 2,6 1,5

Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares

4,7 1,5 1,6 4,6 1,2

Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

4,1 1,9 2,8 4,6 1,5

Educação 0,5 0,3 0,4 0,5 1,9

Atividades de saúde humana e 
apoio social

1,7 1,0 1,5 2,0 1,9

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

0,6 0,2 0,3 0,8 0,9

Outras atividades de serviços 0,4 0,2 0,4 0,4 1,8

TOTAL 100 100 100 100 3,6

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Estrutura do volume de negócios nas empresas no concelho de Setúbal, 2010-2018

Ramos de Atividade
Setúbal (€) AML (€)

2010 2018 2010 2018

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 116.238.315 - 594.379.995 799.684.263

Indústrias extrativas 90.733 - 123.643.282    87.164.250

Indústrias transformadoras 1.791.141.729 1.925.443.741 24.837.836.848 28.613.021.937

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 227.340.223 47.150.693 15.362.599.732 19.537.046.905

Captação, trat. e distrib. água; saneam., gestão resíduos e despoluição 70.452.698 54.630.697 1.186.130.251 1.320.576.259

Construção 207.275.126 185.679.350 12.962.839.069 6.793.265.187

Comércio grosso, retalho; reparação veículos automóveis e motociclos 849.080.993 3.566.798.324 60.521.660.174 66.535.709.317

Transportes e armazenagem 213.332.469 155.338.088 10.746.844.351 12.651.005.394

Alojamento, restauração e similares 76.444.936   108.622.265 3.989.179.138 6.121.391.469

Atividades de informação e de comunicação 12.449.194 20.110.605 12.081.675.256 10.160.899.487

Atividades imobiliárias 38.845.980 73.536.051 2.721.706.508 4.773.640.426

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 62.191.736 99.132.462 7.671.830.117 8.242.327.200

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 108.321.578 123.468.267 6.732.481.785 8.281.822.128

Educação 16.213.812 17.158.917 855.364.580 925.928.574

Atividades de saúde humana e apoio social 59.713.790 67.118.562 2.779.078.611 3.558.397.359

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 9.988.340 13.012.696 997.068.089 1.470.301.695

Outras atividades de serviços 16.966.414 12.437.319 643.635.144 677.100.016

TOTAL 3.876.088.066 6.469.638.037 164.807.952.930 180.549.281.866

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019

A densidade de empresas no concelho de Setúbal, em 2018, era de 
55,1 empresas/km2, sensivelmente metade da média registada na Área 
Metropolitana de Lisboa e quatro vezes superior à média nacional.

A grande maioria das empresas instaladas em Setúbal é formada por 
empresas individuais (69,1%) com menos de dez pessoas ao serviço 
(96,7%). Em média, cada empresa em Setúbal emprega 2,7 trabalha-
dores, valor inferior às médias regional e nacional.

3.2.4. Indicadores Síntese

da Estrutura Empresarial
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Indicadores-síntese da estrutura empresarial, 2018

Indicadores Setúbal AML Portugal

Densidade de empresas (n.º empresas/km2) 55,1 121,6 13,9

Proporção de empresas individuais (%) 69,1 62,9 67,6

Proporção de empresas com menos de 10 pessoas 
ao serviço (%)

96,7 96,5 96,2

Pessoal ao serviço por empresa (média) 2,7 3,9 3,2

Volume de negócios por empresa (milhares de euros) 519,1 492,5 310,4

Indicador de concentração do volume de negócios 
das 4 maiores empresas (%)

57,9 10,4 4,9

Indicador de concentração do valor acrescentado bruto 
das 4 maiores empresas (%)

27,2 7,8 3,4

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019

O volume médio de negócios por empresa em Setúbal situa-se nos 
519,1 mil euros, valor bem superior à média regional e amplamente 
superior à média nacional.

O volume de negócios gerado pelas empresas sediadas em Setú-
bal está fortemente concentrado nas quatro maiores empresas do 
concelho (cerca de 57,9%), contrastando com as médias regional e 
nacional, cujos valores são largamente inferiores. No que respeita à 
riqueza gerada, apurada pelo valor acrescentado bruto, continua a 
verificar-se uma concentração num número reduzido de empresas, 
ainda que significativamente mais baixo face ao volume de negócios.
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Apesar de as atividades agropecuárias não apresentarem uma 
dimensão relevante na base económica do concelho de Setú-
bal, como se constatou anteriormente, importa ainda assim ca-

racterizar este setor relativamente a um conjunto de variáveis-chave, 
tendo por base informação estatística disponível no INE, designada-
mente a que consta dos Recenseamentos Agrícolas de 1999 e 2009 e 
dos Anuários Estatísticos Regionais.

Em 2009, ano do último Recenseamento Geral Agrícola, foram regista-
das 295 explorações agrícolas no concelho de Setúbal, tendo-se veri-
ficado nas últimas décadas uma diminuição acentuada desse número, 
como se atesta na figura seguinte. Entre 1999 e 2009, assistiu-se a 
um decréscimo de 257 explorações (queda de 47%).

Evolução do número de explorações agrícolas em Setúbal, 1989-2009

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais Agrícolas

Setúbal;
1989; 1016

Setúbal;
1989; 1016

Setúbal;
1989; 1016

3.3.

3.3.1.

Setores de Atividade

Agricultura e Pecuária

3.3.1.1. Explorações Agrícolas
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As explorações agrícolas no concelho representam cerca de 8% do 
total de explorações existentes na Península de Setúbal, predominan-
do quanto à natureza jurídica das mesmas os produtores singulares, 
com 90,17%.

As explorações de caráter mais empresarial, designadamente as so-
ciedades, são cerca de 9,15% das existentes no concelho, valor muito 
superior aos registados para a Península de Setúbal, a região de 
Lisboa e o país. Estes números indiciam que o setor agrícola no con-
celho apresenta um índice de empresarialização mais elevado do que 
as unidades territoriais de nível hierárquico superior.

A análise por freguesia evidencia uma maior concentração das explo-
rações agrícolas nas áreas mais rurais do concelho, destacando-se 
neste conjunto a freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e a fre-
guesia de S. Lourenço (atualmente integrada na União das Freguesias 
de Azeitão), respetivamente com 28% e 23% do total de explorações 
agrícolas existentes no concelho.

Número de explorações agrícolas segundo a natureza jurídica, 2009

Unidades Territoriais

Explorações

Total
(N.º)

Natureza Jurídica

Pro-
dutor 
singu-
lar (%)

Socie-
dades
(%)

Baldios
(%)

Outras formas da 
natureza jurídica do 
produtor (coopera-
tivas, associações, 
fundações, mos-
teiros, conventos, 

seminários, escolas 
privadas) (%)

Portugal 305.266 97,42 2,22 0,12 0,24

Região de Lisboa 7.729 94,76 4,83 0,00 0,41

Península de Setúbal 3.729 94,85 4,91 0,00 0,24

Concelho de Setúbal 295 90,17 9,15 0,00 0,68

Freguesias

N.ª Sr.ª Anunciada 33 93,94 6,06 0,00 0,00

Gâmbia, Pontes
e Alto da Guerra

83 96,39 3,61 0,00 0,00

São Julião 7 85,71 0,00 0,00 14,29

São Lourenço 69 78,26 21,74 0,00 0,00

São Sebastião 26 96,15 3,85 0,00 0,00

São Simão 41 87,80 12,20 0,00 0,00

Sado 34 97,06 2,94 0,00 0,00

St.ª Maria da Graça 2 50,00 0,00 0,00 50,00

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola 2009
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Na tabela seguinte revelam-se alguns indicadores sintéticos que permi-
tem caracterizar o tipo de explorações agrícolas em presença no conce-
lho de Setúbal. Verifica-se assim que em 1999 a dimensão média das 
explorações agrícolas era relativamente elevada quando comparada 
com as restantes unidades territoriais, situando-se nos 14,2 hectares.

No concelho observam-se diferenças significativas a este nível, com 
as freguesias de S. Sebastião (41,1 ha), Nossa Senhora da Anunciada 
(25,7 ha) e S. Julião (20,6 ha) a apresentarem valores superiores à 
média concelhia, e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (8 ha), Sado (8,6 
ha) e S. Simão (11,2 ha) a registarem números abaixo.

Nos últimos anos assistiu-se a um aumento da dimensão média das 
explorações agrícolas no concelho de Setúbal, passando de 7,9 ha 
em 1989 para 14,2 ha em 1999. O aumento da dimensão média das 
explorações agrícolas, associado a uma diminuição do número de 
explorações, revela a ocorrência de um processo natural de emparce-
lamento rural.

Indicadores gerais das explorações agrícolas

Unidades Territoriais

Dimensão 
média das 
explorações

1999

(ha)

Superfície 
Agrícola Útil 
por explora-
ção - 2009

(ha/exploração)

Superfície 
irrigável/ 
Superfície 

Agrícola Útil 
2009
(%)

Número de 
explorações 
com máqui-
nas agrícolas 

2009
(%)

Portugal 12,5 12,02 14,74 56,96

Região de Lisboa - 11,52 31,52 68,75

Península de Setúbal 12,9 14,62 29,04 58,46

Concelho de Setúbal 14,2 9,84 30,32 66,78

Freguesias

N.ª Sr.ª Anunciada 25,7 11,30 4,29 66,67

Gâmbia, Pontes
e Alto da Guerra

8,0 7,51 29,70 62,65

São Julião 20,6 8,86 29,03 57,14

São Lourenço 12,2 10,23 54,67 73,91

São Sebastião 41,1 6,12 52,83 65,38

São Simão 11,2 18,73 8,59 73,17

Sado 8,6 5,98 57,64 58,82

St.ª Maria da Graça 12,7 4,00 100,00 50,00

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais Agrícolas 1999 e 2009
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A Superfície Agrícola Útil1 (SAU) por exploração reflete o grau de apro-
veitamento agrícola das explorações. De acordo com a tabela anterior, 
constata-se que o concelho de Setúbal apresenta um valor médio de 
SAU/exploração de 9,84 ha, inferior ao das restantes unidades territo-
riais de nível hierárquico superior. De referir que no Recenseamento 
Geral Agrícola de 1999 Setúbal possuía uma situação mais favorável 
do que as restantes unidades territoriais de nível hierárquico superior, 
demonstrando uma tendência de evolução negativa neste domínio.

Mais uma vez, são as freguesias de S. Simão, Nossa Senhora da 
Anunciada e S. Lourenço que apresentam os valores mais elevados, 
inclusivamente superiores à média concelhia.

No que respeita à superfície irrigável (reflexo do nível de intensidade 
da atividade agrícola), o concelho possui números semelhantes aos 
da Península de Setúbal e da região de Lisboa, mas superiores à 
média nacional. Esta situação revela que as explorações agrícolas no 
concelho têm uma atividade agrícola mais intensiva do que a média 
nacional. As freguesias do Sado, S. Lourenço e S. Sebastião desta-
cam-se das restantes por apresentarem uma superfície irrigável/SAU 
superior à média concelhia.

O número de explorações com máquinas agrícolas constitui um in-
dicador sintético sobre o grau de mecanização, e consequentemente 
de modernização, das explorações agrícolas. Em 2009, cerca de 67% 
das explorações agrícolas do concelho detinham máquinas agrícolas, 
sendo cerca de 40,4% em 1999 e 37,4% em 1989. Na análise intra-
concelhia, as freguesias de S. Simão e de S. Lourenço são as que 
registam um maior grau de mecanização das explorações agrícolas.

1 Inclui terras aráveis (limpa e sobcoberto de matas e florestas), horta familiar, culturas perma-

nentes e pastagens permanentes.
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CULTURAS PERMANENTES

A ocupação das explorações no concelho de Setúbal quanto às cultu-
ras permanentes é dominada por citrinos (64,55%), vinha (48,64%), 
frutos frescos (exceto citrinos) (32,73%) e olival (25,00%).

A nível das freguesias predominam as seguintes ocupações culturais 
permanentes (quanto ao número de explorações):

N.ª Sra. da Anunciada (integrada na atual União das Freguesias 
de Setúbal) – Citrinos (64,00%), vinha (56%), olival (32%) e frutos 
frescos (exceto citrinos) (20%).
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra – Citrinos (65,00%), vinha (53,33%), 
frutos frescos (exceto citrinos) (26,67%), olival (18,33%), frutos 
subtropicais (5,00%) e frutos de casca (3,33%).
S. Julião (integrada na atual União das Freguesias de Setúbal) – 
Citrinos (80,00%), vinha (40,00%) e olival (20,00%).
S. Lourenço (integrada na atual União das Freguesias de Azeitão) 
– Citrinos (60,00%), vinha (49,09%), frutos frescos (exceto citrinos) 
(47,27%), olival (30,91%) e frutos de casca (14,55%).
S. Sebastião – Vinha (47,37%), citrinos (42,11%), olival (36,84%), 
frutos frescos (exceto citrinos) (26,32%) e frutos de casca (5,26%).
S. Simão (integrada na atual União das Freguesias de Azeitão) – 
Citrinos (67,74%), vinha (48,39%), frutos frescos (38,71%), frutos 
de casca (22,58%) e olival (19,35%).
Sado – Citrinos (83,33%), vinha (29,17%), frutos frescos (exceto 
citrinos) (29,17%) e olival (20,83%).
St.ª Maria da Graça (integrada na atual União das Freguesias de 
Setúbal) – esta freguesia, de matriz fundamentalmente urbana, 
não apresenta uma ocupação agrícola relevante, sendo de desta-
car apenas uma exploração que se dedica à produção de frutos 
frescos (exceto citrinos).

3.3.1.2. Ocupação Agrícola
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CULTURAS TEMPORÁRIAS

A ocupação das explorações no concelho de Setúbal quanto às cultu-
ras temporárias é dominada por culturas hortícolas (61,15%), culturas 
forrageiras (34,53%), batata (16,55%), prados temporários (12,95%), 
cereais para grão (7,91%), flores e plantas (3,60%), leguminosas se-
cas (1,44%), culturas industriais (0,72%) e outras culturas temporá-
rias (0,72%).

A nível das freguesias predominam as seguintes ocupações culturais 
temporárias (quanto ao número de explorações):

N.ª Sra. da Anunciada (integrada na atual União das Freguesias de 
Setúbal) – Culturas forrageiras (57,14%), batata (28,57%), prados 
temporários (19,05%), culturas hortícolas (19,05%) e cereais para 
grão (19,05%).
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra – Culturas hortícolas (87,50%), 
culturas forrageiras (17,50%), batata (17,50%), cereais para grão 
(10%), prados temporários (2,50%) e flores e plantas (2,50%).
S. Julião (integrada na atual União das Freguesias de Setúbal) – 
Culturas hortícolas (66,67%) e culturas forrageiras (33,33%).
S. Lourenço (integrada na atual União das Freguesias de Azeitão) – 
Culturas hortícolas (64,52%), culturas forrageiras (54,84%), prados 
temporários (25,81%), batata (12,90%) e flores e plantas (6,5%).
S. Sebastião – Culturas forrageiras (60%), culturas hortícolas (20%) 
e flores e plantas (20%).
S. Simão (integrada na atual União das Freguesias de Azeitão) 
– Culturas hortícolas (47,83%), culturas forrageiras (30,43%), pra-
dos temporários (17,39%), batata (13,04%), leguminosas secas 
(8,70%), flores e plantas (4,3%) e outras culturas temporárias 
(4,3%).
Sado – Culturas hortícolas (73,33%), batata (20%), cereais para 
grão (13,33%), prados temporários (6,67%) e culturas forrageiras 
(6,67%).
St.ª Maria da Graça (integrada na atual União das Freguesias de 
Setúbal) – esta freguesia apresenta apenas uma exploração, que 
se dedica à produção de culturas hortícolas.
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À semelhança da atividade agrícola, a pecuária não constitui uma 
atividade económica muito relevante para a base económica do con-
celho. Todavia, no contexto da Península de Setúbal este concelho 
evidencia alguma importância relativa quanto à criação de aves, ca-
prinos, equídeos e ovinos.

De acordo com os Recenseamentos Gerais Agrícolas, o efetivo pecuá-
rio no concelho diminuiu de forma significativa nas últimas décadas.

Identificados os segmentos da pecuária com maior relevância no con-
celho de Setúbal, observa-se a seguinte especialização intraconcelhia:

Bovinos  Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (89,4%)

Suínos   Sado (53,5%)
   Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (27,9%)

Ovinos   Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (38,0%)
   S. Simão (25,6%)

Caprinos  S. Lourenço (41,0%)
   S. Sebastião (35,1%)

Equídeos  S. Simão (65,1%)
   S. Lourenço (19,4%)
   Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (13,4%)

Coelhos  N.ª Sra. Anunciada (35,3%)
   S. Simão (25,0%)
   S. Lourenço (20,1%)

Aves   S. Sebastião (78,6%)

3.3.1.3. Efetivo Animal
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Peso relativo do efetivo animal no concelho e nas freguesias, 2009 (%)

Unidades Territoriais
Bovi-
nos

Suínos
Ovi-
nos

Capri-
nos

Equí-
deos

Coe-
lhos

Aves

Concelho de Setúbal* 2,15 0,03 12,96 25,09 18,30 0,87 27,13

Freguesias**

N.ª Sr.ª Anunciada 0,53 2,33 14,79 1,72 1,72 35,33 2,20

Gâmbia, Pontes
e Alto da Guerra

89,42 27,91 38,01 11,23 13,36 12,50 6,99

São Julião 0,00 0,00 5,61 0,16 0,00 0,00 0,70

São Lourenço 0,00 0,00 10,84 40,98 19,40 20,11 5,50

São Sebastião 8,99 0,00 3,12 35,08 0,00 2,72 78,57

São Simão 1,06 0,00 25,56 3,20 65,09 25,00 2,30

Sado 0,00 53,49 2,07 7,62 0,43 4,35 3,72

St.ª Maria da Graça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

* Peso relativo face à Península de Setúbal
** Peso relativo face ao concelho de Setúbal

Fonte: INE, Recenseamento Geral Agrícola 2009
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A cultura da vinha assume uma grande importância no setor agrícola 
concelhio. Da análise da figura em baixo, observa-se que a evolução 
da produção de vinho no concelho de Setúbal se pautou por um cres-
cimento relativamente contínuo ao longo dos últimos anos, tendo essa 
tendência invertido ligeiramente entre 2004 e 2009. A evolução regio-
nal teve uma tendência semelhante, embora com ritmos diferenciados.

Em 2019, o concelho de Setúbal produziu 124.503 hl de vinho, como 
se pode ver no gráfico, representando 21,4% da produção total na 
Área Metropolitana de Lisboa. Nesse ano, o concelho era o segundo 
maior produtor de vinho da AML, apenas ultrapassado por Palmela.

A produção em Setúbal é dominada pelos vinhos de Indicação Geográfi-
ca Protegida (IGP), com 91,3% do total da produção vinícola declarada. 
A produção de vinho relativa aos vinhos licorosos com Denominação 
de Origem Protegida (DOP) e de vinhos DOP representa, respetivamen-
te, 5,1% e 1,3% da produção de vinho no concelho de Setúbal.

Evolução da produção de vinho entre 1997 e 2019

1997 2004 2009 2017 2019

 Setúbal 18412 100104 84563 132128 124 503

 AML 356521 490295 476074 638388 581981

Anos

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais
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3.3.1.4. Produção de Vinho
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As principais castas utilizadas na região da Arrábida são Castelão 
Francês (“Periquita”), constituindo cerca de 75% do encepamento 
das castas tintas, e Moscatel de Setúbal, no que respeita ao encepa-
mento das castas brancas. 

Em Palmela, predomina Castelão Francês (“Periquita”), constituindo 
mais de 95% do encepamento das castas tintas, e Fernão Pires, nas 
castas brancas.

A partir dos anos 70 do século XX, assistiu-se a um incremento signifi-
cativo na região das castas Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay.

As duas principais empresas do concelho dedicadas à produção de 
vinho são a José Maria da Fonseca, S.A. e a Bacalhôa – Vinhos de 
Portugal, S.A., ambas situadas em Azeitão, sendo a primeira a em-
presa mais antiga em Portugal na produção de vinhos de mesa e de 
Moscatel de Setúbal.

Merecem ainda referência a Adega Malo Tojo Wines, na Quinta de 
Catralvos (Azeitão), a Adega da Quinta de Alcube (Azeitão) e a Adega 
da Herdade da Gâmbia (Gâmbia).

Produção de vinho por qualidade, 2019

Unidades 
Territoriais

Total
Vinho 

Licoroso 
DOP

Vinho com DOP* Vinho com IGP** Vinhos sem certificação

Vinho Branco
Vinho Tinto/

Rosado
Vinho Branco

Vinho Tinto/
Rosado

Vinho Branco
Vinho Tinto/

Rosado

hl hl % hl % hl % hl % hl % hl % hl %

AML 581.981 20.509 3,5 46.833 8,0 141.236 24,3 87.563 15,0 236.725 40,7 6.849 1,2 42.266 7,3

Setúbal 124.503 6.382 5,1 27 0,0 1.596 1,3 37.489 30,1 76.218 61,2 608 0,5 2.184 1,8

* DOP – Denominação de Origem Protegida
** IGP – Indicação Geográfica Protegida

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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A pesca é uma atividade com elevada tradição no concelho, embora a 
sua importância para a base económica concelhia não seja a mesma de 
outros tempos, designadamente quando a indústria conserveira nacional 
possuía em Setúbal um dos seus principais centros de produção.

A evolução do número de pescadores matriculados no Porto de Setú-
bal tem vindo a regredir ao longo dos últimos anos, tendo passado de 
1196 indivíduos em 1996 para 420 indivíduos em 2019, corresponden-
do a uma redução de cerca de 65%. Predominam os pescadores de 
águas marítimas, correspondendo a 78,3% do total de matriculados.

