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Bem-vindo a Eschborn!
Bem-vindo à área metropolitana de Frankfurt-Reno-Meno -
No centro da Europa e no coração da Alemanha!
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Eschborn – O Mundo tão próximo
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Hesse – Economicamente sólida e aberta ao mundo

• Posição 4 no ranking dos Estados Federados* - Hesse pontua nas áreas de bem-estar, infraestruturas 
e mercado de trabalho

• Aprox. 12 500 empresas estrangeiras - o maior número de sedes sociais internacionais na Alemanha 

• 1,05 milhões de pessoas de 190 países vivem em Hesse (2017)

• 81 300 € é o PIB por pessoa empregada (10% acima da média alemã) (2017)

• 75% do valor acrescentado bruto total provém do setor dos serviços

• Acima de 90% das empresas de Hesse são pequenas e médias

Parlamento de HesseESA - Centro de controlo Banco Central Europeu (BCE)
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*IW-Consult, Ranking de existências 2012
Habitantes: 6,24 milhões, população ativa: 3,43 milhões (30.09.2017)



• 1.º lugar para Frankfurt no ranking (Standordindex)* das 30 maiores cidades da Alemanha, cujos 
pontos fortes são a formação, a capacidade de inovação, a internacionalidade e as infraestruturas

• 3.º lugar enquanto centro financeiro e comercial da Europa, 10.º lugar em todo o mundo**

• 12 clusters marcam esta área metropolitana: Finanças, indústria 
química/farmacêutica/biotecnológica, logística/transporte, tecnologia da informação/comunicação, 
consultoria, indústrias culturais e criativas, automação, automóvel, gestão da saúde, tecnologia 
aeronáutica/aeroespacial, tecnologia de materiais, tecnologia do ambiente/energia

• 15 universidades e escolas superiores, 12 escolas superiores privadas e eclesiásticas, 3 escolas 
superiores de artes, 7 academias e 13 escolas internacionais preparam as crianças de amanhã.

• 110 consulados, 60 câmaras de comércio & representações estrangeiras

Frankfurt-Reno-Meno – Área metropolitana 
multifacetada

Banco Central Europeu no horizonte Aeroporto de Frankfurt Universidade Goethe Campus da Ciência

*   HWWI/Ranking de cidades Berenberg, 2015 (N = 30, maior cidade alemã por número de habitantes)
** QFC: The Global Financial Centres Index 24, 2018
Habitantes: 5,72 milhões, população ativa: 2,27 milhões, estudantes: 244 000 (2016)



Frankfurt-Reno-Meno – Região metropolitana com 
futuro

• 3.º lugar das regiões Fintech na Alemanha (depois de Berlim e Munique)*
• TechQuartier em Frankfurt = ponto de contacto central, independente e comunidade para 

a cena Fintech
• Variedade em Iniciativas de start-ups e Fintech – Startup Safari, Fintech Forum, EY Startup 

Academy, Deutsche Börse Venture Network, Accelerator Frankfurt, Unibator (Universidade 
Goethe)…

• Foco do palco de start-ups de Frankfurt: Fintech, AI, Big Data & Analytics, Cybersecurity**
• No mínimo 32 incubadoras e 18 espaços de coworking surgiram na região Frankfurt-Reno-

Meno, com tendência para subir. O ecossistema das start-ups da região prospera.***
• Objetivo: até 2022, a região Frankfurt-Reno-Meno deverá tornar-se uma região líder 

internacional ao nível das startups****

Tech Quartier em Frankfurt Espaço de coworking em Eschborn Plano diretor FinTech

*        comdirect, ranking FinTech-Hub, 2017
**      Startup Genome LLC, 2018
***   Região do Conhecimento Frankfurt-Reno-Meno, Atlas do Conhecimento, 2018
**** Plano Diretor de Startups da Região de Frankfurt-Reno-Meno, 2018 



Distrito Meno-Taunus – Entre metrópoles e a natureza

• 4.º lugar no distrito Meno-Taunus (MTK) no ranking regional * dos 401 distritos da Alemanha. 

• 13.º lugar no Atlas do Futuro**, que prevê “possibilidades muito elevadas” para o futuro do MTK.

• 15.º lugar no ranking geral da bússola da digitalização***

• É o menor distrito da Alemanha (222,4 km²) entre as grandes cidades de Wiesbaden (capital do 
Estado, com 203,9 km²) e Frankfurt (248,3 km²).

• Em 17 300 empresas, é gerado um PIB de 106 547 Euro por empregado, ocupando o distrito Meno-
Taunus o 3.ª lugar do ranking alemão do PIB****.

