
Bem-vindos a Nuremberga!
Qualquer empreendimento nasce de uma visão.
Nuremberga abre-lhe as verdadeiras perspectivas.



 
 

(nürnberg bewegt – Portugiesisch, 2013)  
 

 
 

 

A tecnologia de ponta exige um adequado espaço envolvente.  

Nuremberga dispõe de óptimas condições de enquadramento. 

 

Com o seu meio milhão de habitantes, Nuremberga é uma cidade moderna, inserida numa 

das mais importantes regiões europeias de tecnologia de ponta. Esta cosmopolita 

metrópole económica assume-se como o centro económico-cultural para os 3,5 milhões de 

habitantes na região metropolitana. 

Longa tradição nas artes e ofícios bem como no comércio - e uma clara visão de futuro. 

Hoje a cidade faz parte das mais importantes zonas económicas europeias no domínio da 

tecnologia de ponta. Nuremberga aposta sobretudo nas tecnologias de informação e na 

concepção e desenvolvimento de soluções para os sectores dos transportes, produção, 

medicina e energia. 

Nuremberga oferece infra-estruturas eficientes, zonas atractivas ao investimento, uma 

elevada qualidade de vida e as vantagens da dinâmica imprimida pela zona económica da 

Baviera. Aqui não só se trabalha com sucesso, como também se leva uma vida agradável. 

O Departamento de Incentivo à Economia é um parceiro da economia. Os seus 

colaboradores levam a cabo um aconselhamento e acompanhamento pesonalizados, sem 

burocracias. 

Conheça um atractivo espaço envolvente para empresas inovadoras. 

Para saber mais sobre Nuremberga: www.economy.nuremberg.de 

 

Departamento de Incentivo à Economia - 

o seu interlocutor na zona económica de Nuremberga 

Da nossa parte poderá contar com: 

• aconselhamento personalizado e competente em matéria de localização empresarial, 

mediação de espaços para implantação ou ainda possíveis apoios económicos. 

• disponibilização - rápida e sem burocracias - de informações detalhadas em matéria 

de localização empresarial 

• lançamento e acompanhamento de projectos tecnológicos 

 

Stadt Nürnberg / Cidade de Nuremberga 

Wirtschaftsförderung Nürnberg 

Theresienstraße 9 · 90403 Nürnberg 

Tel. +49 (0)9 11 / 2 31-29 98/-62 61; Fax +49 (0)9 11 / 2 31-27 62 

economy@stadt.nuernberg.de; www.economy.nuremberg.de 
 


	Nuernberg_portugiesisch_deckblatt_internet_N+
	Nuernberg_Portugiesisch