Em igual período, a evolução do número de embarcações matricula-
das no Porto de Setúbal revelou uma redução drástica, passando de 
884 unidades em 1997 para 413 em 2019.

Em termos comparativos, o Porto de Setúbal representa cerca de 
27,5% do total de pescadores da Área Metropolitana de Lisboa e 
2,8% no total no país. 

O Porto de Setúbal possui ainda cerca de 36,9% do total de embar-
cações matriculadas na Área Metropolitana de Lisboa e 6,6% no país.

Pescadores matriculados nos portos de pesca da Área Metropolitana de Lisboa, 
2019

Unidades Territoriais Total
Águas 

Interiores 
não marítimas

Águas 
marítimas

N.º 
Embarcações

Portugal 14.617 1.639 12.978 6.227

AML 1.524 250 1.274 1.118

  Cascais 272 102 170 155

  Lisboa 136 32 104 52

  Sesimbra 696 25 671 498

  Setúbal 420 91 329 413

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2020

3.3.2.

3.3.2.1.

Pesca, Aquicultura e Salinicultura

Pesca
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A evolução da pesca descarregada no Porto de Setúbal pautou-se nos 
últimos anos por uma tendência decrescente, passando de cerca de 
4 mil toneladas em 2004 para cerca de 2,6 mil toneladas em 2019. 
O valor de 77,5% da pesca descarregada no Porto de Setúbal diz 
respeito a moluscos (2023 toneladas), 20,35% a peixe marinho (531 
toneladas) e 2,1% a crustáceos (55 toneladas).

Comparativamente com a Área Metropolitana de Lisboa e com Portu-
gal, o Porto de Setúbal é responsável por 15,4% e 1,9% do total do 
pescado descarregado nessas unidades territoriais, respetivamente. 
Em relação ao pescado, a importância relativa do Porto de Setúbal 
é maior, sendo de 15,4% na Área Metropolitana de Lisboa e 2,5% 
quanto ao país.

A importância relativa por tipo de produto revela que o contributo do 
Porto de Setúbal face à região a nível dos moluscos é de 62,7% e de 
40,2%, respetivamente, quanto à quantidade e ao valor descarrega-
do, destacando-se neste segmento a relevância do choco. 

Relativamente ao peixe marinho, o Porto de Setúbal é responsável 
por 1,5% do total descarregado e por 8,1% do seu valor ao nível 
regional.

Pesca descarregada no Porto de Setúbal, 2019

Setúbal % AML % Portugal

Ton.
Mil 

Euros
Quanti-
dade

Valor
Quanti-
dade

Valor

Peixes marinhos 531 2.947 1,5 8,1 0,4 1,5

Crustáceos 55 47 64,7 6,8 3,7 0,3

Moluscos 2023 4.458 62,7 40,2 12,5 5,9

Total 2609 7.452 6,8 15,4 1,9 2,5

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2020



economia em setúbal

109108

A aquicultura no Estuário do Sado conheceu nos últimos anos um de-
senvolvimento significativo, associado fundamentalmente ao declínio 
da salinicultura e à transformação das salinas em viveiros de peixe. O 
desenvolvimento da aquicultura no concelho de Setúbal inicia-se nos 
anos 80 do século XX, mas é na década de 90 e na primeira década 
dos anos 2000 que se dá o grande impulso desta atividade.

As características do Estuário do Sado que mais propiciam o desen-
volvimento da aquicultura são o facto de este ser produtivo, com 
salinidades elevadas e sem estratificação, de ser abrigado e, por isso, 
pouco atingido por tempestades, e de ter um grande hidrodinamis-
mo, que leva a uma constante renovação da água.

Dadas as condições naturais do estuário, as espécies que apresentam 
uma maior viabilidade são robalo, dourada, linguado, corvina, sargo, 
pargo e bivalves. Contudo, já não apresenta condições adequadas 
para espécies que necessitem de águas muito frias ou muito quentes, 
como é o caso do camarão, do salmão e do rodovalho.

O regime de cultura permitido no Estuário do Sado é o de tipo ex-
tensivo e semi-intensivo, traduzindo-se num rácio de 300 gramas de 
peixe por metro quadrado. Esta capacidade de carga é imposta pela 
Reserva Natural do Estuário do Sado, atendendo estar-se em presen-
ça de um ecossistema protegido, com elevados interesses faunísticos 
e florísticos de âmbito nacional.

De acordo com informação disponibilizada pelo ICNF2, atualmente 
existem 60 estabelecimentos aquícolas licenciados no concelho de 
Setúbal, dedicados à produção de dourada, robalo, linguado e ostra. 

2 Documentação disponibilizada ao Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do 

Sado, Casa da Baía, Setúbal, 20 de setembro de 2018.

3.3.2.2. Aquicultura
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As unidades aquícolas no concelho de Setúbal distribuem-se pelos 
seguintes grupos principais no Estuário do Sado: Faralhão, Praias do 
Sado, Gâmbia, Mitrena, Mourisca e Vale Judeu.

A dimensão média das explorações ronda os 8 ha, correspondendo 
ao limiar mínimo de rentabilidade, em particular para a produção de 
robalo e dourada. 

A maioria da produção destina-se à vertente comercial e ao mercado 
nacional, designadamente a hipermercados, mercados tradicionais e res-
taurantes. A cadeia de distribuição e comercialização da produção aquí-
cola está instituída e organizada de forma a que o quantitativo da pro-
dução se encontre predestinado a um intermediário grossista definido.

Os investimentos em curso e as pretensões conhecidas, de acordo 
com informação prestada pela Administração dos Portos de Setúbal 
e Sesimbra (APSS), enquadrados pelo potencial do estuário, indicam 
um franco crescimento da atividade. As condições naturais existentes, 
a qualidade das espécies e o valor económico que o mercado lhes 
atribui conferem um importante potencial para o incremento da pro-
dução no Estuário do Sado.
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O Salgado do Sado é, conjuntamente com o de Aveiro, aquele onde 
mais se tem feito sentir o abandono da atividade salineira.

Muitas das salinas existentes no concelho de Setúbal foram sendo 
reconvertidas para pisciculturas, aproveitando os financiamentos con-
cedidos no âmbito dos sucessivos Quadros Comunitários de Apoio.

O facto de estas salinas estarem situadas na Reserva Natural do Es-
tuário do Sado obrigou a que, no início, apenas pudessem funcionar 
em regime extensivo, tendo em alguns casos, posteriormente, passa-
do a semi-intensivo, embora salvaguardando os limites impostos pela 
área protegida para as cargas animais, inferiores aos genericamente 
praticados. Possivelmente, esta situação contribuiu para que alguns 
salinicultores não tivessem reconvertido a sua atividade.

Mais recentemente, com a preocupação de um consumo de sal inte-
gral, em termos de qualidade alimentar, tem vindo a valorizar-se a 
produção de sal marinho tradicional, que constitui mormente a técni-
ca de produção setubalense.

Porém, atualmente não existe registo de qualquer salina em atividade 
no concelho de Setúbal. No Estuário do Sado há apenas uma salina 
em atividade, situada no concelho de Alcácer do Sal.

Até há alguns anos, designadamente em 2006, encontravam-se em 
atividade no concelho de Setúbal sete salinas, todas tradicionais, 
com uma dimensão média entre os 5 e os 5,5 hectares.

Não existem dados disponíveis sobre a mão de obra que estava afeta 
a esta atividade de caráter sazonal. No entanto, segundo informação 
cedida pela Direção-Geral de Pescas e Aquicultura, na época de safra 
estima-se que a manutenção dos fundos dos reservatórios e a recolha 
de sal produzido ocupassem, em média, três a cinco trabalhadores. 
As necessidades de pessoal variavam na proporção direta da área da 
salina, uma vez que todo o trabalho efetuado era manual.

3.3.2.3. Salinicultura
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Produção de sal marinho em Setúbal, 2000-2005

Anos Quantidade (ton.) Valor (Euros)*

2000 1.225 55.125

2001 350 15.750

2002 560 25.200

2003 715 35.750

2004 2.089 104.450

2005** 3.003 150.150

* Valor encontrado tendo por base os preços médios declarados pelos produtores
** Valores provisórios

Fonte: Direção-Geral de Pescas e Aquicultura

Salinas em atividade no concelho de Setúbal, 2006

Nome do 
Estabelecimento

Nome da Empresa
Localização do 

Estabelecimento
Área 
(ha)

Regime de 
Exploração

Freira Américo da Cruz Ângelo Gâmbia 7,5 Tradicional

Olha Branca Luís Cardoso Neves Praias do Sado 3,0 Tradicional

Gois Luís Cardoso Neves Praias do Sado 4,0 Tradicional

Soeiros Luís Cardoso Neves Praias do Sado 1,8 Tradicional

Rio Frio Luís Cardoso Neves Praias do Sado 5,0 Tradicional

Gaifão Aires Ferreira Faralhão 1,5 Tradicional

Bandeira José Manuel Brito Gâmbia 7,5 Tradicional

Marinha Nova Júlio Silvestre Ribeiro da 
Silva

Gâmbia 13,0 Tradicional

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2020

A evolução da produção de sal nos últimos anos diminuiu entre 2000 
e 2001, tendo aumentado de forma considerável a partir de 2003. A 
quantidade de sal produzida em 2005 situou-se nas 3003 toneladas 
(valores provisórios), sendo o preço médio praticado de 50 euros por 
tonelada, o que correspondeu a um valor da produção de cerca de 
150 mil euros.
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O concelho de Setúbal tem uma vasta tradição industrial, que se afir-
ma, fundamentalmente, ao longo do século XX, primeiro com o ciclo 
de desenvolvimento da indústria conserveira, que tem o seu apogeu 
até aos anos 30, momento em que se dá a grande crise económica e 
financeira internacional. A frente ribeirinha de Setúbal apresenta ain-
da a memória desse ciclo industrial com a presença de alguns edifí-
cios devolutos onde funcionavam as fábricas conserveiras. O segundo 
ciclo de desenvolvimento industrial inicia-se nos anos 60 e tem o seu 
auge na década de 70, com a consolidação da Península da Mitrena 
(área nascente do concelho) como a grande concentração industrial 
do concelho de Setúbal e uma das mais importantes a nível nacional.

O setor industrial de Setúbal é atualmente dominado pela indústria 
transformadora, assumindo a extrativa uma posição menos importan-
te e concentrada na atividade desenvolvida pela Secil, na Serra da 
Arrábida. Apesar de, em termos relativos, a importância da indústria 
extrativa ser menor, importa realçar a atividade económica desenvol-
vida pela Secil, traduzida num volume de negócios anual em torno 
dos 200 milhões de euros e em 281 postos de trabalho. 

A estrutura da indústria transformadora no concelho era constituída 
em 2018 por 403 empresas, mais 14 do que as 389 empresas em 2017 
e menos 55 do que as registadas em 2010. A indústria transforma-
dora em Setúbal correspondia em 2018 a 4% do total de empresas 
deste ramo de atividade na Área Metropolitana de Lisboa.

Estas empresas eram responsáveis por 5752 postos de trabalho, re-
presentando 17,2% do total de emprego afeto às empresas no conce-
lho e 5,6% na AML. Este ramo de atividade alcançou um volume de 
negócios de 1.925.443.741 euros, que significam 29,8% do total do 
volume de negócios gerado pelas empresas no concelho, indicando 
uma subida face aos 15,1% de 2010.

A estrutura da indústria transformadora do concelho e da Área Metro-
politana de Lisboa apresenta um perfil semelhante quanto ao número 

3.3.3. Indústria
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de empresas, que se evidencia pelo facto de os segmentos industriais 
mais importantes serem os mesmos nas duas unidades territoriais em 
análise.

Em 2018, os ramos industriais mais importantes no concelho quanto 
ao número de empresas eram a fabricação de produtos metálicos, 
exceto máquinas e equipamentos (20,1%), a reparação, manutenção 
e instalação de máquinas e equipamentos (16,6%) e as indústrias 
alimentares (16,9%). 

Os ramos da indústria transformadora no concelho mais importantes 
quanto ao volume de emprego nas empresas em 2018 foram a repara-
ção, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos (19,6%), 
a fabricação de outro equipamento de transporte (15,9%) e a fabrica-
ção de produtos químicos e de fibras sintéticas (10,3%)

No que concerne ao volume de negócios nas empresas, em 2018 
destacam-se pela sua importância a fabricação da pasta de papel e 
de cartão e seus artigos (58,0%), a fabricação de outros produtos mi-
nerais não metálicos (13,7%) e a reparação, manutenção e instalação 
de máquinas e equipamentos (11,7%). 

O peso relativo da indústria transformadora em Setúbal no contexto 
da Área Metropolitana de Lisboa é de 4,0% em termos de número de 
empresas, 5,6% relativamente ao emprego e 6,7% quanto ao volume 
de negócios. 

A fabricação de pasta de papel e de cartão e seus artigos represen-
tam 58,0% do volume de negócios das empresas do concelho, a 
fabricação de produtos metálicos exceto máquinas e equipamentos 
são 20,1% do número de empresas e a reparação, manutenção e 
instalação de máquinas e equipamentos absorvem 19,6% do volume 
de emprego.



economia em setúbal

115114



setúbal, uma baía aberta ao mundo | retrato da economia no concelho

117116



economia em setúbal

117116

Estrutura empresarial no ramo da indústria transformadora em Setúbal,
2018

Ramos de Atividade Setúbal AML

Indústrias alimentares 68 1.422

Indústria das bebidas 12 197

Indústria do tabaco 0 3

Fabricação de têxteis 5 333

Indústria do vestuário 25 799

Indústria do couro e dos produtos do couro 2 59

Indústrias madeira e cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário

15 412

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus 
artigos

2 101

Impressão e reprodução de suportes gravados 14 805

Fabricação de coque, prod. petrolíferos refinados, 
aglomerados combustíveis

1 7

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas

7 185

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e 
preparações farmacêuticas

0 93

Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

5 140

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 18 667

Indústrias metalúrgicas de base 1 51

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas 
e equipamentos

81 1.627

Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamentos para comunicações

2 87

Fabricação de equipamento elétrico 1 126

Fabricação de máquinas e equipamentos 11 306

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semirreboques

7 106

Fabricação de outro equipamento de transporte 9 65

Fabrico de mobiliário e colchões 12 472

Outras indústrias transformadoras 38 911

Reparação, manutenção e instalação máquinas, 
equipamentos

67 1.192

TOTAL 403 10.166

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019



setúbal, uma baía aberta ao mundo | retrato da economia no concelho

119118

Estrutura empresarial no ramo da indústria transformadora em Setúbal,
2018

Ramos de Atividade
Setúbal

(%)
AML
(%)

Peso do 
concelho 
na AML

(%)

Indústrias alimentares 16,9 14,0 4,8

Indústria das bebidas 3,0 1,9 6,1

Indústria do tabaco 0,0 0,0 0,0

Fabricação de têxteis 1,2 3,3 1,5

Indústria do vestuário 6,2 7,9 3,1

Indústria do couro e dos produtos do couro 0,5 0,6 3,4

Indústrias madeira e cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário

3,7 4,1 3,6

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus 
artigos

0,5 1,0 2,0

Impressão e reprodução de suportes gravados 3,5 7,9 1,7

Fabricação de coque, prod. petrolíferos 
refinados, aglomerados combustíveis

0,2 0,1 14,3

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas

1,7 1,8 3,8

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e 
preparações farmacêuticas

- 0,9 -

Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

1,2 1,4 3,6

Fabrico de outros produtos minerais não 
metálicos

4,5 6,6 2,7

Indústrias metalúrgicas de base 0,2 0,5 2,0

Fabricação de produtos metálicos, exceto 
máquinas e equipamentos

20,1 16,0 5,0

Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamentos para comunicações

0,5 0,9 2,3

Fabricação de equipamento elétrico 0,2 1,2 0,8

Fabricação de máquinas e equipamentos 2,7 3,0 3,6

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semirreboques

1,7 1,0 6,6

Fabricação de outro equipamento de transporte 2,2 0,6 13,8

Fabrico de mobiliário e colchões 3,0 4,6 2,5

Outras indústrias transformadoras 9,4 9,0 4,2

Reparação, manutenção e instalação máquinas, 
equipamentos

16,6 11,7 5,6

TOTAL 100 100 4,0

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Estrutura do emprego nas empresas da indústria transformadora em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade Setúbal AML

Indústrias alimentares 509 21.464

Indústria das bebidas 224 3.471

Indústria do tabaco 0 -

Fabricação de têxteis 5 -

Indústria do vestuário 54 1.701

Indústria do couro e dos produtos do couro - 383

Indústrias madeira e cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário

98 1.738

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus 
artigos

573 2.570

Impressão e reprodução de suportes gravados 53 5.687

Fabricação de coque, prod. petrolíferos refinados, 
aglomerados combustíveis

- 1.815

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas

591 3.713

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e 
preparações farmacêuticas

0 4.844

Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

45 1.993

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 464 4.369

Indústrias metalúrgicas de base - 1.350

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas 
e equipamentos

553 9.877

Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamentos para comunicações

- 1.982

Fabricação de equipamento elétrico - 3.467

Fabricação de máquinas e equipamentos 37 2.564

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semirreboques

178 10.453

Fabricação de outro equipamento de transporte 912 1.449

Fabrico de mobiliário e colchões 78 2.234

Outras indústrias transformadoras 250 3.434

Reparação, manutenção e instalação máquinas, 
equipamentos

1.128 10.036

TOTAL 5.752 100.594

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Estrutura do emprego nas empresas da indústria transformadora em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade
Setúbal

(%)
AML
(%)

Peso do 
concelho 
na AML

(%)

Indústrias alimentares 8,8 21,3 2,4

Indústria das bebidas 3,9 3,5 6,5

Indústria do tabaco 0,0 - -

Fabricação de têxteis 0,1 - -

Indústria do vestuário 0,9 1,7 3,2

Indústria do couro e dos produtos do couro - 0,4 -

Indústrias madeira e cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário

1,7 1,7 5,6

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus 
artigos

10,0 2,6 22,3

Impressão e reprodução de suportes gravados 0,9 5,7 0,9

Fabricação de coque, prod. petrolíferos 
refinados, aglomerados combustíveis

- 1,8 -

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas

10,3 3,7 15,9

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e 
preparações farmacêuticas

0,0 4,8 0,0

Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

0,8 2,0 2,3

Fabrico de outros produtos minerais não 
metálicos

8,1 4,3 10,6

Indústrias metalúrgicas de base - 1,3 -

Fabricação de produtos metálicos, exceto 
máquinas e equipamentos

9,6 9,8 5,6

Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamentos para comunicações

- 2,0 -

Fabricação de equipamento elétrico - 3,4 -

Fabricação de máquinas e equipamentos 0,6 2,5 1,4

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semirreboques

3,1 10,4 1,7

Fabricação de outro equipamento de transporte 15,9 1,4 62,9

Fabrico de mobiliário e colchões 1,4 2,2 3,5

Outras indústrias transformadoras 4,3 3,4 7,3

Reparação, manutenção e instalação máquinas, 
equipamentos

19,6 10,0 11,2

TOTAL 100 100 5,7

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Estrutura do volume de negócios nas empresas da indústria em Setúbal, 2018 (€)

Ramos de Atividade Setúbal AML

Indústrias alimentares 47.155.688 3.883.820.009

Indústria das bebidas 44.132.172 949.228.419

Indústria do tabaco - -

Fabricação de têxteis 42.478 -

Indústria do vestuário 541.605 51.680.028

Indústria do couro e dos produtos do couro - 23.782.506

Indústrias madeira e cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário

   6.241.092 157.570.723

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus 
artigos

1.115.871.259 1.347.060.754

Impressão e reprodução de suportes gravados 2.151.913 451.571.077

Fabricação de coque, prod. petrolíferos refinados, 
aglomerados combustíveis

- 7.746.829.504

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas

87.194.684 1.202.084.864

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e 
preparações farmacêuticas

- 814.361.564

Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

2.426.453 265.533.570

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 263.908.269 861.959.580

Indústrias metalúrgicas de base - 1.146.228.373

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas 
e equipamentos

28.980.408 700.255.580

Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamentos para comunicações

- 514.472.970

Fabricação de equipamento elétrico - 791.333.727

Fabricação de máquinas e equipamentos 2.754.109 296.462.751

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semirreboques

19.736.126 5.124.835.381

Fabricação de outro equipamento de transporte 46.075.676 82.259.399

Fabrico de mobiliário e colchões 4.013.451 147.111.790

Outras indústrias transformadoras 29.743.690 266.887.464

Reparação, manutenção e instalação máquinas, 
equipamentos

224.474.668 1.098.744.923   

TOTAL 1.925.443.741 27.924.074.956

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Estrutura do volume de negócios nas empresas da indústria transformadora
em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade
Setúbal

(%)
AML
(%)

Peso do 
concelho 
na AML

(%)

Indústrias alimentares 2,4 13,9 1,2

Indústria das bebidas 2,3 3,4 4,6

Indústria do tabaco - - -

Fabricação de têxteis - - -

Indústria do vestuário 0,0 0,2 1,0

Indústria do couro e dos produtos do couro - 0,1 -

Indústrias madeira e cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário

0,3 0,6 4,0

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus 
artigos

58,0 4,8 82,8

Impressão e reprodução de suportes gravados 0,1 1,6 0,5

Fabricação de coque, prod. petrolíferos 
refinados, aglomerados combustíveis

- 27,7 -

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas

4,5 4,3 7,3

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e 
preparações farmacêuticas

0,0 2,9 0,0

Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

0,1 1,0 0,9

Fabrico de outros produtos minerais não 
metálicos

13,7 3,1 30,6

Indústrias metalúrgicas de base - 4,1 -

Fabricação de produtos metálicos, exceto 
máquinas e equipamentos

1,5 2,5 4,1

Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamentos para comunicações

- 1,8 -

Fabricação de equipamento elétrico - 2,8 -

Fabricação de máquinas e equipamentos 0,1 1,1 0,9

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semirreboques

1,0 18,4 0,4

Fabricação de outro equipamento de transporte 2,4 0,3 56,0

Fabrico de mobiliário e colchões 0,2 0,5 2,7

Outras indústrias transformadoras 1,5 1,0 11,1

Reparação, manutenção e instalação máquinas, 
equipamentos

11,7 3,9 20,4

TOTAL 100 100 6,9

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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No setor secundário têm importante atividade e impacte económico e 
social no concelho de Setúbal outros ramos de atividade que não se 
enquadram nas indústrias transformadoras.

No que respeita à estrutura empresarial, o ramo da construção regis-
ta 717 empresas, o da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 
ar frio tem 22 empresas e o da captação, tratamento e distribuição 
de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição possui 12 
empresas. Em conjunto, os três ramos de atividade representam 6% 
das empresas do concelho. Na Área Metropolitana de Lisboa revelam 
valores relativos idênticos.

Estrutura empresarial nos ramos da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, da captação, tratamento
e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição e da construção em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML
Peso do 

concelho na 
AML (%)

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 22 813 100 100 2,7

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 22 813 100 100 2,7

Captação, tratamento e distribuição de água, 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição

12 320 100 100 3,8

Captação, tratamento e distribuição de água 1 24 8,3 7,5 4,2

Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais 1 19 8,3 5,9 0,1

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos, 
valorização de materiais

10 273 83,3 85,3 3,7

Descontaminação e atividades similares 0 4 0,0 1,3 0,0

Construção 717 19.122 100 100 3,7

Promoção imobiliária (desenvolvimento de 
projetos de edifícios), construção de edifícios

338 9.247 47,1 48,4 3,7

Engenharia civil 19 725 2,6 3,8 2,6

Atividades especializadas de construção 360 9.150 50,2 47,9 3,9

TOTAL 751 20.255

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019

3.3.3.1. Água, Saneamento e resíduos, 

Energia, Construção
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Na estrutura do emprego, a construção destaca-se com 3194 postos 
de trabalho, que corresponde a 9,6% do emprego no concelho. Os 
dois outros ramos de atividade somam, juntos, 1,2% do emprego 
concelhio. A promoção imobiliária e a construção de edifícios agre-
gam 49,2% do emprego no ramo da construção.

A construção em Setúbal representa 3,9% do emprego na AML, em 
valores relativos, enquanto a captação, tratamento e distribuição de 
água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição tem um peso 
de 2,3%.

Relativamente à estrutura do volume de negócios, o ramo da cons-
trução revela o valor de 185.679.350 euros, que representa 2,9% do 
total do concelho e tem um peso de 2,7% no contexto da AML. O 
volume de negócios neste ramo encontra-se distribuído entre as três 
áreas de atividade económica de forma similar.

O ramo da energia registou em 2018 um volume de negócios de 
47.150.693 euros e o da água, saneamento e resíduos alcançou 
54.630.697 euros.

Estrutura do emprego nas empresas dos ramos da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, da captação,
tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição e da construção em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML
Peso do 

concelho na 
AML (%)

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 70 6.861 100 100 1,1

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 70 6.861 100 100 1,1

Captação, tratamento e distribuição de água, 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição

317 13.685 100 100 2,3

Captação, tratamento e distribuição de água - 4.386 - 32,1 -

Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais - - - - -

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos, 
valorização de materiais

- 8.008 - 58,5 -

Descontaminação e atividades similares 0 - 0,0 -

Construção 3.194 82.630 100 100 3,9

Promoção imobiliária (desenvolvimento de 
projetos de edifícios), construção de edifícios

1.573 34.492 49,2 41,7 4,6

Engenharia civil 313 14.132 9,8 17,1 2,2

Atividades especializadas de construção 1.308 34.006 41,0 41,2 3,8

TOTAL 3.581 103.176

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Estrutura do volume de negócios nas empresas dos ramos da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, da captação, 
tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição e da construção em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML
Peso do 

concelho na 
AML (%)

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 47.150.693 19.537.046.905 100 100 0,2

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 47.150.693 19.537.046.905 100 100 0,2

Captação, tratamento e distribuição de água, 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição

54.630.697 1.320.576.259 100 100 4,1

Captação, tratamento e distribuição de água - 483.486.057 - 36,6 -

Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais - - - - -

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos, 
valorização de materiais

- 704.130.092 - 53,3 -

Descontaminação e atividades similares 0 - 0,0 - 0,0

Construção 185.679.350 6.793.265.187 100 100 2,7

Promoção imobiliária (desenvolvimento de 
projetos de edifícios), construção de edifícios

68.286.357 3.320.759.043 36,8 36,8 2,1

Engenharia civil 55.835.159 1.352.317.683 30,1 30,1 4,1

Atividades especializadas de construção 61.557.834 2.120.188.461 33,2 33,2 2,9

TOTAL 287.460.740 27.650.888.351

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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O Porto de Setúbal é um porto natural, situado no Estuário do Sado, 
que dispõe de boas condições naturais de acesso marítimo e pro-
teção. Esta infraestrutura constitui um dos principais elementos de 
estruturação do território concelhio e afigura-se como um dos mais 
importantes fatores de desenvolvimento da sua base económica. O 
desenvolvimento do porto e do tecido industrial na região tem assen-
tado numa relação biunívoca, sustentando-se em paralelo.

Figura X – Terminais portuários no Porto de Setúbal

Fonte: APSS

3.3.4. Atividade portuária e logística
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O porto dispõe de uma faixa ininterrupta de expansão de mais de 
12 quilómetros entre a fábrica de cimento da Secil, no Outão, e o 
extremo nascente da Península da Mitrena. As atividades desenvol-
vidas no porto são bastante diversificadas, distribuindo-se por duas 
áreas principais: a frente ribeirinha, onde se desenrolam atividades 
relativas a pesca, recreio náutico, atividades culturais e de lazer, e a 
área logístico-comercial (ao longo de 11 quilómetros), com atividades 
ligadas ao comércio marítimo.

As estruturas afetas ao porto comercial situam-se fora da aglomeração 
urbana, permitindo que os terraplenos construídos e a construir possu-
am, em certos casos, larguras que se estendem a mais de 300 metros, 
constituindo indiscutíveis vantagens para a expansão portuária.

O porto é composto por um conjunto de terminais, alguns operados 
por investidores privados e outros pela iniciativa pública.

TERMINAIS DE MOVIMENTAÇÃO PÚBLICA

Terminal Multiusos – Zona I, concessionado à TERSADO, SA – des-
tinado à movimentação de carga geral fracionada, ro-ro, granéis 
sólidos e contentores, com uma frente de cais de 864 metros de 
comprimento e uma rampa ro-ro de 30m de largura (5 postos de 
acostagem);
Fundos de -9,5 m (ZH) numa extensão de 170m e fundos de -10,5 
m (ZH) numa extensão de 694m; Áreas de armazenagem de 2116 
m2 a coberto e 102.000 m2 a descoberto.
Terminal Multiusos – Zona II, concessionado à SADOPORT, SA – 
destinado à movimentação de carga geral fracionada, ro-ro (pesa-
dos) e contentores. Dispõe de uma frente cais de 725 metros de 
comprimento, fundada a -15m (ZH) (4 postos de acostagem); Fun-
dos de -12m (ZH); Áreas de armazenagem de 1619 m2 a coberto e 
de 200.778 m2 a descoberto; Um pórtico de cais de 45 toneladas; 
Um pórtico de cais de 40 toneladas (pós-panamax).
Terminal Roll-On Roll-Off/Terminal AutoEuropa – destinado à mo-
vimentação de carga roll-on/roll-off. Dispõe de uma frente cais 
com 365 metros de comprimento (2 postos de acostagem) e uma 
rampa ro-ro, apoiada em duques d’Alba (1 posto de acostagem);
Fundos de -12m (ZH); Terrapleno para armazenagem a descoberto 
com uma área total de 150.000 m2, dos quais 60.000 m2 conces-
sionados à AutoEuropa em regime de uso privativo;
Posto de abastecimento de energia elétrica para veículos no Ter-
minal Ro-Ro com duas tomadas tipo Shuko 16 A/230 V.
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Terminal Portuário SAPEC – concessionado à SAPEC - Terminais 
Portuários, SA – Destina-se à movimentação de granéis sólidos e 
líquidos. Dispõe de uma frente cais com 112 metros de comprimen-
to (1 posto de atracação), que permite a atracação de navios até 
200 metros de comprimento e até 10,5 metros de calado; um ter-
rapleno para armazenagem a descoberto com cerca de 25.000 m2.

Terminal de Granéis Líquidos – concessionado à SAPEC - Terminais 
Portuários, SA – Destina-se à movimentação de granéis líquidos. 
Dispõe de 1 posto de atracação, constituído por 3 duques d’Alba 
(2 de acostagem e 1 de amarração), que permite a atracação de 
navios com comprimento até 190 metros e calado até 9,5 metros.
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TERMINAIS DE USO PRIVATIVO

Terminal SECIL – concessionado às empresas Secil - Companhia 
Geral de Cal e Cimento, SA; CMP - Cimentos Maceira e Pataias, SA; 
Secil Martingança - Aglomerados e Novos Materiais para Constru-
ção, Lda e Secil Prebetão - Prefabricados de Betão, SA. Destina-se 
à movimentação de granéis sólidos (cimento, clínquer e carvão). 
Dispõe de Cais Oeste com comprimento de 105 metros, no qual po-
dem operar navios com comprimento de 150 metros e calado de 10 
metros e navios com comprimento de 170 metros e calado de 9 me-
tros; Cais Este com frente cais de 98 metros, apoiado por 1 duque 
d’Alba, que permite a atracação de navios com comprimento de 125 
metros e calado até 7,1 metros; Terrapleno com cerca de 61.000 m2.
Terminal da Uralada – licenciado à Uralada de Inversiones, SA – 
Destina-se à movimentação de granéis líquidos (óleos alimentares 
e melaço). Dispõe de 1 posto de atracação, constituído por 2 du-
ques d’Alba, podendo nele operar navios com comprimentos até 
100 metros e calado até 5,5 metros.
Terminal de Praias do Sado (ex-Pirites Alentejanas) – concessio-
nado à ALMINA - Minas do Alentejo, SA, à Somincor - Sociedade 
Mineira de Neves Corvo, SA e à EDP - Gestão da Produção de 
Energia, SA – Destina-se à movimentação de granéis sólidos e 
líquidos. Dispõe de frente cais de 126 metros de comprimento (1 
posto de acostagem), com fundos de -9,5 m (ZH) e terrapleno para 
armazenagem a descoberto de 19.000 m2.
Terminal Tanquisado/Eco-Oil – concessionado à Tanquisado - Ter-
minais Marítimos, SA e à Eco Oil - Tratamento de Águas Con-
taminadas, SA – Destina-se à movimentação de granéis líquidos 
(combustíveis) e dispõe de 1 estação de limpeza e desgasificação 
de navios. Está dotado de ponte-cais e duques d’Alba, 1 posto de 
acostagem a poente (Tanquisado) para navios-tanque que trans-
portem combustíveis, que permite a atracação de navios até 200 
metros de comprimento e calado até 9,5 metros; 1 posto de acos-
tagem a nascente (Eco-Oil) para navios que se destinam à estação 
de limpeza e desgasificação de navios, que permite a atracação de 
navios VLCC com calado até 7,5 metros.
Terminal de Granéis Sólidos da Mitrena – TERMITRENA – licencia-
do às empresas Cimpor - Indústria de Cimentos, SA, Secil - Compa-
nhia Geral de Cal e Cimento, SA, Secil Martingança - Aglomerados 
e Novos Materiais para Construção, Lda. e CMP - Cimentos Macei-
ra e Patais, SA – Destina-se à movimentação de granéis sólidos. 
Dispõe de frente cais de 152 metros de comprimento (1 posto de 
atracação), que permite a atracação de navios até 200 metros de 
comprimento e até 10 metros de calado; terrapleno para armaze-
nagem a descoberto com uma área de 160.000 m2.
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Terminal Teporset – concessionado à Teporset - Terminal Portuário 
de Setúbal, SA – Destina-se à movimentação de granéis sólidos 
(clínquer e cimento). Dispõe de frente de cais de 165 metros de 
comprimento, podendo nele operar navios com 152 metros de 
comprimento e calado até 9,3 metros; Terrapleno com cerca de 
70.000 m2.

TERMINAL PRIVADO SOB JURISDIÇÃO DA APSS

Terminal da Alstom Portugal – Destina-se à movimentação de car-
ga geral fracionada. Dispõe de uma frente de cais de 90 metros 
de comprimento, podendo nele operar navios com 110 metros de 
comprimento e calado até 6 metros.

Em 2018, operaram no Porto de Setúbal 1516 navios, sendo 1357 
em atividade comercial, correspondendo a um movimento total de 
mercadorias da ordem das 6.151.503 toneladas (3.259.298 toneladas 
carregadas e 2.892.205 toneladas descarregadas). Predomina a movi-
mentação de granéis sólidos (44,7%), seguindo-se a carga geral fra-
cionada (22,4%), a carga contentorizada (21,1%), a carga ro-ro (6,8%) 
e os granéis líquidos (5,1%). Nesse ano, foram movimentados 68.916 
contentores, correspondendo a 123.301 TEUs, e 273.604 veículos (trá-
fego Roll-On/Roll-Off). Cerca de 52,8% das mercadorias movimenta-
das têm origem e/ou destino na União Europeia e 42,6% têm origem 
e/ou destino noutros países.

Até há poucos anos, o Porto de Setúbal assumia-se fundamentalmen-
te como um porto industrial, atestado pela importância do tráfego 
de mercadorias nos terminais privativos. Recentemente, o tráfego de 
mercadorias nos terminais públicos tem vindo a crescer, demonstran-
do que o Porto de Setúbal tem alargado a sua área de influência (hin-
terland) e assumindo-se progressivamente como um porto comercial.

O Porto de Setúbal é, na vertente de negócio ligada às mercadorias, 
uma solução Shortsea e Ibérica na região de Lisboa, em especial no 
segmento de contentores e no segmento ro-ro (veículos ligeiros novos).
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Segundo os dados do INE, em 2018 o setor terciário agregava 11.022 
empresas em Setúbal, representando 86,9% do total das empresas 
do concelho. Esse valor era de 87,4% em 2017 e de 85,5% em 2010. 
A realidade de Setúbal encontra correspondência na Área Metropo-
litana de Lisboa, onde o terciário ocupava 89,5% das empresas em 
2018.

No setor terciário destacam-se as empresas pertencentes ao comércio 
por grosso, retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos 
(16,8%), atividades administrativas e serviços de apoio (16,5%), ati-
vidades de consultoria, científicas, técnicas e similares (11,2%), aloja-
mento e restauração (10,2%) e atividades de saúde humana e apoio 
social (10,0%).

No contexto da AML, no setor terciário as atividades no concelho de 
Setúbal com maior peso relativo na estrutura empresarial da Área Me-
tropolitana de Lisboa são, por ordem decrescente, educação (4,6%), 
outras atividades de serviços (4,2%), alojamento, restauração e si-
milares (4,1%), comércio por grosso, retalho, reparação veículos au-
tomóveis e motociclos (4,0%), atividades de saúde humana e apoio 
social (4,0%).

3.3.5.

3.3.5.1.

Comércio e serviços

Análise da estrutura empresarial



setúbal, uma baía aberta ao mundo | retrato da economia no concelho

143142

Estrutura empresarial nos ramos do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos,
dos transportes e armazenagem e do alojamento, restauração e similares em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Comércio por grosso e a retalho, reparação de 
veículos automóveis e motociclos

2.126 53.076 100 100 4,0

Comércio, manutenção e reparação, de veículos 
automóveis e motociclos

274 6.361 12,9 12,0 4,3

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de 
veículos automóveis e motociclos

524 16.391 24,6 30,9 3,2

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis 
e motociclos

1.328 30.324 62,5 57,1 4,4

Transportes e armazenagem 217 9.529 100 100 2,3

Transportes terrestres e transportes por oleodutos 
ou gasodutos

141 7.593 65,0 79,7 1,9

Transportes por água 12 75 5,5 0,8 16,0

Transportes aéreos 0 69 0,0 0,7 0,00

Armazenagem e atividades auxiliares dos 
transportes (inclui manuseamento)

59 950 27,2 10,0 6,2

Atividades postais e de courier 5 842 2,3 8,8 0,6

Alojamento, restauração e similares 1.296 31.844 100 100 4,1

Alojamento 235 11.890 18,1 37,3 1,9

Restauração e similares 1.061 19.954 81,9 62,7 5,3

TOTAL 3.639 94.449

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019

No ramo do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 
automóveis e motociclos destacam-se a existência de 1328 empresas 
de comércio a retalho, representando 62,5% do total de empresas 
deste subgrupo, valor superior aos 57,1% na AML.

No ramo do alojamento, restauração e similares há um peso da res-
tauração e similares no concelho, com 1061 empresas e um valor 
relativo de 5,3% na AML.
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Estrutura empresarial nos ramos das atividades de informação e de comunicação, das atividades imobiliárias, das atividades 
de consultoria, científicas, técnicas e similares, das atividades administrativas e dos serviços de apoio e das outras 

atividades de serviços em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Atividades de informação e de comunicação 224 9.601 100 100 2,3

Atividades de edição 20 829 8,9 8,6 2,4

Atividades cinematográficas, de vídeo, de 
produção de programas de televisão, de gravação 
de som e de edição de música

32 1.994 14,3 20,8 1,6

Atividades de rádio e de televisão 3 99 1,3 1,0 3,0

Telecomunicações 15 352 6,7 3,7 4,3

Consultoria e programação informática e atividades 
relacionadas

141 5.781 62,9 60,2 2,4

Atividades dos serviços de informação 13 546 5,8 5,7 2,4

Atividades imobiliárias 435 19.821 100 100 2,2

Atividades imobiliárias 435 19.821 100 100 2,2

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 1.418 48.978 100 100 2,9

Atividades jurídicas e de contabilidade 584 17.717 41,2 36,2 3,3

Atividades das sedes sociais e de consultoria para 
a gestão

262 11.606 18,5 23,7 2,3

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas 
afins, atividades de ensaios e de análises técnicas

300 9.004 21,2 18,4 3,3

Atividades de investigação científica e de 
desenvolvimento

11 571 0,8 1,2 1,9

Publicidade, estudos de mercado e sondagens de 
opinião

54 2.212 3,8 4,5 2,4

Outras atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares

170 7.141 12,0 14,6 2,4

Atividades veterinárias 37 727 2,6 1,5 5,1

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 2.094 72.597 100 100 2,9

Atividades de aluguer 38 727 1,8 1,0 5,2

Atividades de emprego 11 302 0,5 0,4 3,6

Agências de viagem, operadores turísticos, outros 
serviços de reservas e atividades relacionadas

49 1.738 2,3 2,4 2,8

Atividades de investigação e segurança 6 218 0,3 0,3 2,8

Atividades relacionadas com edifícios, plantação e 
manutenção de jardins

87 1.958 4,2 2,7 4,4

Atividades de serviços administrativos e de apoio 
prestados às empresas

1.903 67.654 90,9 93,2 2,8

Outras atividades de serviços 805 19.167 100 100 4,2

Atividades das organizações associativas 10 354 1,2 1,8 2,8

Reparação de computadores e de bens de uso 
pessoal e doméstico

43 1.302 5,3 6,8 3,3

Outras atividades de serviços pessoais 752 17.511 93,4 91,4 4,3

TOTAL 4.976 170.164

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Neste subgrupo têm maior expressão, em valores absolutos, as em-
presas do ramo de atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, que somam 1418, e as 2094 empresas das atividades admi-
nistrativas e dos serviços de apoio. Os valores relativos são similares 
aos registados na AML.

Nos ramos de atividade económica aqui agrupados merecem desta-
que as 1197 empresas de atividades de saúde humana, as 745 na 
área da educação, e as 273 nas atividades de teatro, música, dança 
e outras atividades artísticas e literárias. Em termos relativos, estas 
áreas de atividade têm idêntica expressão na AML e as duas primei-
ras contribuem em 4% e 4,6% para o peso de Setúbal no quadro 
metropolitano.

Estrutura empresarial nos ramos da educação, das atividades de saúde humana e apoio social e das atividades artísticas,
de espetáculos, desportivas e recreativas em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Educação 745 16.075 100 100 4,6

Educação 745 16.075 100 100 4,6

Atividades de saúde humana e apoio social 1.264 31.773 100 100 3,9

Atividades de saúde humana 1.197 30.181 94,7 95,0 4,0

Atividades de apoio social com alojamento 27 652 2,1 2,1 4,1

Atividades de apoio social sem alojamento 40 940 3,2 3,0 4,3

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas 
e recreativas

398 15.295 100 100 2,6

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias

273 10.566 68,6 69,1 2,6

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e 
outras atividades culturais

6 93 1,5 0,6 6,5

Lotarias e outros jogos de aposta 6 101 1,5 0,7 5,9

Atividades desportivas, de diversão e recreativas 113 4.535 28,4 29,7 2,5

TOTAL 2.407 63.143

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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A estrutura de emprego em Setúbal revela que, no ano de 2018, o 
setor terciário é responsável por 24.019 empregos, o que representa 
72,01% do emprego no concelho, evidenciando o peso do setor do 
comércio e serviços na ocupação em atividades laborais.

Verifica-se, comparativamente com 2010, um ligeiro decréscimo, en-
tão com 24.898 empregos. Em termos relativos, neste período, os 
ramos do comércio por grosso e a retalho, as atividades administrati-
vas e dos serviços de apoio e o transporte e armazenagem registaram 
a maior diminuição do seu peso relativo na estrutura do emprego 
concelhia.

Na distribuição do emprego pelos ramos de atividade, destacam-se 
o comércio por grosso, retalho, reparação de veículos automóveis e 
motociclos, com 5786 postos de trabalho e 17,3% do emprego, as ati-
vidades administrativas e dos serviços de apoio, com 5172 empregos 
e 15,5%, o alojamento, restauração e similares, com 3260 empregos 
e 9,8% do total, e as atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, com 2558 e 7,7%, respetivamente.

Na região metropolitana, os ramos do terciário com maior importân-
cia na estrutura de emprego são as atividades administrativas e dos 
serviços de apoio, com 21,0%, o comércio por grosso, retalho, repa-
ração de veículos automóveis e motociclos, com 19,5%, o alojamento, 
restauração e similares, com 10,1%, e as atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares, com 8,8%.

3.3.5.2. Análise da estrutura de emprego
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Estrutura do emprego nos ramos do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos,
dos transportes e armazenagem e do alojamento, restauração e similares em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Comércio por grosso e a retalho, reparação de 
veículos automóveis e motociclos

5.786 276.438 100 100 2,1

Comércio, manutenção e reparação, de veículos 
automóveis e motociclos

757 25.551 13,1 9,2 3,0

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de 
veículos automóveis e motociclos

2.134 78.329 36,9 28,3 2,7

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis 
e motociclos

2.895 172.558 50,0 62,4 1,7

Transportes e armazenagem 1.224 82.015 100 100 1,5

Transportes terrestres e transportes por oleodutos 
ou gasodutos

585 37.053 47,8 45,2 1,6

Transportes por água 31 356 2,5 0,4 8,7

Transportes aéreos - 11.248 0,0 13,7 0,0

Armazenagem e atividades auxiliares dos 
transportes (inclui manuseamento)

598 19.916 48,9 24,3 3,0

Atividades postais e de courier 10 13.442 0,8 16,4 0,1

Alojamento, restauração e similares 3.260 142.443 100 100 2,3

Alojamento 467 36.907 14,3 25,9 1,3

Restauração e similares 2.793 105.536 85,7 74,1 2,6

TOTAL 10.270 500.896

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019

Nos ramos de atividade presentes neste subgrupo, evidenciam-se, em 
número de postos de trabalho, o comércio a retalho, com 2895, a res-
tauração e similares, com 2793, e o comércio por grosso, com 2134. 

Quando comparada com a realidade metropolitana, verifica-se que, 
em termos relativos, a restauração e similares e o comércio por gros-
so têm o maior peso no emprego no concelho de Setúbal, com 85,7% 
e 36,9%, respetivamente, e, em sentido inverso, o comércio a retalho, 
com 62,4% na AML.
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Estrutura do emprego nos ramos das atividades de informação e de comunicação, das atividades imobiliárias, das atividades 
de consultoria, científicas, técnicas e similares, das atividades administrativas e dos serviços de apoio e das outras 

atividades de serviços em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Atividades de informação e de comunicação 465 72.502 100 100 0,6

Atividades de edição 99 6.388 2,3 8,8 1,5

Atividades cinematográficas, de vídeo, de 
produção de programas de televisão, de gravação 
de som e de edição de música

54 5.034 11,6 6,9 1,1

Atividades de rádio e de televisão 8 2.970 1,7 4,1 0,3

Telecomunicações 23 13.010 4,9 17,9 0,2

Consultoria e programação informática e atividades 
relacionadas

248 39.986 53,3 55,2 0,6

Atividades dos serviços de informação 33 5.114 7,1 7,1 0,6

Atividades imobiliárias 650 31.219 100 100 2,1

Atividades imobiliárias 650 31.219 100 100 2,1

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 2.558 123.967 100 100 2,1

Atividades jurídicas e de contabilidade 856 32.172 33,5 26,0 2,7

Atividades das sedes sociais e de consultoria para 
a gestão

506 45.501 19,8 36,7 1,1

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas 
afins, atividades de ensaios e de análises técnicas

665 21.513 26,0 17,4 3,1

Atividades de investigação científica e de 
desenvolvimento

26 2.358 1,0 1,9 1,1

Publicidade, estudos de mercado e sondagens de 
opinião

167 8.303 6,5 6,7 2,0

Outras atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares

229 12.189 9,0 9,8 1,9

Atividades veterinárias 109 1.931 4,3 1,6 5,6

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 5.172 297.398 100 100 1,7

Atividades de aluguer 112 4.857 2,2 1,6 2,3

Atividades de emprego 1.667 92.145 32,2 31,0 1,8

Agências de viagem, operadores turísticos, outros 
serviços de reservas e atividades relacionadas

88 5.531 1,7 1,9 1,6

Atividades de investigação e segurança 227 38.189 4,4 12,8 0,6

Atividades relacionadas com edifícios, plantação e 
manutenção de jardins

559 47.746 10,8 16,1 1,2

Atividades de serviços administrativos e de apoio 
prestados às empresas

2.519 108.930 48,7 36,6 2,3

Outras atividades de serviços 1.053 31.052 100 100 3,4

Atividades das organizações associativas 47 2.517 4,5 8,1 1,9

Reparação de computadores e de bens de uso 
pessoal e doméstico

63 2.604 6,0 8,4 2,4

Outras atividades de serviços pessoais 943 25.931 89,6 83,5 3,6

TOTAL 9.898 556.138

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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Os dados no subgrupo mostram uma expressão relevante no ramo 
das atividades administrativas e dos serviços de apoio, com 5172 em-
pregos, e no ramo das atividades de consultoria, científicas, técnicas 
e similares, que regista 2558 postos de trabalho. 

A distribuição do emprego pelas atividades é similar à da AML, pese 
embora o concelho registe valores superiores nas atividades em que 
apresenta os seus valores relativos mais elevados. No que respeita 
ao contributo de Setúbal para a AML sobressai o ramo das outras 
atividades de serviços, com um peso relativo de 3,4%.

Os ramos da educação, que absorve 1110 postos de trabalho, e das 
atividades de saúde humana e apoio social, com 2241, sobressaem 
neste subgrupo, no qual as atividades artísticas, de espetáculos, des-
portivas e recreativas são responsáveis por 500 empregos.

As atividades de saúde humana e apoio social têm um peso relativo 
de 3,1% na AML, a educação de 3,0% e as atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e recreativas de 1,9%.

Estrutura do emprego nos ramos da educação, das atividades de saúde humana e apoio social e das atividades artísticas,
de espetáculos, desportivas e recreativas em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Educação 1.110 16.075 100 100 3,0

Educação 1.110 16.075 100 100 3,0

Atividades de saúde humana e apoio social 2.241 31.773 100 100 3,1

Atividades de saúde humana 1.823 30.181 81,3 85,2 3,0

Atividades de apoio social com alojamento 335 652 14,9 9,6 4,8

Atividades de apoio social sem alojamento 83 940 3,7 5,3 2,2

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas 
e recreativas

500 15.295 100 100 1,9

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias

284 10.566 56,8 48,5 2,3

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e 
outras atividades culturais

7 93 1,4 5,3 0,5

Lotarias e outros jogos de aposta 9 101 1,8 6,5 0,5

Atividades desportivas, de diversão e recreativas 200 4.535 40,0 39,8 1,9

TOTAL 3.851 63.143

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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O setor do comércio e serviços registou um volume de negócios de 
4.250.733.556 euros em 2018, o que significa, face ao volume de 
1.463.549.242 euros em 2010, um aumento superior a 290% neste 
período. O setor terciário representa 65,7% do volume de negócios 
concelhio.

No setor do comércio e serviços merece particular destaque o co-
mércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e 
motociclos, que constitui o maior ramo de atividade económica no 
concelho quanto ao volume de negócios, com expressivos 55,1% do 
total. Na AML, este ramo representa 36,9%, com o concelho a ter um 
peso de 5,4% na AML.

Com exceção do comércio por grosso e a retalho, os demais ramos de 
atividade do setor terciário no concelho revelam um impacte inferior 
no volume de negócios quando comparados com a AML.

3.3.5.3. Análise da estrutura do volume 

de negócios
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Estrutura do volume de negócios no ramo do comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis
e motociclos, de transportes e armazenagem e de alojamento, restauração e similares em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Comércio por grosso e a retalho e reparação de 
veículos automóveis e motociclos

3.566.798.324 66.535.709.317 100 100 5,4

Comércio, manutenção e reparação, de veículos 
automóveis e motociclos

139.942.005 9.642.622.018 3,9 14,5 1,5

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de 
veículos automóveis e motociclos

3.201.488.871 34.213.306.274 89,8 51,4 9,4

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis 
e motociclos

225.367.448 22.679.781.025 6,3 34,1 1,0

Transportes e armazenagem 155.338.088 12.651.005.394 100 100 1,2

Transportes terrestres e transportes por oleodutos 
ou gasodutos

56.560.091 2.535.399.930 36,4 20,0 2,2

Transportes por água 1.524.426 229.229.747 1,0 1,8 0,7

Transportes aéreos - 4.644.742.625 0,0 36,7 0,0

Armazenagem e atividades auxiliares dos 
transportes (inclui manuseamento)

96.982.542 4.388.056.882 62,4 34,7 2,2

Atividades postais e de courier 271.029 853.576.210 0,2 6,7 0,0

Alojamento, restauração e similares 108.622.265 6.121.391.469 100 100 1,8

Alojamento 14.954.496 2.097.591.619 13,8 34,3 0,7

Restauração e similares 93.667.769 4.023.799.850 86,2 65,7 2,3

TOTAL 3.830.758.677 85.308.106.180

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019

Nos ramos de atividade do subgrupo, evidencia-se claramente o co-
mércio por grosso, com 3.201.488.871 euros, seguindo-se, por ordem 
de importância no volume de negócios, o comércio a retalho, com 
225.367.448 euros, o comércio e reparação de automóveis e motoci-
clos, com 139.942.005 euros, a armazenagem e atividades auxiliares 
dos transportes, com 96.982.542 euros, e a restauração e similares, 
93.667.769 euros.

Comparativamente com a AML, verificam-se muitas diferenças nos 
valores relativos das distintas atividades, sendo assinalável o peso 
concelhio muito superior das atividades do comércio por grosso, da 
armazenagem e atividades auxiliares dos transportes e da restaura-
ção e similares.

Neste subgrupo, têm maior volume de negócios as atividades de 
serviços administrativos e de apoio prestados às empresas, com 
75.194.664 euros, as atividades imobiliárias, com 73.536.051 euros, 
as atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão, com 
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Estrutura do volume de negócios nos ramos das atividades de informação e de comunicação, das atividades imobiliárias, 
das atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, das atividades administrativas e dos serviços de apoio e das 

atividades de serviços em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Atividades de informação e de comunicação 20.110.605 10.160.899.487 100 100 0,2

Atividades de edição 4.216.965 792.614.400 21,0 7,8 0,5

Atividades cinematográficas, de vídeo, de 
produção de programas de televisão, de gravação 
de som e de edição de música

2.270.943 556.174.451 11,3 5,5 0,4

Atividades de rádio e de televisão 26.776 681.628.055 0,1 6,7 0,0

Telecomunicações 605.892 4.879.543.759 3,0 48,0 0,0

Consultoria e programação informática e atividades 
relacionadas

11.011.480 2.921.802.864 54,8 28,8 0,4

Atividades dos serviços de informação 1.978.549 329.135.958 9,8 3,2 0,6

Atividades imobiliárias 73.536.051 4.773.640.426 100 100 1,5

Atividades imobiliárias 73.536.051 4.773.640.426 100 100 1,5

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 99.132.462 8.242.327.200 100 100 1,2

Atividades jurídicas e de contabilidade 18.102.625 1.633.546.312 18,3 19,8 1,1

Atividades das sedes sociais e de consultoria para 
a gestão

32.836.115 3.088.859.178 33,1 37,5 1,1

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas 
afins, atividades de ensaios e de análises técnicas

30.408.377 1.381.505.988 30,7 16,8 2,2

Atividades de investigação científica e de 
desenvolvimento

465.691 126.947.939 0,5 1,5 0,4

Publicidade, estudos de mercado e sondagens de 
opinião

7.340.935 1.383.102.667 7,4 16,8 0,5

Outras atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares

5.181.496 556.278.528 5,2 6,7 0,9

Atividades veterinárias 4.797.223 72.086.588 4,8 0,9 6,7

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 123.468.267 8.281.822.128 100 100 1,5

Atividades de aluguer 4.377.311 1.737.973.907 3,5 21,0 0,3

Atividades de emprego 25.464.435 1.280.530.842 20,6 15,5 2,0

Agências de viagem, operadores turísticos, outros 
serviços de reservas e atividades relacionadas

7.312.428 1.270.153.923 5,9 15,3 0,6

Atividades de investigação e segurança 2.981.998 756.908.171 2,4 9,1 0,4

Atividades relacionadas com edifícios, plantação e 
manutenção de jardins

8.137.431 574.404.295 6,6 6,9 1,4

Atividades de serviços administrativos e de apoio 
prestados às empresas

75.194.664 2.661.850.990 60,9 32,1 2,8

Outras atividades de serviços 12.437.319 677.100.016 100 100 1,8

Atividades das organizações associativas 534.141 110.431.669 4,3 16,3 0,5

Reparação de computadores e de bens de uso 
pessoal e doméstico

1.215.315 115.461.791 9,8 17,1 1,1

Outras atividades de serviços pessoais 10.687.863 451.206.556 85,9 66,6 2,4

TOTAL 328.684.704 32.135.789.257

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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32.836.115 euros, e as atividades de arquitetura, engenharia e téc-
nicas afins e de ensaios e análises técnicas, com 30.408.377 euros. 

No âmbito metropolitano, as atividades imobiliárias e as atividades das 
sedes sociais e de consultoria para a gestão têm maior relevância do que 
no concelho de Setúbal. As atividades de serviços administrativos e de 
apoio prestados às empresas e as atividades de arquitetura, de enge-
nharia e técnicas afins e de ensaios e análises técnicas têm, na economia 
concelhia, quase o dobro dos valores relativos que apresentam na AML.

No presente subgrupo, assumem ampla relevância as atividades de 
saúde humana e apoio social. No conjunto, têm maior volume de 
negócios as atividades de saúde humana, com 57.048.194 euros, a 
educação, com 17.158.917 euros, as atividades de apoio social com 
alojamento, com 8.919.387 euros, e as atividades desportivas, de 
diversão e recreativas, com 7.232.877 euros.

Os ramos da educação e das atividades de saúde humana e apoio 
social no concelho de Setúbal pesam 1,9% na Área Metropolitana de 
Lisboa. O ramo das atividades artísticas, de espetáculos, desportivas 
e recreativas vale 0,9%.

Estrutura do volume de negócios nos ramos da educação, das atividades de saúde humana e apoio social e das atividades 
artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas em Setúbal, 2018

Ramos de Atividade

Valores absolutos Valores relativos

Setúbal AML Setúbal AML

Peso do 
concelho na 

AML
(%)

Educação 17.158.917 925.928.574 100 100 1,9

Educação 17.158.917 925.928.574 100 100 1,9

Atividades de saúde humana e apoio social 67.118.562 3.558.397.359 100 100 1,9

Atividades de saúde humana 57.048.194 3.299.616.994 85,0 92,7 1,7

Atividades de apoio social com alojamento 8.919.387 178.567.423 13,3 5,0 5,0

Atividades de apoio social sem alojamento 1.150.981 80.212.942 1,7 2,3 1,4

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas 
e recreativas

13.012.696 1.470.301.695 100 100 0,9

Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias

2.590.448 324.311.191 19,9 22,1 0,8

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e 
outras atividades culturais

116.690 95.930.252 0,9 6,5 0,1

Lotarias e outros jogos de aposta 3.072.681 42.107.3557 23,6 28,6 0,7

Atividades desportivas, de diversão e recreativas 7.232.877 628.986.695 55,6 42,8 1,1

TOTAL 97.290.175 5.954.627.628

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa 2019
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O desenvolvimento do turismo em Setúbal é uma realidade muito eviden-
te na última década. Os dados apresentados e analisados anteriormente 
no setor do Comércio e Serviços revelaram o significativo crescimento 
dos ramos de atividade do Alojamento e da Restauração, assim como do 
Comércio a Retalho, com expressão quantitativa no tecido empresarial e 
no emprego, e qualitativa no aumento do volume de negócios.

Esses elementos já demonstrados possibilitam avaliar o setor do tu-
rismo no seu todo. Analisaremos agora os dados mais relevantes e 
intrinsecamente relacionados com o turismo, mormente o alojamento.

O número de unidades de alojamento em Setúbal aumentou, traduzin-
do os investimentos neste setor. Em 2019, segundo o Instituto Nacio-
nal de Estatística, o concelho tinha 43 estabelecimentos de alojamento 
turístico e 463 alojamentos locais. Estas unidades representavam uma 
capacidade de alojamento de 2431 camas em empreendimentos turís-
ticos e 2757 camas em alojamentos locais, totalizando uma oferta de 
5188. Só nos estabelecimentos de alojamento turístico, entre 2011 e 
2019, verifica-se um crescimento de 42% na oferta.

O outro dado importante para a análise do turismo são as dormidas. O 
INE revela que o número de dormidas em Setúbal cresce consecutiva-
mente desde 2012, e quase sempre em valor relativo superior à média 
nacional. Entre 2011, com 203.913 dormidas, e 2019, com 357.972, o 
concelho regista um aumento superior a 75%.

As dormidas de estrangeiros representam 48% do total e a taxa de 
ocupação de camas é de 41%. Ambos os valores são crescentes rela-
tivamente aos anos transatos.

3.3.6. Turismo
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Quanto aos principais países de origem dos 172.900 estrangeiros 
que em 2019 se alojaram em Setúbal, 44.921 provieram de Espanha, 
19.657 de França, 15.137 da China, 11.858 da Alemanha e 10.157 do 
Brasil. A evolução entre os anos de 2017 e 2019 revela a consolidação 
e o crescimento anual de Espanha e de França como maiores contri-
buintes na origem de turistas estrangeiros, os aumentos da China, de 
6938 em 2017 para 15.137 em 2019, e do Brasil, de 6297 para 10.157, 
e uma diminuição dos turistas provenientes da Alemanha, que pas-
sam de 14.333 em 2017 para 11.858 em 2019.

O último dado de significante relevância para aferir os resultados 
do turismo e que comprovam o forte crescimento deste setor no 
concelho de Setúbal são os proveitos do alojamento. As dormidas 
totalizaram, no ano de 2019, 17.250.000 euros, o que representa 
um crescimento de 27% face aos valores alcançados em 2017. Estes 
resultados são ainda mais expressivos e positivos se tomado em 
consideração que o número de dormidas no mesmo período cresceu 
somente 14%. Ou seja, entre os anos de 2017 e de 2019, os proveitos 
das dormidas cresceram 27%, embora o crescimento do número de 
dormidas se tenha cifrado nos 14%.
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Setúbal apresenta-se como um território com condições privi-
legiadas para o êxito de qualquer investimento. No concelho 
funcionam parques industriais e de serviços com infraestruturas 

que podem ser determinantes nas opções estratégicas de uma em-
presa.

Nos espaços infraestruturados para o acolhimento de atividades eco-
nómicas destacam-se os seguintes:

Zona Industrial da Mitrena (Freguesia do Sado)

A zona industrial, cuja génese foi de iniciativa municipal (1989), tem 
uma área global de 373.800 m2 e 46 lotes. A dimensão dos lotes varia 
entre os 4250 m2 e os 19.717 m2, tendo os mesmos sido vendidos 
integralmente em hasta pública. A taxa de ocupação do loteamento 
deverá rondar os 50%, embora nalguns lotes as edificações se en-
contrem devolutas. 

Esta zona é uma destacada área de atividade industrial e com acesso 
a acessibilidades distintas – portuária, ferroviária, rodoviária – embo-
ra apresente debilidades que se relacionam fundamentalmente com 
a inexistência de uma entidade responsável pela gestão dos espaços 
e infraestruturas comuns e pela promoção da zona industrial. Atual-
mente, a Câmara Municipal de Setúbal encontra-se a desenvolver um 
Plano de Pormenor cuja área de intervenção integra esta zona, para 
corrigir alguns dos problemas identificados.

Parque Industrial Sapec Bay (Freguesia do Sado) 

Este parque industrial, constituído a partir das instalações da Sapec, 
situa-se na Herdade das Praias, Península da Mitrena. A área afeta ao 
Sapec Bay é de 3.606.499 m2, na qual foram efetuados 3 loteamentos 
(total de 64 lotes). A entidade gestora é a Sapec – Parques Industriais, 

3.4. Espaços de acolhimento

de atividades económicas
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S.A., assegurando a prestação de diversos serviços, nomeadamente 
serviços de logística global, incluindo carga, descarga, armazenagem, 
tráfego e expedição de mercadorias, serviços de segurança, guarda 
e vigilância de instalações, recolha e tratamento de resíduos sólidos, 
manutenção de espaços verdes, manutenção de estradas, manuten-
ção de equipamentos e limpeza, realização de seguros e de contratos 
de assistência técnica. 

O parque industrial dispõe de um conjunto de infraestruturas que o 
tornam uma área privilegiada para a instalação de atividades empre-
sariais, sendo de destacar as seguintes: terminal rodoviário ligado à 
rede rodoviária principal; terminal ferroviário; cais portuário; redes 
telefónica, de fibra ótica, de águas, elétrica, de saneamento e de gás 
natural.

BlueBiz Global Parques – Parque Empresarial da Península de Setú-
bal (Freguesia de São Sebastião) 

O parque ocupa uma área de 560.000 m2, totalmente infraestruturada, 
e integra amplos espaços verdes dotados de arruamentos internos, dis-
pondo de uma área comercializável de cerca de 230.000 m2, repartidos 
por 85.000 m2 de área coberta e 145.000 m2 de área descoberta.

A AICEP é a entidade gestora do parque empresarial e presta um 
vasto conjunto de serviços às empresas aí instaladas, sendo de des-
tacar designadamente os seguintes: controlo de acessos de pessoas 
e viaturas, serviços de vigilância e limpeza, energia industrial e do-
méstica, água própria, infraestruturas de comunicações, condições de 
produção de vapor e ar comprimido, sistema de deteção e combate a 
incêndios e ETAR para tratamento de efluentes.

Setúbal Parque (Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra) 

O parque ocupa uma área de cerca de 93.000 m2 e localiza-se na zona 
das Pontes, inserido num território com uma vasta oferta de acessi-
bilidades e infraestruturas. Recentemente foi adquirido pela Câmara 
Municipal de Setúbal, com o objetivo de instalar uma colmeia de 
empresas, valências e serviços.
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Centro Empresarial Sado Internacional (Freguesia de Gâmbia-Pontes-
-Alto da Guerra) 

Este espaço, constituído por um conjunto de pavilhões industriais, 
surge de um loteamento industrial relativamente recente, em terrenos 
anteriormente ocupados pela empresa Sado Internacional. As instala-
ções são modernas, possuindo uma portaria, uma entidade gestora e 
todas as infraestruturas necessárias à instalação de empresas.

Polo Comercial de Monte Belo (Freguesia de São Sebastião)

Este polo não é um parque empresarial ou industrial similar aos 
anteriores, mas pretende-se que seja uma importante aglomeração 
de atividades económicas de caráter regional. A Câmara Municipal 
desenvolveu um estudo urbanístico que define um modelo de organi-
zação territorial para uma área com cerca de 872.000 metros quadra-
dos, situada na freguesia de São Sebastião, destinada à implantação 
de superfícies comerciais retalhistas com alguma dimensão, exigentes 
em espaço e em boas acessibilidades rodoviárias.

Enquadra atualmente um conjunto de investimentos em novas su-
perfícies comerciais que totalizam cerca de 31,5 milhões de euros, 
correspondendo a um volume de emprego de 412 postos de trabalho 
diretos e 200 postos de trabalho indiretos.

Apresenta um potencial global de investimento que ronda os 353,5 
milhões de euros e a criação de 3628 empregos diretos e 710 postos 
de trabalho indiretos.

No contexto das microempresas, especialmente para os projetos que 
comportam inovação e emprego qualificado, foram criados, por ini-
ciativa pública ou privada, espaços de acolhimento e de incubação.

NNIES – Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setúbal (União 
das Freguesias de Setúbal)

O NNIES – Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setúbal é um 
equipamento municipal criado para acolher e apoiar novos projetos 
no setor empresarial. Tem como principal objetivo contribuir para a 
densificação, diversificação e rejuvenescimento da base de ativida-
des económicas do centro histórico da cidade, com o acolhimento 
de iniciativas empresariais nascentes de matriz terciária às quais se 
reconheçam características inovadoras e potencial de crescimento.
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Com o NNIES, a Câmara Municipal de Setúbal promove um centro 
empresarial diversificado, apoiando entidades, empresas e empreen-
dedores com projetos e ideias com potencial económico e interesse 
para o desenvolvimento e competitividade local, de caráter inovador 
e que permita a criação de postos de trabalho de profissionais qua-
lificados.

IPStartUp (Freguesia do Sado)

A IPStartUp, incubadora de ideias de negócio do Instituto Politécnico 
de Setúbal, tem como objetivo fomentar a transferência de tecno-
logia e conhecimento para a sociedade e a criação de empresas, 
interligando os recursos existentes e as redes e sinergias nacionais e 
internacionais. É apoiada a criação de novas iniciativas empresariais, 
baseadas em inovação e que demonstrem um elevado potencial de 
crescimento, assim como projetos de base social, com conceitos ino-
vadores e que se proponham a criar impacto significativo na socieda-
de. Os empreendedores são acompanhados desde a fase de ideia até 
à criação da empresa ou organização, bem como nos primeiros anos 
após a sua entrada no mercado. As instalações, no campus do IPS, 
dispõem de acesso a infraestruturas especializadas, nomeadamente 
laboratórios, assim como apoios vários.

Sado Business Center (União das Freguesias de Setúbal)

O Sado Business Center é um recente Centro de Negócios de Setú-
bal, localizado numa zona nobre e central da cidade. O seu principal 
objetivo é superar dificuldades, incrementar oportunidades, alcançar 
novos mercados e gerar benefícios para os seus associados por meio 
da constituição de uma organização empresarial. 

Este centro de negócios foi criado para disponibilizar serviços de 
prestígio e qualidade nas áreas de escritório virtual, domiciliação de 
empresas, aluguer de escritórios, coworking, aluguer de sala de reu-
niões, serviços de secretariado e representação de empresas.
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O contributo da atividade empresarial em Setúbal para a econo-
mia regional e nacional é uma realidade evidente. No contexto 
da internacionalização, destaca-se a indústria, em diversos se-

tores de atividade. A tabela revela as seis maiores empresas expor-
tadoras do concelho de Setúbal, que exercem atividade em ramos 
distintos.

Empresa Atividade
Exportações 

2017
Exportações 

2018
Variação

 The Navigator Company, S.A.
Comércio por grosso de outros bens 

intermédios 1.350.154.814 € 1.347.043.746 € 0%

 Lisnave - Estaleiros Navais, S.A. Reparação e manutenção de embarcações
84.200.349 € 74.489.171 € -12%

 Etermar - Engenharia e Construção, S.A. Engenharia hidráulica -
41.557.134 € -

 Lauak Aerostructures Setúbal, LDA
Fab. de aeronaves, de veículos espaciais e 

equip 26.046.875 € 29.388.022 € +13%

 J.C. Coimbra II - Distribuição, S.A. Produção de azeite
18.400.174 € 22.824.756 € +24%

 Coca-Cola, Lda
Fabricação de refriger. e outras beb. não 

alcoólicas 14.339.285 € 19.695.778 € +37%

Variação

= 0%
Variação

–12%
Variação

–
Variação

+13%
Variação

+24%
Variação

+37%

3.5. Internacionalização e posiciona-

mento internacional de Setúbal
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Neste conjunto, evidencia-se, pelo volume de negócios e de exporta-
ções, a The Navigator Company, terceira maior exportadora portugue-
sa em 2020. A empresa representa 1% do PIB nacional e cerca de 3% 
das exportações nacionais de bens e exporta 90% dos seus produtos 
para 130 países dos cinco continentes. É também a empresa portu-
guesa que mais contribui para o valor acrescentado nacional, pela 
incorporação na sua cadeia de valor de recursos endógenos naturais. 
A dimensão económica e social desta empresa pode ainda ser aferida 
pelo facto de trabalhar com cerca de 5600 fornecedores nacionais e 
por gerar, direta e indiretamente, mais de 30 mil postos de trabalho 
em Portugal.

A Lisnave – Estaleiros Navais detém clientes espalhados por mais de 
50 países e atua como parceiro global na atividade de manutenção e 
reparação de navios. A Etermar - Engenharia e Construção é uma em-
presa líder na Europa no setor da engenharia e construção, reconhe-
cida internacionalmente pelos seus trabalhos hidráulicos e marítimos. 

A Lauak é uma multinacional da indústria aeronáutica, que produz com-
ponentes para os ramos da aviação e aeroespacial em todo o mundo.

A J.C. Coimbra II tem atividade desde 1946 no fornecimento e dis-
tribuição de azeites e óleos alimentares ao mercado de consumo e 
também à indústria transformadora, exportando os seus produtos 
para diferentes países espalhados pelo mundo.

A Coca-Cola European Partners Portugal é o maior engarrafador inde-
pendente da Coca-Cola no mundo, em termos de receita, e uma das 
empresas líderes no setor de grande consumo nos principais merca-
dos europeus.

Por razões formais, não integra esta informação estatística a Secil, 
embora seja um relevante grupo empresarial com implantação no 
concelho. Com atividade basilar na produção e comercialização de ci-
mento, betão pronto, agregados, argamassas, prefabricados de betão 
e cal hidráulica, a Secil expandiu-se nas últimas duas décadas para 
outras atividades e para outros mercados. Atualmente, está presente 
em sete países e quatro continentes.

O município tem implementado uma estratégia para o posicionamen-
to internacional de Setúbal que assenta na atração do investimento, 
sobretudo de médias e grandes empresas, na criação de um ecos-
sistema empreendedor e apoios ao empreendedorismo, na valoriza-
ção do conhecimento e inovação, na especialização do território e 
na criação de clusters. Ainda no âmbito da internacionalização, tem 
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investido fortemente na criação e na consolidação de marcas e no 
crescimento do turismo.

Simultaneamente, a cidade especializa-se e ganha competitividade 
com a sua inclusão em diversas plataformas e redes de cooperação, 
nomeadamente no Clube das Mais Belas Baías do Mundo, no Pacto 
de Autarcas em Matéria de Clima e Energia, na Rede Europeia de 
Cidades Saudáveis, na Associação Internacional de Cidades Educado-
ras, no Centro Europeu de Riscos Urbanos e na Rede de Cidades e 
Vilas de Excelência.

Além da participação em redes temáticas internacionais e da promo-
ção de inúmeras iniciativas na área das relações externas, o municí-
pio tem estabelecidas geminações com Beauvais e Pau, em França, 
Safi, em Marrocos, Tordesilhas, em Espanha, Porto Seguro, no Brasil, 
Debrecen, na Hungria, e Quelimane, em Moçambique. Setúbal tem 
ainda protocolos de cooperação celebrados com as cidades do Tarra-
fal, em Cabo Verde, Beira, em Moçambique, Almendralejo, em Espa-
nha, e Aksakovo, na Bulgária.

Neste âmbito, Setúbal e a cidade francesa de Bobigny demonstraram 
a intenção de retomar a colaboração e há compromissos assegurados 
pelo município para acordos com Nanterre, em França, Cricova, na 
República da Moldova, e Tianjin, na China.
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3. THE ECONOMY IN SETÚBAL

According to INE – Instituto Nacional de Estatística 
data, in 2018 the economic base of the municipality 
of Setúbal comprised 12,687 companies. The mu-
nicipality’s corporate structure essentially hinges 
on wholesale and retail companies (16.8%), admin-
istrative and support.

service activities (16.5%), consultancy, scientific, 
technical and similar activities (11.2%), accommo-
dation and catering (10.2%) and human health and 
social aid activities (10%).

The 12,687 companies operating in the municipality 
of Setúbal in 2018 accounted for a total of 33,252 
jobs and turnover of 6,469,638,037 Euros.

In 2018, processing industries (17.2%), wholesale 
and retail trade (17.3%) and administrative and 
support service activities (15.5%) comprised the 
main branches of activity providing employment in 
the municipality of Setúbal.

In 2018, the most significant economic branches of 
activity in the municipality of Setúbal in terms of 
turnover included wholesale and retail trade (55.1%) 
and processing industries (29.8%), both of which 
also recorded the biggest relative growth of their 
position as to their turnover in the last few years.

Average turnover per company in Setúbal stands 
at 519,100 Euros, a figure that is higher than the 
regional average and well above the national av-
erage.

As regards agriculture, more corporate farming 
businesses, namely companies, account for 9.15% 
of companies located in the municipality. This fig-
ure is far greater than that recorded for the Setúbal 
Peninsula, the Lisbon region and nationwide. These 
figures are proof that the farming sector in the mu-
nicipality shows a much higher corporatisation in-
dex than the territorial units of an upper hierarchi-
cal level.

Farm businesses’ soil occupation in the municipal-
ity of Setúbal as regards permanent crops is domi-
nated by citrus fruits (64.55%), vineyards (48.64%), 
fresh fruits (except citrus fruits) (32.73%) and olive 
groves (25.00%).

As for temporary crops, soil occupation is domi-
nated by vegetable crops (61.15%), fodder crops 
(34.53%), potato (16.55%), temporary fields 
(12.95%), cereals for producing grain (7.91%), flow-
ers and plants (3.60%), dried pulses (1.44%), in-
dustrial crops (0.72%) and other temporary crops 
(0.72%).

While the progress of wine-growing in the munic-
ipality of Setúbal was marked by a relatively con-
tinuous growth over the last few years, this trend 
was slightly inverted from 2004 to 2009. Regional 
evolution showed a similar trend, though at differ-
entiated rates.

In 2019, the municipality of Setúbal produced 
124,503 hl of wine.

Fishing is an activity with a great deal of tradition 
in the municipality of Setúbal, although its impor-
tance for the city’s economic base is not the same 
as it used to be, namely when the nation’s canning 
industry had one of its main production centres in 
Setúbal.

The number of fishermen registered at the Port of 
Setúbal has been declining over the last few years, 
from 1196 in 1996 to 420 in 2019, corresponding to 
a drop of around 65%. Of all registered fishermen, 
the vast majority (78.3%) ply their trade in the sea.
During the same period, there was a drastic reduc-
tion in the number of vessels registered at the Port 
of Setúbal, from 884 in 1997 to 413 in 2019.

The Port of Setúbal also accounts for around 36.9% 
of all vessels registered total in the Lisbon Metro-
politan Area and 6.6% nationwide.
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In the last few years, fishery products unloaded at 
the Port of Setúbal have been marked by a down-
ward trend, from around 4,000 tons in 2004 to 
about 2,600 tons in 2019.

By contrast, in the last few years fish farming in 
the Sado Estuary experienced a significant devel-
opment, essentially linked to declining saltworks, 
with salt marshes turned into fish farms. While fish 
farming in the municipality of Setúbal began in the 
early 1980s, it was in the 1990s and in the first 
decade of the 2000s that this business experienced 
a major boost.

According to information provided by the ICNF – In-
stituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(Portuguese Institute for Nature Conservation and 
Forests), there are currently 60 licensed operations 
in the municipality of Setúbal, devoted to produc-
ing sea bream, bass, flounder and oyster.

Ongoing investments and known aspirations, ac-
cording to information provided by the APSS – 
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra 
(Setúbal and Sesimbra Ports Authority), regulated 
by the estuary’s potential, show that the operations 
are experiencing a solid growth. The existing nat-
ural conditions, the quality of the species and the 
economic value attached to them by the market 
provide major potential for increasing production 
at the Sado Estuary.

In 2018, the structure of the processing industry 
in the municipality comprised 403 companies, 14 
more than the 389 registered in 2017.

These companies accounted for 5,752 jobs, with 
turnover of 1,925,443,741 Euros, an increase against 
15.1% in 2010.

In 2018, the most significant branches of industry 
in the municipality as regards the number of com-
panies included the manufacture of metal products, 

except machines and equipment (20.1%), repair, 
maintenance and installation of machines and 
equipment (16.6%) and food industries (16.9%).

The most significant branches of the processing 
industry in the municipality as to turnover in com-
panies in 2018 included repair, maintenance and in-
stallation of machines and equipment (19.6%), the 
manufacture of other transport equipment (15.9%) 
and the manufacture of chemicals and synthetic fi-
bres (10.3%).

As regards company turnover in 2018, the following 
are noted for their importance: the manufacture of 
paper pulp, cardboard and related items (58.0%), 
the manufacture of other non-metal mineral prod-
ucts (13.7%) and the repair, maintenance and in-
stallation of machines and equipment (11.7%).

The manufacture of paper pulp, cardboard and re-
lated items account for 58.0% of turnover in the 
municipality’s companies, the manufacture of metal 
products except machines and equipment represents 
20.1% of the number of companies, while the repair, 
maintenance and installation of machines and equip-
ment take up 19.6% of the volume of employment.

The secondary sector has a significant activity as 
well as an economic and social impact on the mu-
nicipality of Setúbal, comprising other branches of 
activity not included under processing industries.

As concerns the corporate structure, the branch of 
construction comprises 717 companies, that of elec-
tricity, gas, vapour, hot and cold water and cool air 
includes 22 companies, while the catchment, treat-
ment and distribution of water, drainage, waste 
management and de-pollution consists of 12 com-
panies. Together, these three branches of activity 
account for 6% of the municipality’s companies.

Noteworthy in terms of the employment structure 
is construction, with 3,194 jobs, corresponding to 
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9.6% of employment in the municipality. The other 
two branches of activity, together, come to 1.2% of 
the municipality’s employment. Real estate devel-
opment and building construction comprise 49.2% 
of employment in the construction sector.

As regards the turnover structure, the construction 
sector comes to a figure of 185,679,350 Euros, ac-
counting for 2.9% of the total in the municipality.
In 2018, the energy sector recorded turnover of 
47,150,693 Euros, while the water, drainage and 
waste sector accounted for 54,630,697 Euros.

The Port of Setúbal

The Port of Setúbal is a natural port located in the 
Sado Estuary, with the right natural conditions for 
access to the sea and for a safe harbour.

This infrastructure, comprising one of the munici-
pality’s main structuring elements, looks to be one 
of the major factors for developing its economic 
base. The development of the port and of the re-
gion’s industrial fabric has hinged on a two-way re-
lationship, while being concomitantly underpinned.

The port features a continuous expansion lane over 
12 kilometres long between the Secil cement plant, 
in Outão, and the eastern end of the Mitrena Penin-
sula. The activities carried out at the port are quite 
diversified, being divided into two main areas: the 
riverfront area, where fishing, nautical-recreational, 
cultural and leisure activities are carried out; and the 
logistical and commercial area (over an 11-kilometre 
stretch), with activities linked to maritime trade.

The structures assigned to the commercial port are 
situated just outside the urban agglomeration, en-
abling the embankments that have been and that 
will be built to, in certain cases, comprise widths 
over 300 metres. This presents unmistakable bene-
fits for expanding the port.

The port is made up of a set of terminals, some of 
them operated by private investors, while others 
work by public initiative.

PUBLIC HANDLING TERMINALS

multi-purpose terminal – Zone I, concessioned 
to TERSADO, SA – intended for handling frac-
tioned general loads, ro-ro, bulk solids and con-
tainers, with a dock front 864 metres long and a 
ro-ro ramp 30 m wide (5 berths); Depths of -9.5 
m (ZH) over a length of 170 m and depths of -10.5 
m (ZH) over a length of 694 m; Storage areas of 
2,116 m2 (covered) and 102,000 m2 (open).

multi-purpose terminal – Zone II, concessioned 
to SADOPORT, SA – intended for general frac-
tioned handling, ro-ro (heavy vehicles) and con-
tainers. This comprises a dock front 725 metres 
long, at a depth of -15 m (ZH) (4 berths); Depths 
of -12 m (ZH); Storage areas of 1,619 m2 (cov-
ered) and 200,778 m2 (open); A 45-ton dock 
gantry; A 40-ton dock gantry (post-panamax).

roll-on roll-off terminal/autoeuropa termi-
nal – intended for handling roll-on/roll-off cargo. 
This comprises a dock front 365 metres long 
(2 berths) and a ro-ro ramp, resting on dolphin 
structures (1 berth); Depths of -12 m (ZH); Em-
bankment for open storage with a total area 
of 150,000 m2, of which 60,000 m2 are con-
cessioned to AutoEuropa under a private-use 
scheme; Electricity supply point for vehicles at 
the Ro-Ro Terminal with two 16-A/230-V sockets.

sapec port terminal – concessioned to sapec – 
Terminais Portuários, SA – Intended for handling 
bulk solids and liquids. This comprises a dock 
front 112 metres long (1 berth), allowing the berth-
ing of vessels up to 200 metres long and with a 
maximum seagoing draught of 10.5 metres; an em-
bankment for open storage of around 25,000 m2.

the economy in setúbal



bulk liquid terminal – concessioned to SAPEC – 
Terminais Portuários, SA – Intended for handling 
bulk liquids. This comprises 1 berth, consisting 
of 3 dolphin structures (2 for berthing and 1 for 
mooring), enabling the berthing of vessels up to 
190 metres long and maximum seagoing draught 
of 9.5 metres.

PRIVATE-USE TERMINALS

secil terminal – concessioned to the following 
companies: Secil – Companhia Geral de Cal e Ci-
mento, SA; CMP – Cimentos Maceira e Pataias, SA; 
Secil Martingança – Aglomerados e Novos Materiais 
para Construção, Lda and Secil Prebetão - Prefab-
ricados de Betão, SA. Intended for handling bulk 
solids (cement, clinker and coal). This comprises a 
West Dock 105 metres long, enabling vessels up to 
150 metres long and maximum seagoing draught 
of 10 metres, as well as vessels up to 170 metres 
long and maximum seagoing draught of 9 metres 
to operate; The East Dock with a dock front 98 
metres long, supported by one dolphin structure, 
enabling the berthing of vessels 125 metres long 
and a maximum seagoing draught of 7.1 metres; 
Embankment of around 61,000 m2.

uralada terminal – licensed to Uralada de In-
versiones, SA – Intended for handling bulk liq-
uids (food oils and molasses). This comprises 1 
berth, consisting of 2 dolphin structures, ena-
bling vessels up to 100 metres long and a maxi-
mum seagoing draught of 5.5 metres to operate.

praias do sado terminal (former Pirites Alente-
janas Terminal) – concessioned to ALMINA - Minas 
do Alentejo, SA, to Somincor – Sociedade Mineira 
de Neves Corvo, SA and to EDP – Gestão da Pro-
dução de Energia, SA – Intended for handling bulk 
solids and liquids. This comprises a dock front 126 
metres long (1 berth), with depths up to -9.5 m 
(ZH) and open storage embankment of 19,000 m2.

tanquisado/eco-oil terminal – concessioned to 
Tanquisado – Terminais Marítimos, SA and to 
Eco Oil – Tratamento de Águas Contaminadas, 
SA – Intended for handling bulk liquids (fuels) 
and comprising 1 vessel cleaning and de-gasifi-
cation station. It is equipped with a dock gantry 
and dolphin structures, one berth to the west 
(Tanquisado) for fuel-carrying tankers, enabling 
the berthing of vessels up to 200 metres long 
and a maximum seagoing draught of 9.5 metres; 
1 berth to the east (Eco-Oil) for vessels heading 
to the vessel cleaning and de-gasification sta-
tion, enabling the berthing of VLCC vessels with 
a maximum seagoing draught of 7.5 metres.

mitrena bulk solid terminal – termitrena – 
licensed to the following companies: Cimpor – In-
dústria de Cimentos, SA, Secil – Companhia Geral 
de Cal e Cimento, SA, Secil Martingança – Aglomer-
ados e Novos Materiais para Construção, Lda. and 
CMP - Cimentos Maceira e Patais, SA – Intended for 
handling bulk solids. This comprises a dock front 
152 metres long (1 berth), enabling the berthing 
of vessels up to 200 metres long and a maximum 
seagoing draught of 10 metres; an open storage 
embankment with an area of 160,000 m2.

teporset terminal – concessioned to Teporset 
– Terminal Portuário de Setúbal, SA – Intended 
for handling bulk solids (clinker and cement). 
This comprises a dock front 165 metres long, 
where vessels 152 metres long and a maximum 
seagoing draught of 9.3 metres can operate; 
Embankment of around 70,000 m2.

PRIVATE TERMINAL MANAGED BY THE APSS

alstom portugal terminal – Intended for han-
dling general fractioned cargo. This compris-
es a dock front 90 metres long, where vessels 
110 metres long and with a maximum seagoing 
draught of 6 metres can operate.
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In 2018, the Port of Setúbal operated 1,516 vessels, 
1,357 of which in commercial activity, for a total 
of around 6,151,503 tons (3,259,298 tons loaded 
and 2,892,205 tons off-loaded) in handled goods. 
The main operations included handling of bulk sol-
ids (44.7%), followed by general fractioned cargo 
(22.4%), container cargo (21.1%), ro-ro cargo (6.8%) 
and bulk liquids (5.1%). That year, 68,916 contain-
ers were handled, amounting to 123,301 TEUs, plus 
273.604 vehicles (Roll-On/Roll-Off traffic). Some 
52.8% of handled goods originated in and/or were 
headed to the European Union, with 42.6% origi-
nating in and/or heading to other countries. Until 
a few years ago, the Port of Setúbal essentially 
served as an industrial port, given the importance 
of the traffic of goods at private terminals. Traffic 
of goods at public terminals has recently been on 
the rise, showing that the Port of Setúbal has ex-
panded its sphere of influence (hinterland) while 
gradually asserting itself as a commercial port.

Within the sphere of goods-related business, the 
Port of Setúbal is a Shortsea and Iberian solution 
in the Lisbon area, especially in the container and 
ro-ro (new light passenger vehicle) segments.

According to INE data, in 2018 the tertiary sector 
comprised a total of 11,022 companies in Setúbal, 
accounting for 86.9% of the total number of com-
panies in the municipality. This figure was 87.4% in 
2017 and 85.5% in 2010.

The tertiary sector most notably includes companies 
belonging to wholesale and retail trade, motor ve-
hicle and motorcycle repair (16.8%), administrative 
and support service activities (16.5%), consultancy, 
scientific, technical and similar activities (11.2%), 
accommodation and catering (10.2%) and human 
health and social aid activities (10.0%).

Noteworthy in the branch of wholesale and retail 
trade, motor vehicle and motorcycle repair is the 
existence of 1,328 retail companies.

In the sectors of accommodation, catering and sim-
ilar, 1,061 businesses operate in the municipality, 
particularly in the latter two sectors.

The employment structure in Setúbal shows that, in 
2018, the tertiary sector accounted for 24,019 jobs, 
representing 72.01% of employment in the munic-
ipality. This is evidence of the weight of the trade 
and services sector in labour activities.

In terms of the number of jobs, the branches of 
activities that stand out in this sub-group are retail 
trade, with 2,895, catering and similar, with 2,793, 
and wholesale trade, with 2,134.

The trade and services sector recorded turnover of 
4,250,733,556 Euros in 2018. Compared to the turn-
over of 1,463,549,242 Euros in 2010, this means 
an increase of over 290% during this period. The 
tertiary sector accounts for 65.7% of the municipal-
ity’s turnover.

In the trade and services sector, wholesale and retail 
trade, as well as motor vehicle and motorcycle repair, 
warrant particular focus, as it represents the munici-
pality’s largest branch of economic activity in terms of 
turnover, accounting for a significant 55.1% of the total.

The trade and services sector recorded turnover of 
4,250,733,556 Euros in 2018. Compared to the turn-
over of 1,463,549,242 Euros in 2010, this means 
an increase of over 290% during this period. The 
tertiary sector accounts for 65.7% of the municipal-
ity’s turnover.

The largest turnover in this sub-group was achieved 
by administrative and support service activities to 
companies, with 75,194,664 Euros, real estate ac-
tivities, with 73,536,051 Euros, activities at regis-
tered offices and in management consulting, with 
32,836,115 Euros, and architecture, engineering and 
related technical activities as well as technical test-
ing and analyses, with 30,408,377 Euros.
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Broadly significant in this sub-group are human 
health and social aid activities. In all, the largest 
turnover was achieved by human health activities, 
with 57,048,194 Euros, education, with 17,158,917 
Euros, housing-related social aid activities, with 
8,919,387 Euros, as well as sporting, leisure and 
recreational activities, with 7,232,877 Euros.

Tourism

The development of tourism in Setúbal has been a 
very obvious reality over the last decade.

The number of accommodation units in Setúbal 
increased, reflecting the investments made in this 
sector. In 2019, according to Statistics Portugal, the 
municipality had 43 tourist accommodation estab-
lishments and 463 local housing units. These units 
represented an accommodation capacity of 2,431 
beds at tourist developments and 2,757 beds un-
der local housing, for a total of 5,188. At tourist 
accommodation establishments alone, from 2011 to 
2019, the accommodation offered rose 42%.

The other important information for examining tour-
ism involves overnight stays. The INE reveals that 
the number of overnight stays in Setúbal has grown 
consecutively since 2012, and nearly always at high-
er rates than the national average. From 2011, with 
203,913 overnight stays, to 2019, with 357,972, the 
municipality recorded an increase of over 75%.

Overnight stays by foreigners account for 48% of the 
total, while the occupancy rate of beds is 41%. Both 
figures are on the rise relative to preceding years.

As for the main countries of origin of the 172,900 
foreigners that were accommodated in Setúbal in 
2019, 44,921 came from Spain, 19,657 from France, 
15,137 from China, 11,858 from Germany and 10,157 
from Brazil. The change from 2017 to 2019 reveals 
the consolidation and annual growth of Spain and 

France as the largest contributors regarding the or-
igin of foreign tourists: increases related to China, 
from 6,938 in 2017 to 15,137 in 2019, and Brazil, 
from 6,297 to 10,157, along with a drop in tourists 
from Germany, from 14,333 in 2017 to 11,858 in 
2019.

Accommodation revenues comprise the last item of 
significant importance for gauging tourism results. 
This confirms the sector’s strong growth in the mu-
nicipality of Setúbal. In 2019, overnight stays to-
talled 17,250,000 Euros, accounting for a growth 
of 27% against the figures achieved in 2017. These 
results are even more significant and positive when 
considering that the number of overnight stays in 
the same period rose just 14%. In other words, 
from 2017 to 2019, revenues from overnight stays 
grew 27%, even though increase in the number of 
overnight stays stood at 14%.

Welcoming areas involving economic activities

Setúbal is a territory with favourable conditions for 
the success of any investment. The industrial cen-
tres and services with infrastructures operating in 
the municipality can be decisive for a company’s 
strategic options.

We should highlight the following infrastructured 
areas for welcoming economic activities:

mitrena industrial area
This industrial area, originating from a municipal in-
itiative (1989), takes up an overall area of 373,800 
m2 and 46 land plots. The allotment’s occupancy 
rate should hover around 50. This is a notewor-
thy area of industrial activity with access to vari-
ous port, rail and road infrastructures. The Setúbal 
City Council is currently developing a Detailed Plan 
whose area of operation includes this area. This 
serves to correct some of the problems that have 
been pointed out.
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sapec bay industrial park
This industrial park, set up from Sapec facilities, 
is located at Herdade das Praias, Mitrena Penin-
sula. The area allotted to Sapec Bay is 3,606,499 
m2, where 3 allotments were made (totalling 64 
land plots). The managing body, Sapec – Parques 
Industriais, S.A., provides a variety of services, 
namely global logistics services, including loading, 
unloading, storage, goods traffic and shipping, fa-
cility security, guarding and surveillance service, 
solid waste collection and treatment, maintenance 
of green spaces, road maintenance, equipment 
maintenance and cleaning, taking out insurance 
and concluding technical assistance agreements. It 
has a set of infrastructures for setting up business 
activities: a road terminal linked to the main road 
network; a rail terminal; a docking port; phone and 
fibre optic network, water and drainage networks, 
and power and natural gas grids.

bluebiz global parques – setúbal peninsula 
business park
The park occupies a fully infrastructured area of 
560,000 m2, which includes ample green spaces 
with inner roadways. It also comprises a marketa-
ble area of around 230,000 m2, divided into 85,000 
m2 of covered space and 145,000 m2 of open area. 
AICEP, the managing body, provides a vast array 
of services, such as access control of people and 
vehicles, surveillance and cleaning, industrial and 
household energy, drinking water, communications 
infrastructures, suitable conditions for generating 
steam and compressed air, fire detection and fire-
fighting system, as well as a water treatment plant 
for treating effluents.

setúbal parque
The park, occupying around 93,000 m2, is located 
in the area of Pontes, within a territory with a vast 
offering of accessibilities and infrastructures. It was 
acquired by the Setúbal City Council in order to set 
up a beehive of companies, facilities and services.

sado internacional business centre
This venue, comprising a set of industrial pavilions, 
emerges from a relatively recent industrial allot-
ment, on lands previously occupied by the company 
Sado Internacional. Its modern facilities comprise a 
gatehouse, a managing body and all the necessary 
infrastructures for setting up companies.

monte belo commercial hub
While this hub is not a business or industrial park 
similar to the previous ones, the idea is for it to 
become a major agglomeration of regional econom-
ic activities. The City Council has developed an ur-
ban-planning study outlining a territorial organisa-
tion model for an area of around 872,000 m2, geared 
towards setting up reasonably-sized retail shopping 
areas, demanding in terms of space and good road 
access. It currently comprises a set of investments 
in new shopping areas totalling some 31.5 million 
Euros, providing 412 direct and 200 indirect jobs. Its 
overall investment potential stands at around 353.5 
million Euros, creating 3,628 direct and 710 indirect 
jobs. Within the context of microcompanies, espe-
cially for projects focused on innovation and skilled 
employment, welcoming or incubating spaces have 
been created by either public or private initiative.

nnies – ninho de novas iniciativas empresariais 
de setúbal (setúbal new business initiative hive)
This municipal facility was created to welcome and 
back new projects in the business sector, located on 
the first floor of Mercado do Livramento (Livramento 
Market). It is chiefly aimed at contributing towards 
densifying, diversifying and rejuvenating the base of 
economic activities in the city’s historical centre, by 
welcoming budding tertiary business initiatives rec-
ognised as having innovative features and growth 
potential. With the NNIES, the Setúbal City Council 
fosters a diversified business centre, while backing 
entities, companies and entrepreneurs whose projects 
and ideas offer economic potential and interest for in-
novative development and local competitiveness. All 
this will enable creating jobs for skilled professionals.
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ipstartup
The Setúbal Polytechnic Institute’s incubator of 
business ideas is aimed at fostering technology 
and knowledge transfer to society while creating 
companies, interconnecting existing resources and 
domestic and international networks and synergies. 
Support is provided towards creating new innova-
tion-based business initiatives while displaying 
high growth potential, as well as social projects 
with innovative concepts which seek to create a 
significant impact on society. Entrepreneurs are as-
sisted from the idea stage until the company or 
organisation is created, as well as in the first few 
years after entering the market. Its facilities at the 
IPS campus provide access to specialised infra-
structures, namely laboratories, as well as a variety 
of aids.

sado business centre
This recent Setúbal business centre, located in a 
prime central area of the city, is chiefly aimed at 
overcoming difficulties, boosting opportunities, 
reaching new markets and generating benefits for 
its members, by setting up a business organisa-
tion. This business centre was created to provide 
prestigious and quality services in the sectors of 
virtual office, domiciling of companies, office rental, 
coworking, rental of meeting rooms, secretarial and 
company representation services.

Setúbal’s international positioning

The municipality has implemented a strategy for 
Setúbal’s international positioning hinged on at-
tracting investment, especially from medium and 
large companies, creating an entrepreneurial eco-
system and aids to entrepreneurship, valuing 
knowledge and innovation, territorial specialisation 
and creating clusters. Also as part of internation-
alisation, it has invested heavily in creating and 
consolidating brands and in growing tourism.

At the same time, the city is becoming specialised 
and is gaining competitiveness by being included in 
various cooperation platforms and networks, name-
ly the Club of the Most Beautiful Bays in the World, 
the Covenant of Mayors on Climate and Energy, the 
European Network of Healthy Cities, the Interna-
tional Association of Educating Cities, the European 
Urban Risk Centre and the Network of Cities and 
Towns of Excellence.

On top of taking part in international theme-based 
networks and fostering countless initiatives in the 
sphere of foreign relations, the municipality has 
established twinnings with the following: Beauvais 
and Pau, France; Safi, Morocco; Tordesillas, Spain; 
Porto Seguro, Brazil; Debrecen, Hungary; and Que-
limane, Mozambique. Setúbal has also concluded 
cooperation protocols with the following cities: Tar-
rafal, Cape Verde; Beira, Mozambique; Almendrale-
jo, Spain; and Aksakovo, Bulgaria.

In this context, Setúbal and the French city of Bo-
bigny have shown they intend to resume collabora-
tion, and the municipality has committed to agree-
ments with the following cities: Nanterre, France; 
Cricova, Republic of Moldova; and Tianjin, China.
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As 12.687 empresas em atividade no concelho de Setúbal no ano 
de 2018 alcançaram um volume de negócios de 6.469.638,037 
milhões de euros. São significativos o seu contributo e a sua 

importância para a vida do concelho, assim como o impacte na eco-
nomia da região e do país. Na impossibilidade de referência nominal 
à totalidade das empresas, apresenta-se as 50 maiores do concelho 
de Setúbal, por volume de negócios e por ordem decrescente, de 
acordo com dados da Ignios, empresa portuguesa de informação de 
negócios, e do INE.

3.6. As 50 maiores empresas

do concelho de Setúbal
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N.º 1

THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.

Península da Mitrena, Complexo 

Industrial de Setúbal

2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1993

CAE: 46762 – Comércio por grosso de 

outros bens intermédios, n.e.

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 2.541.646.446 €

N.º de Trabalhadores: 611

A The Navigator Company é um produ-

tor integrado de floresta, pasta e papel, 

tissue e energia, sendo líder europeu na 

produção de papéis finos de impressão 

e escrita não revestidos. O Complexo 

Industrial de Setúbal, uma referência a 

nível europeu, é composto por uma fá-

brica de pasta e duas de papel, uma das 

quais, denominada “About the Future”, 

foi inaugurada em 2009, sendo uma das 

maiores e mais sofisticadas do mundo. 

A fábrica de pasta de Setúbal, uma das 

mais importantes da Europa, tem capa-

cidade para produzir cerca de 550 mil 

toneladas por ano de pasta branqueada 

de eucalipto pelo processo Kraft (BEKP), 

totalmente integradas no papel produzi-

do no complexo de Setúbal. O Complexo 

Industrial de Setúbal integra ainda uma 

central de cogeração e uma central de 

biomassa, pelo que a sua capacidade se 

estende à produção de energia renovável.

N.º 2

NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A.

Península da Mitrena, Complexo 

Industrial de Setúbal

2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 2009

CAE: 17120 – Fabricação de papel e de 

cartão (exceto canelado)

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 639.427.353 €

N.º de Trabalhadores: 388

A Navigator Paper Setúbal, S.A. é uma 

empresa do universo The Navigator 

Company e tem por objeto a produção 

de papel e de cartão, exceto canelado, 

seus derivados e produtos afins.
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N.º 3

NAVIGATOR BRANDS, S.A.

Península da Mitrena, Complexo 

Industrial de Setúbal

2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: não disponível

CAE: 17120 – Fabricação de papel e de 

cartão (exceto canelado)

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 525.272.543 €

N.º de Trabalhadores: 555

A Navigator Brands, S.A. é uma empresa 

do universo The Navigator Company e 

tem por objeto a aquisição, exploração, 

locação ou concessão da utilização e 

alienação de marcas, patentes e outros 

direitos de propriedade industrial ou in-

telectual, o fabrico de pasta de celulose, 

papel, seus derivados e produtos afins e 

a produção de energia elétrica e energia 

térmica.

N.º 4

NAVIGATOR PULP SETÚBAL, S.A.

Península da Mitrena, Complexo 

Industrial de Setúbal

2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado 

Início de Atividade: 2009

CAE: 17110 – Fabricação de pasta

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 321.561.956 €

N.º de Trabalhadores: 11

A Navigator Pulp Setúbal, S.A. é uma 

empresa do universo The Navigator 

Company e tem por objeto a produção 

de pastas celulósicas, seus derivados e 

produtos afins e a produção e comer-

cialização de energia elétrica e energia 

térmica.
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N.º 5

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 

PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.

Quinta da Salmoura – Cabanas

2925-586 Azeitão

Freguesia: União das Freguesias de 

Azeitão

Início de Atividade: 1977

CAE: 11072 – Fabricação de refrigerantes 

e de outras bebidas não alcoólicas, n.e.

Forma Jurídica: Sociedade Unipessoal 

por Quotas

Volume de Negócios: 196.666.633 €

N.º de Trabalhadores: 388

A Coca-Cola European Partners Portugal, 

Unipessoal Lda. é o engarrafador inde-

pendente da The Coca-Coca Company 

para a Europa Ocidental e o maior en-

garrafador independente da Coca-Cola 

no mundo, em termos de receita. Fruto 

da combinação acertada de três engar-

rafadores de sucesso, com uma diversi-

dade única, é uma das empresas líderes 

no setor de grande consumo nos prin-

cipais mercados europeus. Graças a um 

modelo de relação único com a The Co-

ca-Coca Company, satisfazem a procura 

do mercado em todas as fases – fabrico, 

embalagem, distribuição, apoio e desen-

volvimento dos canais de venda. São a 

divisão ibérica da Coca-Cola European 

Partners.

N.º 6

SECIL – COMPANHIA GERAL DE CAL

E CIMENTO, S.A.

Estrada do Outão, S/n – Outão

2900-182 Setúbal

Freguesia: União das Freguesias de 

Setúbal

Início de Atividade: 1904

CAE: 23510 – Fabricação de cimento

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 196.000.404 €

N.º de Trabalhadores: 278

Em 1904, é fundada a Companhia de Ci-

mentos de Portugal e instalada a Fábrica 

do Outão, em Setúbal. Mais tarde, em 

1930, é constituída a Secil – Companhia 

Geral de Cal e Cimento, S.A., resultante 

da fusão da Secil com a Companhia Ge-

ral de Cal e Cimento. A Secil é um grupo 

empresarial que assenta a sua ativida-

de na produção e comercialização de 

cimento, betão pronto, agregados, ar-

gamassas, prefabricados de betão e cal 

hidráulica. Além disto, integra empresas 

que operam em áreas complementares, 

como o desenvolvimento de soluções no 

domínio do ambiente e a utilização de 

resíduos como fonte de energia.
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N.º 7

GONVARRI – PRODUTOS SIDERÚRGICOS, 

S.A.

Vendas de Azeitão – 2925-461 Azeitão

Freguesia: União das Freguesias de 

Azeitão

Início de Atividade: 1994

CAE: 24320 – Laminagem a frio de arco 

ou banda

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 138.175.818 €

N.º de Trabalhadores: 90

A Gonvarri – Produtos Siderúrgicos, S.A 

é uma empresa líder no mercado de 

produção de aço e alumínio. Com uma 

vasta experiência na área, produz uma 

ampla variedade de produtos em quatro 

linhas de negócios: aço plano, alumínio, 

hastes de aço e corte a laser 3D.

N.º 8

LISNAVE – ESTALEIROS NAVAIS, S.A.

Lugar de Mitrena, Apartado 135

2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1997

CAE: 33150 – Reparação e manutenção 

de embarcações

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 83.315.067 €

N.º de Trabalhadores: 211

A Lisnave – Estaleiros Navais, S.A. de-

tém clientes espalhados por mais de 

50 países e atua como parceiro global 

na atividade de manutenção e repara-

ção de navios. O estaleiro da Lisnave 

ocupa uma área de 1.500.000 metros 

quadrados, possui seis cais com capaci-

dade para qualquer tipo de embarcação 

e oito cais com capacidade para atra-

carem embarcações até 400 metros de 

comprimento. Está totalmente equipado 

com todas os serviços, oficinas e insta-

lações necessárias. A empresa e a sua 

atividade remontam a 1937, embora a 

denominação Lisnave tenha surgido so-

mente em 1961. Em 2000, é encerrado 

o Estaleiro da Margueira, em Almada, e 

transferida toda a atividade da empresa 

para o Estaleiro da Mitrena, onde, desde 

1973, havia operado a empresa Setena-

ve – Estaleiros Navais de Setúbal.
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N.º 9

EMA21 – ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 

INDUSTRIAL SÉCULO XXI S.A.

Polo Industrial da Navigator Company, 

Mitrena – 2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: não disponível

CAE: 33120 – Reparação e manutenção 

de máquinas e equipamentos

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 82.228.937 €

N.º de Trabalhadores: 88

A Ema21 – Engenharia E Manutenção In-

dustrial Século XXI S.A. é uma empresa 

do universo The Navigator Company e 

tem por objeto a reparação, manutenção 

e instalação de máquinas e equipamen-

tos.

N.º 10

NAVIGATOR FOREST PORTUGAL, S.A.

Polo Industrial da Navigator Company, 

Mitrena – 2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: não disponível

CAE: 33120 – Reparação e manutenção 

de máquinas e equipamentos

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 55.382.855 €

N.º de Trabalhadores: 58

A Navigator Forest Portugal, S.A. é uma 

empresa do universo The Navigator 

Company e tem por objeto o exercício 

da atividade florestal e agrícola e a pres-

tação de serviços com ela relacionados. 

Acessoriamente, constitui objeto da so-

ciedade a produção e a compra e venda 

de produtos florestais, a sua movimen-

tação e o transporte público de merca-

dorias, o desenvolvimento do meio rural 

e a proteção do meio ambiente, o apro-

veitamento e a exploração de potencia-

lidades cinegéticas, a instalação e ex-

ploração de unidades de agroturismo, a 

criação e gestão de espaços de lazer e o 

desenvolvimento de ações de formação.
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N.º 11

ETERMAR – ENGENHARIA

E CONSTRUÇÃO, S.A.

Estrada da Graça, 38 – Cachofarra

2910-524 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 1968

CAE: 42910 – Engenharia hidráulica

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 53.250.837 €

N.º de Trabalhadores: 235

A Etermar – Engenharia e Construção S.A. é 

uma empresa líder na Europa no setor da 

engenharia e construção, reconhecida inter-

nacionalmente pelos seus trabalhos hidráu-

licos e marítimos. Dispõe de soluções para 

escavação de solos, assim como dragas de 

sucção e de arrasto para areias e sedimen-

tos. Executa portos e infraestruturas por-

tuárias, incluindo molhes de proteção aos 

cais, utilizando as mais variadas técnicas 

construtivas e de engenharia. Instala con-

dutas submarinas em polietileno (PEAD) 

para qualquer tipo de infraestrutura. Tem 

desenvolvido projetos na área de constru-

ção civil e estruturas terrestres. O know-

-how técnico da Etermar no segmento da 

hidráulica e mecânica de fluídos tem sido 

inúmeras vezes aplicado em ambientes ter-

restres. Ao longo da sua história, desen-

volveu variados projetos terrestres, como 

túneis, canais de irrigação, redes de rega e 

barragens e estruturas hidroelétricas.

N.º 12

SEAT CENTER ARRÁBIDA

– AUTOMÓVEIS, LDA.

Avenida Mestre Lima de Freitas, 12

2910-142 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 2004

CAE: 45110 – Comércio de veículos 

automóveis ligeiros

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 53.069.378 €

N.º de Trabalhadores: 22

A SEAT Center Arrábida é o concessio-

nário de veículos automóveis da mar-

ca SEAT em Setúbal. Tem por objeto o 

exercício do comércio de automóveis, 

seus acessórios e sobressalentes e res-

petivas reparações e outras atividades 

auxiliares de serviços financeiros.
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N.º 13

ADUBOS DEIBA – COMERCIALIZAÇÃO

DE ADUBOS, LDA.

Parque Industrial da Mitrena, lote 42/45 

2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1998

CAE: 46750 – Comércio por grosso de 

produtos químicos

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 49.231.267 €

N.º de Trabalhadores: 45

Integrada num dos mais fortes grupos a 

atuar na Península Ibérica no mercado 

de fertilizantes, a empresa Adubos Dei-

ba – Comercialização de Adubos, Lda. 

(DEIBA) dedica-se desde a sua génese 

à comercialização de fertilizantes no 

mercado português, dando, desta forma, 

continuidade à atividade que, em Por-

tugal pertencia, até aí, à multinacional 

de origem alemã BASF. Fruto do seu 

profissionalismo e da aposta na quali-

dade dos produtos e serviços, a DEIBA 

tem conhecido um crescimento sólido e 

sustentado no mercado de fertilizantes e 

junto da comunidade agrícola. 

N.º 14

JC COIMBRA II – DISTRIBUIÇÃO, S.A.

Zona Industrial de Mitrena, Lote 51

2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1992

CAE: 46332 – Comércio por grosso de 

azeite, óleos e gorduras alimentares

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 45.632.657 €

N.º de Trabalhadores: 30

O início da história da JC Coimbra remon-

ta a 1946 quando o seu sócio-fundador, 

José Carvalho Coimbra, inicia a atividade 

na distribuição de azeite. Atualmente, o 

Grupo JC Coimbra é uma das principais 

empresas portuguesas do setor oleícola, 

especializada no fornecimento de azei-

tes e óleos alimentares ao mercado de 

consumo e também à indústria trans-

formadora, através de marcas do grupo 

e de marcas do cliente (Private Label), 

exportando os seus produtos para dife-

rentes países espalhados pelos quatro 

cantos do mundo.
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N.º 15

TABACOS MANROC, LDA.

Rua Quinta do Mocho, n.º 2

2910-287 Setúbal

Freguesia: Gâmbia-Pontes-Alto da 

Guerra

Início de Atividade: 2001

CAE: 46350 – Comércio por grosso de 

tabaco

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 35.124.451 €

N.º de Trabalhadores: 30

A Tabacos Manroc, Lda. é uma empre-

sa que se dedica a diferentes áreas da 

distribuição. São depositários e impor-

tadores de diversos tabacos e produtos 

relacionados, como charutos, cigarrilhas, 

cachimbos, isqueiros e fósforos. São 

também uma empresa distribuidora de 

bebidas.

N.º 16

LAUAK AEROSTRUCTURES SETÚBAL, 

LDA.

Estrada Vale da Rosa, Blue Biz Global 

Parques – Parque Empresarial da 

Península de Setúbal

2910-845 Setúbal

Freguesia: São Sebastião 

Início de Atividade: 2003

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

CAE: 30300 – Fabricação de aeronaves, 

de veículos espaciais e equipamento 

relacionado

Volume de Negócios: 30.950.651 €

N.º de Trabalhadores: 595

A empresa Lauak Aerostructures Setú-

bal, Lda. exerce a sua atividade no es-

tudo, desenvolvimento, fabrico e mon-

tagem de peças e componentes para a 

indústria aeronáutica, peças metálicas 

para aplicações industriais e painéis 

modulares para divisórias de edifícios. 

Integra também a indústria de bens e 

tecnologias militares.
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N.º 17

MULTIAUTO – SOCIEDADE DE COMÉRCIO 

DE AUTOMÓVEIS, S.A.

Estrada dos Ciprestes – Quinta da 

Varzinha – 2910-706 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

CAE: 45110 – Comércio de veículos 

automóveis ligeiros

Início de Atividade: 1973

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 28.637.750 €

N.º de Trabalhadores: 90

A empresa Multiauto – Sociedade de 

Comércio de Automóveis S.A. é a con-

cessionária das marcas Renault e Dacia 

em Setúbal. Tem por objeto o comércio 

de automóveis, seus acessórios e so-

bressalentes e respetivas reparações e 

outras atividades auxiliares de serviços 

financeiros.

N.º 18

SAPEC – QUÍMICA, S.A.

Avenida do Rio Tejo – Parque Industrial 

Sapec Bay – Mitrena – 2910-440 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1990

CAE: 20301 – Fabricação de tintas 

(exceto impressão), vernizes, mastiques 

e produtos similares

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 26.359.848 €

N.º de Trabalhadores: 50

A Sapec Química, S.A., empresa do Gru-

po SAPEC, comercializa produtos quí-

micos, petroquímicos e metais para a 

indústria, dedicando-se ainda ao fabrico 

de alguns produtos químicos. Com uma 

vasta experiência no setor químico in-

dustrial e um aperfeiçoamento dos mé-

todos de trabalho, conquistou a solidez 

com que é reconhecida nos mercados 

em que atua. A Sapec Química trabalha 

diariamente para acompanhar a evolu-

ção dos mercados e corresponder às 

constantes mudanças nas necessidades 

dos seus clientes e pretende ser uma re-

ferência por excelência no fornecimento 

de produtos químicos ao mercado.
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N.º 19

BACALHÔA – VINHOS DE PORTUGAL, 

S.A.

Estrada Nacional 10 – Vila Nogueira de 

Azeitão – 2925-742 Azeitão

Freguesia: União das Freguesias de 

Azeitão

Início de Atividade: 1922

CAE: 11021 – Produção de vinhos 

comuns e licorosos

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 23.853.870 €

N.º de Trabalhadores: 97

A Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A. é uma 

das maiores e mais inovadoras empresas 

vinícolas em Portugal e desenvolveu ao 

longo dos anos uma vasta gama de vinhos 

que lhe granjeou uma sólida reputação jun-

to de consumidores nacionais e estrangei-

ros. Presente em sete regiões vitícolas por-

tuguesas, com um total de 1200 hectares 

de vinhas, 40 quintas, 40 castas diferentes 

e 4 centros vínicos (adegas), distingue-se 

pela sua dimensão e pela autonomia em 

70% na produção própria. A cada uma 

das entidades que constituem a Bacalhôa 

Vinhos de Portugal, S.A. corresponde um 

centro de produção com características pró-

prias e um património com valor cultural 

intrínseco. É à dinâmica gerada pelo cruza-

mento destas várias identidades, explorada 

com recurso à tecnologia mais atual e aos 

conhecimentos de uma equipa de renome, 

que a empresa deve a capacidade no com-

petitivo mercado português.

N.º 20

ENERPULP – COGERAÇÃO ENERGÉTICA 

DE PASTA, S.A.

Polo Industrial da Navigator Company – 

Mitrena – 2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1999

CAE: 35112 – Produção de eletricidade 

de origem térmica

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 23.543.140 €

N.º de Trabalhadores: não disponível

A Enerpulp – Cogeração Energética de 

Pasta, S.A. é uma empresa que tem ati-

vidade na produção e comercialização 

de energia elétrica e energia térmica, uti-

lizando o processo de cogeração, e co-

mercialização de combustíveis sólidos.
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N.º 21

LALLEMAND IBÉRIA, S.A.

Cachofarra – 2910-524 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 1963

CAE: 10891 – Fabricação de fermentos, 

leveduras e adjuvantes para panificação 

e pastelaria

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 22.941.294 €

N.º de Trabalhadores: 71

A Lallemand Ibéria, S.A. é uma empresa 

que concebe, desenvolve, fabrica e co-

mercializa leveduras, bactérias e produ-

tos relacionados com o objetivo de con-

duzir, reproduzir e otimizar os processos 

de fermentação natural para deles be-

neficiarem as indústrias agroalimentares. 

A visão global da Lallemand é a de ser 

líder mundial em mercados que utilizam 

as soluções de ponta que comerciali-

zam, enquanto contribuem para a pros-

peridade dos seus parceiros no negócio. 

N.º 22

C.A.T. – COMPANHIA DE AFRETAMENTOS 

E DE TRANSPORTES S.A.

Estrada de Algeruz, Edifício Sintax

– Vale de Ana Gomes

2910-227 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 1992

CAE: 49410 – Transportes rodoviários 

de mercadorias

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 19.954.170 €

N.º de Trabalhadores: 76

A atividade da C.A.T. – Companhia de 

Afretamentos e de Transportes, S.A. é 

a realização de transportes de veículos 

ou de mercadorias por quaisquer meios 

– terrestres, ferroviários, marítimos, etc. 

–, bem como a subcontratação desses 

transportes a terceiros. A empresa as-

segura a prestação de quaisquer servi-

ços inerentes à atividade de transitária 

e serviços técnicos para a instalação e 

funcionamento de empresas, instalações 

fabris e maquinaria.



economia em setúbal

193192

N.º 23

JOSÉ MARIA DA FONSECA, VINHOS, S.A.

Rua José Augusto Coelho, 11/13

– Vila Nogueira de Azeitão

2925-542 Azeitão

Freguesia: União das Freguesias

de Azeitão

Início de Atividade: 1917

CAE: 11021 – Produção de vinhos 

comuns e licorosos

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 19.782.186 €

N.º de Trabalhadores: 108

A José Maria da Fonseca, Vinhos, S.A. é 

um dos líderes nacionais nas áreas da 

produção e comercialização de vinhos 

de mesa e generosos, encontrando-se 

as suas marcas presentes em mais de 

70 países. O portefólio da José Maria da 

Fonseca engloba mais de trinta marcas, 

representativas das principais regiões 

vitivinícolas nacionais. Muitas delas são 

hoje casos de popularidade a nível na-

cional e internacional e autênticos em-

blemas do país. Este sucesso decorre do 

enorme investimento humano e mate-

rial e de uma constante capacidade de 

renovação por parte da José Maria da 

Fonseca, que, ao longo da sua história, 

e atualmente já na sétima geração, tem 

sabido preservar uma herança preciosa 

sem descurar a modernização, corres-

pondendo aos padrões de exigência que 

os consumidores dela esperam e surpre-

endendo a cada passo.

N.º 24

CARMONA – SOCIEDADE DE LIMPEZA

E TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, S.A.

Monte dos Bijagos, Jardia – Brejos de 

Azeitão – 2925-201 Azeitão

Freguesia: União das Freguesias de Azeitão

Início de Atividade: 1976

CAE: 19202 – Fabricação de produtos 

petrolíferos a partir de resíduos

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 16.624.444 €

N.º de Trabalhadores: 77

A Carmona – Sociedade de Limpeza e 

Tratamento de Combustíveis, S.A., em-

presa do Grupo Carmona, oferece um 

vasto conjunto de serviços ambientais 

de limpeza e gestão de resíduos peri-

gosos, não perigosos e valorizáveis por 

várias indústrias. Com uma aposta cons-

tante em I&D, as inovações internas de 

tratamento dos resíduos implementadas 

pela Carmona têm demonstrado ser uma 

plataforma de conhecimento de uma ri-

queza inestimável para o grupo.
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N.º 25

ÁGUAS DO SADO – CONCESSIONÁRIA 

DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E DE SANEAMENTO DE SETÚBAL, 

S.A.

Avenida Luísa Todi, 287, 3.º Dto.

2900-464 Setúbal

Freguesia: União das freguesias

de Setúbal 

Início de Atividade: 1997

CAE: 36001 – Captação e tratamento

de água

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 16.305.267 €

N.º de Trabalhadores: 138

A atividade da Águas do Sado – Conces-

sionária dos Sistemas de Abastecimento 

de Água e Saneamento de Setúbal, S.A. 

iniciou-se em novembro de 1997, após a 

celebração de um contrato de concessão 

dos sistemas de abastecimento de água 

e saneamento no concelho de Setúbal. 

A atividade da empresa é a gestão e 

manutenção dos sistemas de captação, 

tratamento e distribuição de água para 

consumo humano e de recolha e trata-

mento e rejeição de águas residuais do-

mésticas e industriais.

N.º 26

NOVA ERTEK – EMPRESA DE TRABALHO 

TEMPORÁRIO, LDA.

Avenida Dr. António Rodrigues Manito, 

100, R/C – 2900-063 Setúbal

Freguesia: União das Freguesias de 

Setúbal

Início de Atividade: 2016

CAE: 78200 – Atividades das empresas 

de trabalho temporário

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 16.208.113 €

N.º de Trabalhadores: 96

A Nova Ertek é a marca do Grupo Nett 

especializada na área dos recursos hu-

manos, nomeadamente em negócio do 

trabalho temporário, recrutamento e 

seleção, formação, consultoria, outsour-

cing, executive search e payroll. For-

mada por uma equipa de profissionais 

com grande experiência no mercado dos 

recursos humanos, a Nova Ertek desen-

volve soluções multidisciplinares adap-

tadas às necessidades específicas de 

cada cliente. 
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N.º 27

SOPAC – SOCIEDADE PRODUTORA DE 

ADUBOS COMPOSTOS, S.A.

Rua do Rio Mondego – Parque 

Industrial Sapec Bay – Mitrena

2910-543 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1997

CAE: 20151 – Fabricação de adubos 

químicos ou minerais e de compostos 

azotados

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 15.191.604 €

N.º de Trabalhadores: 102 

Criada em 1997 a partir da fusão das 

duas maiores empresas adubeiras de 

Portugal, pertencentes aos grupos Qui-

migal e Sapec, a Sopac ocupa uma po-

sição de destaque na produção e co-

mercialização de fertilizantes na Europa, 

especialmente na Península Ibérica. As 

suas linhas de produção dividem-se nos 

produtos superfosfatos, adubos clássi-

cos e adubos específicos. A capacidade 

de produção dos adubos compostos é 

de 400.000 toneladas/ano.

N.º 28

DELADUBOS – ARMAZENAMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE ADUBOS, LDA.

Zona Industrial de Mitrena, Lotes 42/45 

2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1999 

CAE: 46750 – Comércio por grosso de 

produtos químicos

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 13.756.672 €

N.º de Trabalhadores: 2

A Deladubos dedica-se à comercializa-

ção, embalamento e armazenamento de 

adubos, bem como de qualquer outro 

produto agrícola ou industrial, poden-

do praticar as demais atividades que se 

mostrem conformes à boa prossecução 

deste objeto principal e à prestação de 

serviços de logística relacionada com a 

atividade desenvolvida.
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N.º 29

MOFARPEIXE – COMÉRCIO DE PEIXE, 

LDA.

Rua dos Trabalhadores do Mar, 16,

3.º A2 – 2900-650 Setúbal

Freguesia: União das Freguesias

de Setúbal

CAE: 46381 –  Comércio por grosso de 

peixe, crustáceos e moluscos

Início de Atividade: 1983

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 12.741.132 €

N.º de Trabalhadores: 29 

A Mofarpeixe – Comércio de Peixe, Lda. 

dedica-se, desde a sua constituição, à 

comercialização de pescado fresco. A 

empresa opera segundo exigentes nor-

mas de qualidade e a sua atividade 

abrange transporte rodoviário de merca-

dorias, armazenagem frigorífica e não fri-

gorifica, comércio por grosso de peixe e 

congelação e transformação de pescado.

N.º 30

NAVIGATOR PARQUES INDUSTRIAIS, 

S.A.

Polo Industrial da Navigator Company

– Mitrena – 2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado 

Início de Atividade: 2013

CAE: 68200 – Arrendamento de bens 

imobiliários

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 11.826.657 €

N.º de Trabalhadores: não disponível

A Navigator Parques Industriais, S.A. é 

uma empresa do universo The Navigator 

Company e a sua atividade é a gestão 

de património imobiliário industrial, de 

forma direta ou indireta, a prestação de 

serviços de gestão centralizada de ati-

vos e a compra, venda e gestão de pré-

dios rústicos e urbanos.
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N.º 31

TERSADO – TERMINAIS PORTUÁRIOS

DO SADO, S.A.

Terminal Multiusos do Porto de Setúbal 

2910-793 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 2004

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

CAE: 52220 – Atividades auxiliares dos 

transportes por água

Volume de Negócios: 11.543.400 €

N.º de Trabalhadores: 10

A Tersado – Terminais Portuários do 

Sado, S.A. realiza operações portuárias 

relativas à estiva, desestiva, conferência, 

carga, descarga, transbordo, movimenta-

ção e arrumação em cais, terraplenos ou 

armazéns, formação e decomposição de 

unidades de carga, receção, armazena-

gem e entrega, operações complemen-

tares e, em geral, todas as que requei-

ram as mercadorias desembarcadas ou 

destinadas a embarque dentro da zona 

portuária.

N.º 32

SADOPORT – TERMINAL MARÍTIMO DO 

SADO, S.A.

Terminal Multiusos do Porto de Setúbal 

2910-793 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 2004

CAE: 52291 – Organização do transporte

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 10.649.129 €

N.º de Trabalhadores: 14

A Sadoport – Terminal Marítimo do Sado, 

S.A. é uma empresa que tem como ativi-

dade a organização de transporte, como 

operador portuário de terminais, atuan-

do no Terminal Multiusos do Porto de 

Setúbal.
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N.º 33

LUSO-ATLÂNTICA – CORRETOR

DE SEGUROS, S.A.

Avenida de Belo Horizonte, Casa das 

Areias, 1.º Esq. – 2910-422 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 1990

CAE: 66220 – Atividades de mediadores 

de seguros

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 10.447.217 €

N.º de Trabalhadores: 88

A Luso-Atlântica é uma empresa 

que tem por objeto a mediação, 

corretagem de seguros e resseguros e a 

consultadoria de seguros. A sociedade 

assume o objetivo de fornecer aos 

clientes serviços e especialistas 

que libertem recursos humanos e 

acrescentem valor em áreas sensíveis 

da vida das empresas, como são o 

risco, a prevenção e a segurança.

N.º 34

JOSÉ MARIA DA FONSECA II 

DISTRIBUIÇÃO, LDA.

Rua José Augusto Coelho, 11/13 – Vila 

Nogueira de Azeitão – 2925-542 Azeitão

Freguesia: União das Freguesias de 

Azeitão

Início de Atividade: 2014

CAE: 46341 – Comércio por grosso de 

bebidas alcoólicas

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 10.442.320 €

N.º de Trabalhadores: 12

A José Maria da Fonseca II Distribuição, 

Lda. é uma empresa do universo José 

Maria da Fonseca e dedica-se à importa-

ção, exportação, comercialização e dis-

tribuição de vinhos e de outras bebidas 

alcoólicas.
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N.º 35

S.P.C. – SERVIÇO PORTUGUÊS DE 

CONTENTORES, S.A.

Avenida do Rio Tejo – Parque Industrial 

Sapec Bay – Mitrena

2910-440 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 1971

CAE: 52102 – Armazenagem não frigo-

rífica

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 9.810.394 €

N.º de Trabalhadores: 71

A empresa S.P.C. – Serviço Português 

de Contentores, S.A. foi constituída é o 

ramo logístico do Grupo Sapec. As suas 

atividades principais são o parqueamen-

to e a reparação de contentores e a ges-

tão de entrepostos aduaneiros. A cons-

trução e implementação de terminais 

multiusos e multimodais apresenta uma 

moderna e variada oferta, a que se jun-

ta um conjunto de serviços logísticos de 

distribuição rodoviária e ferroviária ade-

quados às necessidades das empresas. 

N.º 36 

TREI REAL ESTATE PORTUGAL, LDA.

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 38

2900-395 Setúbal

Freguesia: União das Freguesias de 

Setúbal

Início de Atividade: 2004

CAE: 68200 – Arrendamento de bens 

imobiliários

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 9.760.395 €

N.º de Trabalhadores: 5

A Trei Real Estate Portugal, Lda. incor-

pora a área imobiliária do Grupo Tengel-

mann, presente em seis países. Exerce 

a atividade de arrendamento de bens 

imobiliários, nomeadamente gerindo um 

portfólio de supermercados.
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N.º 37

LETRAS & ESTRELAS PAPELARIA, 

TABACARIA, JOGOS E LOTARIAS, LDA.

Avenida Bento Gonçalves, 21.ª

2910-433 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 2014

CAE: 47620 – Comércio a retalho de 

jornais, revistas e artigos de papelaria, 

em estabelecimentos especializados

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 9.174.109 €

N.º de Trabalhadores: 20

A empresa Letras & Estrelas Papelaria, 

Tabacaria, Jogos e Lotarias, Lda. exerce 

a atividade de comércio de uma grande 

variedade de mercadorias, nomeada-

mente artigos de papelaria, tabacaria, 

jornais, revistas e outras publicações, 

brindes e lotarias, assim como agencia-

mento de jogos da Santa Casa da Mise-

ricórdia.

N.º 38

TECOR – TECNOLOGIA ANTICORROSÃO, 

S.A.

Estaleiro da Mitrena. Apartado 2048

2911-801 Setúbal

Freguesia: Sado 

Início de Atividade: 1995

CAE: 25610 – Tratamento e 

revestimento de metais

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 9.144.132 €

N.º de Trabalhadores: 26

Nascida de uma reestruturação da Lis-

nave, em 1995, a Tecor – Tecnologia An-

ticorrosão, S.A. presta uma vasta gama 

de serviços na área da indústria naval 

e da indústria em geral, de tratamentos 

de superfícies em navios e na indústria, 

de preparação e pinturas anticorrosivas 

e de acabamento, em contacto total ou 

parcial com a água, sujeitas a conden-

sação e expostas a diversos tipos de 

corrosibilidade ambiental e condições 

climatéricas. A Tecor recorre a soluções 

tecnologicamente avançadas nas áreas 

de preparação de superfícies, aplicação 

de pintura e hidrodemolição.
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N.º 39

TERRA FÉRTIL – GESTÃO E 

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, S.A.

Estrada dos Ciprestes, 90

2900-316 Setúbal

Freguesia: União das Freguesias de 

Setúbal 

Início de Atividade: 1995

CAE: 38212 – Tratamento e eliminação 

de outros resíduos não perigosos

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 8.894.142 €

N.º de Trabalhadores: 12

Pioneira em Portugal, a Terra Fértil – 

Gestão e Valorização de Resíduos, S.A. 

surgiu no mercado com o intuito de dar 

resposta às necessidades de escoamen-

to de lamas de ETAR, quer urbanas quer 

industriais, sendo hoje líder de merca-

do na sua área. A missão e a motivação 

da Terra Fértil assentam numa perspe-

tiva de colaboração permanente com 

os clientes, disponibilizando soluções à 

medida das necessidades e do tipo de 

resíduos produzidos. Simultaneamente, 

garante ao agricultor utilizador de bios-

sólidos ou de composto produzido um 

apoio técnico altamente especializado, 

fundamental para a execução de uma 

fertilização consciente, assegurando a 

salvaguarda do meio agrícola e do ecos-

sistema envolvente.

N.º 40

LISNAVEYARDS – NAVAL SERVICES, 

LDA.

Lugar de Mitrena – 2910-738 Setúbal

Freguesia: Sado

Início de Atividade: 2009

CAE: 33150 – Reparação e manutenção 

de embarcações

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 8.549.352 €

N.º de Trabalhadores: 284

A Lisnaveyards – Naval Services Lda., 

instalada e a operar no Estaleiro da Mi-

trena, tem por objeto a indústria naval 

e o desenvolvimento de atividades com 

esta conexa ou afins, designadamente 

a reparação e manutenção de embarca-

ções.
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N.º 41

IRONTEC – INDÚSTRIA NAVAL, S.A.

Praceta Agostinho da Silva, 6-A

2910-730 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 2005

CAE: 30111 – Construção de 

embarcações metálicas e estruturas 

flutuantes, exceto de recreio e desporto

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 8.171.863 €

N.º de Trabalhadores: 6 

A Irontec – Indústria Naval, S.A. atua no 

mercado da indústria naval desde 2005. 

Especialista em construção e reparação 

de embarcações de grande porte, dispõe 

de vasta experiência e know-how, num 

setor de atividade que se tem revelado 

cada vez mais competitivo. Em Portu-

gal, é a empresa com o maior volume 

de trabalho desenvolvido no Estaleiro 

da Lisnave. Marca presença em diversos 

mercados estrangeiros, como Espanha, 

França, EUA e Senegal.

N.º 42

ALMA & VALOR, LDA.

Estrada de Miraventos, lote 4-B

2900-501 Setúbal

Freguesia: União das Freguesias de 

Setúbal

Início de Atividade: 2010

CAE: 46382 – Comércio por grosso de 

outros produtos alimentares, n.e.

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 7.333.937 €

N.º de Trabalhadores: 44

A Alma & Valor, Lda. é uma empresa 

portuguesa com uma filosofia única: a 

perfeita harmonia com a natureza. Líder 

de mercado na área de superalimentos, 

oferece uma ampla gama de produtos 

com alto teor nutricional em todo o 

mundo. Graças a um rigoroso código de 

conduta para o fornecimento dos produ-

tos que comercializa, a empresa garante 

que todos provenham de agricultura or-

gânica e de áreas não poluídas. Tam-

bém acredita que estes superalimentos 

devem ter certificação de comércio justo, 

para um futuro mais sustentável.



economia em setúbal

203202

N.º 43

EMPRESA DE TRANSPORTE LUÍSA TODI, 

LDA.

Estrada de Algeruz, Cruz de Peixe

2910-279 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Ano de Início de Atividade: 1993

CAE: 49392 – Outros transportes 

terrestres de passageiros diversos, n.e.

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 7.272.833 €

N.º de Trabalhadores: 48

A Empresa de Transportes Luísa Todi, 

Lda., luso-espanhola, faz parte do grupo 

espanhol Transvia, sediado em Valên-

cia. Disponibiliza dois tipos distintos de 

serviços de transportes, para satisfazer 

as necessidades de todos os clientes: o 

regular especializado, de transporte de 

passageiros segundo itinerário, frequên-

cia, horário e paragens predeterminadas, 

em dias da semana e/ou épocas do ano 

previamente estabelecidos, e o ocasio-

nal, que compreende serviços que asse-

guram o transporte de grupos de pas-

sageiros, organizados por iniciativa de 

terceiros ou do próprio transportador, 

nomeadamente o transporte coletivo e o 

serviço para agências de viagens. 

N.º 44

AFONSO H. O’NEILL & C.A., LDA.

Rua Ocidental do Mercado, 57, 1.º Esq. 

2900-516 Setúbal

Freguesia: União das Freguesias de 

Setúbal 

Início de Atividade: 1995

CAE: 52291 – Organização do transporte

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 7.258.400 €

N.º de Trabalhadores: 12

A empresa Afonso H. O’Neill & C.ª Lda. 

é pioneira no transporte marítimo por-

tuguês e uma das mais antigas da Eu-

ropa. Fortalecida por sólidos valores 

e dotada desde sempre de uma visão 

ousada e coerente, a empresa iniciou-se 

com o agenciamento de navios para o 

transporte de sal, conservas e folha da 

flandres, produtos essenciais para o de-

senvolvimento da atividade conserveira 

setubalense. É hoje uma empresa em-

preendedora, detentora de uma experi-

ência e conhecimento invejável, dotada 

dos mais sofisticados meios tecnológi-

cos para fazer face aos grandes desafios 

que um mercado em constante evolução 

apresenta.
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N.º 45

SUPERSETÚBAL – SUPERMERCADOS, 

LDA.

Estrada Nacional 10, Km 42,80 – Pontes

2910-828 Setúbal

Freguesia: Gâmbia-Pontes-Alto da 

Guerra

Início de Atividade: 2013

CAE: 47111 – Comércio a retalho em 

supermercados e hipermercados

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas

Volume de Negócios: 7.230.003 €

N.º de Trabalhadores: 52

A empresa Supersetúbal – Supermerca-

dos, Lda. exerce a atividade de comércio 

a retalho, nomeadamente a exploração 

de uma unidade comercial da marca 

Intermarché , as operações inerentes à 

exploração comercial de supermercados 

e à distribuição de produtos alimentares 

e não alimentares, a exploração de pos-

tos de abastecimento de combustíveis, 

a comercialização de medicamentos não 

sujeitos a receita médica e a exploração 

de padarias, cafetarias, snack-bars, pas-

telarias, restaurantes e take-aways, bem 

como a gestão de centros comerciais.

N.º 46

MECAHERS – AERONAUTICA, 

UNIPESSOAL, LDA.

Estrada Vale da Rosa, Aicep Global 

Parques – Vale da Rosa

2910-845 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 2014

CAE: 30300 – Fabricação de aeronaves, 

de veículos espaciais e equipamento 

relacionado

Forma Jurídica: Sociedade Unipessoal 

por Quotas

Volume de Negócios: 7.198.939 €

N.º de Trabalhadores: 166

A empresa Mecahers Aeronautica, Uni-

pessoal, Lda. exerce a atividade de fabri-

cação de aeronaves, veículos espaciais 

e equipamento relacionado, realizando 

trabalhos de mecânica geral, mecânica 

de precisão, material industrial e ae-

ronáutico, montagem, composição de 

conjuntos e subconjuntos industriais de 

chapa, caldeiraria. soldadura.
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N.º 47

SEVEN SEAS MARITIME SERVICES 

(PORTUGAL), UNIPESSOAL, LDA.

Sítio da Capela, Poçoilos, Armazém C

2910-801 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 1971

CAE: 52240 – Manuseamento de carga

Forma Jurídica: Sociedade Unipessoal

Volume de Negócios: 6.372.019 €

N.º de Trabalhadores: 26

A Seven Seas Maritime Services, Uni-

pessoal, Lda. é um grupo que integra 

serviços marítimos especializados no 

fornecimento de abastecimento de na-

vios, lojas, peças de reposição, soluções 

de limpeza e marcas técnicas marítimas 

líderes, através da sua extensa rede 

global. Fundada em 1971, a Seven Seas 

opera em toda a Ásia-Pacífico, Oriente 

Médio e África, Europa e Américas, com 

uma rede global focada em oferecer um 

atendimento excecional ao cliente.

N.º 48

LALLEMAND FERMENTOS, UNIPESSOAL, 

LDA.

Cachofarra – 2910-524 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: não disponível

CAE: 46382 – Comércio por grosso de 

outros produtos alimentares, n.e.

Forma Jurídica: Sociedade Unipessoal

Volume de Negócios: 6.326.872 €

N.º de Trabalhadores: 12

A Lallemand Fermentos, Unipessoal, 

Lda., empresa do universo Lallemand, 

dedica-se ao comércio de leveduras e de 

outros ingredientes para panificação.
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N.º 49

ALEGRO SETÚBAL – GESTÃO E 

EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS, 

S.A.

Rua Artilharia 1, n.º 51, Páteo Bagatela, 

Edifício 3, Escritório 3, 4, 5 e 6

1250-038 Lisboa

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 2015

CAE: 68200 – Arrendamento de bens 

imobiliários

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 6.155.458 €

N.º de Trabalhadores: 4

A Alegro Setúbal – Gestão e Exploração 

de Centros Comerciais, S.A. dedica-se 

à exploração de estabelecimentos em 

conjuntos comerciais, à conceção, co-

mercialização, gestão e exploração de 

conjuntos comerciais e à compra, venda, 

locação, exploração e administração de 

imóveis destinados à instalação de con-

juntos comerciais. É responsável pela 

gestão do Centro Comercial Alegro Se-

túbal.

N.º 50

SETESHIPPING – TRANSPORTES 

INTERNACIONAIS, S.A.

Avenida Luísa Todi, 1, 1.º

2900-459 Setúbal

Freguesia: São Sebastião

Início de Atividade: 1965

CAE: 52291 – Organização do transporte

Forma Jurídica: Sociedade Anónima

Volume de Negócios: 6.016.516 €

N.º de Trabalhadores: 6

A Seteshipping – Transportes Internacio-

nais, S.A. é uma empresa que se dedica 

à atividade transitária, designadamente 

à planificação e organização das opera-

ções relativas ao transporte nacional e 

internacional de mercadorias, represen-

tação de armadores de navios, ativida-

des logísticas complementares e sua 

distribuição.
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THE 50 LARGEST COMPANIES
IN THE MUNICIPALITY OF SETÚBAL

In 2018, the 12,687 companies operating in the 
municipality of Setúbal achieved turnover of 
6,469,638,037 Euros. Their contribution and impor-
tance for the life of the municipality are significant, 
along with their impact on the regional and do-
mestic economy. Since it is impossible to mention 
every single company by name, shown below are 
the 50 biggest companies in the municipality of 
Setúbal, by turnover and in descending order, ac-
cording to data from Ignios, a Portuguese business 
information company, and from INE.

No. 1 The Navigator Company, S.A.
Wholesale trade of other intermediate goods.
Turnover: €2,541,646,446

No. 2 Navigator Paper Setúbal, S.A.
Manufacture of paper and cardboard (except 
corrugated). Turnover: €639,427,353

No. 3 Navigator Brands, S.A.
Manufacture of paper and cardboard (except 
corrugated). Turnover: €525,272,543

No. 4 Navigator Pulp Setúbal, S.A.
Manufacture of paper pulp. Turnover: €321,561,956

No. 5 Coca-Cola European Partners
Manufacture of soft drinks and other non-alcoholic 
beverages. Turnover: €196,666,633

No. 6 SECIL – Companhia Geral de Cal e 
Cimento, S.A.
Manufacture of cement. Turnover: €196,000,404

No. 7 Gonvarri – Produtos Siderúrgicos, S.A.
Cold-rolled narrow strip-making. Turnover: 
€138,175,818

No. 8 Lisnave – Estaleiros Navais, S.A.
Vessel repair and maintenance. Turnover: 
€83,315,067

No. 9 EMA21 – Engenharia e Manutenção 
Industrial Século XXI S.A.
Machine and equipment repair and maintenance. 
Turnover: €82,228,937

No. 10 Navigator Forest Portugal, S.A.
Machine and equipment repair and maintenance. 
Turnover: €55,382,855

No. 11 Etermar – Engenharia e Construção, S.A.
Hydraulic engineering. Turnover: €53,250,837

No. 12 Seat Center Arrábida – Automóveis, LDA.
Sale of light passenger vehicles. Turnover: 
€53,069,378

No. 13 Adubos Deiba – Comercialização de 
Adubos, LDA.
Wholesale trade of chemicals. Turnover: 
€49,231,267

No. 14 JC Coimbra II – Distribuição, S.A.
Wholesale trade of olive oil, food oils and fats. 
Turnover: €45,632,657

No. 15 Tabacos Manroc, LDA.
Wholesale trade of tobacco. Turnover: €35,124,451

No. 16 Lauak Aerostructures Setúbal, LDA.
Manufacture of aircraft, space vehicles and related 
equipment. Turnover: €30,950,651

No. 17 Multiauto – Sociedade de Comércio de 
Automóveis, S.A.
Sale of light passenger vehicles. Turnover: 
€28,637,750

No. 18 Sapec – Química, S.A.
Manufacture of paints (except printing inks), 
varnishes, sealants and similar products. Turnover: 
€26,359,848
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No. 19 Bacalhôa – Vinhos de Portugal, S.A.
Production of common and liqueur wines. 
Turnover: €23,853,870

No. 20 Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, 
S.A.
Electricity generation using thermal energy. 
Turnover: €23,543,140

No. 21 Lallemand Ibéria, S.A.
Manufacture of leavens, yeasts and adjuvants for 
making bread and pastries. Turnover: €22,941,294

No. 22 C.A.T. – Companhia de Afretamentos e de 
Transportes S.A.
Road freight transport. Turnover: €19,954,170

No. 23 José Maria da Fonseca, Vinhos, S.A.
Production of common and liqueur wines. 
Turnover: €19,782,186

No. 24 Carmona – Sociedade de Limpeza e 
Tratamento de Combustíveis, S.A.
Manufacture of petroleum products from waste. 
Turnover: €16,624,444

No. 25 Águas do Sado – Concessionária dos 
Sistemas de Abastecimento de Água e de 
Saneamento de Setúbal, S.A.
Water catchment and treatment. Turnover: 
€16,305,267

No. 26 Nova Ertek – Empresa de Trabalho 
Temporário, LDA.
Activities involving temporary employment 
agencies. Turnover: €16,208,113

No. 27 Sopac – Sociedade Produtora de Adubos 
Compostos, S.A.
Manufacture of chemical or mineral fertilisers and 
nitrogen compounds. Turnover: €15,191,604

No. 28 Deladubos – Armazenamento e 
Comercialização de Adubos, LDA.
Wholesale trade of chemicals. Turnover: 
€13,756,672

No. 29 Mofarpeixe – Comércio de Peixe, LDA.
Wholesale trade of fish, crustaceans and molluscs. 
Turnover: €12,741,132

No. 30 Navigator Parques Industriais, S.A.
Leasing of immoveable property. Turnover: 
€11,826,657

No. 31 Tersado – Terminais Portuários do Sado, 
S.A. Ancillary activities involving water transport. 
Turnover: €11,543,400

No. 32 Sadoport – Terminal Marítimo do Sado, 
S.A.
Transport organisation. Turnover: €10,649,129

No. 33 Luso-Atlântica – Corretor de Seguros, S.A.
Insurance brokerage activities. Turnover: 
€10,447,217

No. 34 José Maria da Fonseca II Distribuição, LDA. 
Wholesale trade of alcoholic beverages. Turnover: 
€10,442,320

No. 35 S.P.C. – Serviço Português de Contentores, 
S.A.
Non-cold storage. Turnover: €9,810,394

No. 36 Trei Real Estate Portugal, Lda.
Leasing of immoveable property. Turnover: 
€9,760,395

No. 37 Letras & Estrelas Papelaria, Tabacaria, 
Jogos e Lotarias, LDA.
Retail trade of newspapers, magazines and 
stationery, at specialised shops. Turnover: 
€9,174,109
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No. 38 Tecor – Tecnologia Anticorrosão, S.A.
Metal treatment and coating. Turnover: €9,144,132

No. 39 Terra Fértil – Gestão e Valorização de 
Resíduos, S.A.
Treatment and disposal of other non-hazardous 
waste. Turnover: €8,894,142

No. 40 Lisnaveyards – Naval Services, LDA.
Vessel repair and maintenance. Turnover: 
€8,549,352

No. 41 Irontec – Indústria Naval, S.A.
Construction of metal vessels and floating 
structures, except recreational and sports 
structures. Turnover: €8,171,863

No. 42 Alma & Valor, LDA.
Wholesale trade of other foodstuffs, n.e. Turnover: 
€7,333,937

No. 43 Empresa De Transporte Luísa Todi, LDA.
Other land transport of miscellaneous passengers, 
n.e. Turnover: €7,272,833

No. 44 Afonso H. O’neill & C.a., LDA.
Transport organisation. Turnover: €7,258,400

No. 45 Supersetúbal – Supermercados, LDA.
Retail trade at supermarkets and hypermarkets. 
Turnover: €7,230,003

No. 46 Mecahers – Aeronautica, Unipessoal, LDA.
Manufacture of aircraft, space vehicles and related 
equipment. Turnover: €7,198,939

No. 47 Seven Seas Maritime Services (Portugal), 
Unipessoal, LDA.
Cargo handling. Turnover: €6,372,019

No. 48 Lallemand Fermentos, Unipessoal, LDA.
Wholesale trade of other foodstuffs, n.e. Turnover: 
€6,326,872

No. 49 Alegro Setúbal – Gestão e Exploração de 
Centros Comerciais, S.A.
Asset leasing. Turnover: €6,155,458

No. 50
Seteshipping – Transportes Internacionais, S.A.
Transport organisation. Turnover: €6,016,516
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