• Quase 1 em cada 5 habitantes de Frankfurt que trabalha fora da cidade
está empregado no MTK.*****

• Alto valor recreativo graças à área de lazer do Taunus, ao Parque Regional e à Rota da Cidra

• IW-Consult, 2018 – Ranking regional – Comparação de nível (N = 401 distritos na Alemanha)
**        Prognos, 2016 – (N = 402 distritos nacionais)
*** Prognos, Bússola da digitalização, 2018 (N = 401 distritos na Alemanha)
**** Grupo de trabalho „Contabilidade Nacional dos Estados“, 2014 (cf. Ingolstadt, 1.º lugar: 117 828 €)
***** Associação Regional Frankfurt, Monitoring 2016 
Habitantes: 235 708 milhões, população ativa: 95 387 (2016)

Parque industrial de Eschborn Vista para o TaunusZona comercial de MTZ

Eschborn

Distrito de Meno-Taunus



Eschborn, na orla oriental do distrito Meno-Taunus, perto da cidade de Frankfurt, conta com 21 300 
habitantes e é o local de trabalho de mais de 35 600 pessoas.
Por um lado, Eschborn é um moderno centro de escritórios internacional, por outro lado, é uma cidade 
verde, com um estilo de vida atraente e excelente qualidade de vida. 

Eschborn - Centro de escritórios internacional



Eschborn – Motor da economia do Distrito Meno-Taunus

• 4350 empresas – desde ninhos de empresas até empresas globais – Eschborn tem a oferta certa
para todos.

• Mais de 100 empresas de alta tecnologia fazem de Eschborn um dos mais importantes centros de 
inovação da região de Frankfurt-Reno-Meno. As empresas aproveitam as extraordinárias
infraestruturas dos parques industriais, equipados com redes de fibra ótica de alta velocidade. Além 
de empresas de TI, telecomunicações e alta tecnologia, como a Vodafone, BT, Samsung, LG, 
Yaskawa e SAP, etc., também aqui estão fixadas várias empresas de grande dimensão da área 
financeira, consultoria, química, farmacêutica e de ciências da vida, como o Deutsche Bank AG, a 
Deutsche Börse AG, Commerzbank, PSD-Bank, EY e Rödl & Partner, Abbott, Terumo, NSK, etc.

• Organismos federais, como o Instituto Federal de Economia & Controlo de Exportações e a Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), têm sede em Eschborn.

EY Deutsche BörseGIZ SAP



Eschborn – Ligada ao Mundo

Eschborn

Frankfurter 
Kreuz

Frankfurt 
Airport

Apenas 10 minutos de carro separam Eschborn do Aeroporto Internacional de Frankfurt. 
A partir daqui, rapidamente se chega a todas as partes do mundo - uma garantia para o sucesso 
empresarial. 
Mais de 99 companhias aéreas - 311 destinos - 97 países* - 64,5 milhões de passageiros**
(*Aeroporto de Frankfurt, 2017)



Eschborn – Excelentes infraestruturas de transporte

Os nós dos eixos Sul-Norte e Leste-Oeste, com a
A66 entre Wiesbaden e Frankfurt, a A5 entre Hanôver e 
Basileia e a A3 entre Colónia e Regensburgo, passam todos 
próximos de Eschborn. 
Também as ferrovias (ICE) estão ligadas entre si de forma 
conveniente.
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Eschborn – Sinta-se em casa

Paralelamente ao desenvolvimento industrial, a população 
da cidade tem vindo a multiplicar-se. 
Nasceram novas áreas residenciais, novas escolas, 
instalações desportivas, jardins infantis, parques infantis, 
zonas verdes e muitas outras instalações infraestruturais. 

Um grande número de (perto de 100) associações 
proporciona aos cidadãos de Eschborn boas ofertas em 
termos de lazer e socialização, nomeadamente através de 
uma vasta oferta cultural. 

Número de habitantes: 21 396 (2017)

Poder de compra: 30 589 EUR/habitante (GfK, 2018)

133,3% (Alemanha = 100%)

Contribuição predial B: 140 %

Verão em Eschenplatz

Parque de esculturas de Niederhöchstadt



EschBORN PARA NEGÓCIOS
5 parques industriais para receber 
o seu sucesso



Eschborn – Centro ideal para fazer negócios

Os parques industriais da cidade são o fórum de empresas com atividade mundial e oferecem 
possibilidades interessantes para empresas novas.

Entre as empresas líderes sedeadas em Eschborn contam-se, entre outras, a Abbott, Cisco, 
Commerzbank, Compass Group, Deutsche Bank, Deutsche Börse AG, EY, Huawei, ICICI Bank, LG, 
Orange Business, Randstad, Samsung, SAP, Swatch, Techem, Vodafone, VR-Leasing, Yaskawa etc.

Em Eschborn foram já construídos edifícios de escritórios, arquitetónica e ambientalmente exigentes, e 
a tendência é para que continuem a proliferar. A taxa de imposto sobre transações, tão atrativa para 
empresas, e a existência de boas redes, também favorecem este desenvolvimento.

Taxa de imposto sobre transações: 330% (desde 01.01.2016)

Contribuição predial A (B): 170 % (140 %)



Eschborn – Os nossos 5 parques industriais

Parque Industrial Oeste

Parque Camp-Phönix

Parque Industrial Leste

Parque Helfmann

Parque Industrial Sul



Eschborn – Parque Industrial Sul

50 ha, aprox. 21 000 postos de 
trabalho, situado perto da A66, 
estação ferroviária. Sede de: 
Deutsche Bank, BAFA, BT, 
Zühlke, gft, Deutsche Börse, 
Vodafone, Samsung, Huawei, 
EY, Verbatim, goldgas, SAP, LG, 
etc.



Eschborn – Parque Camp-Phönix

24 ha, aprox. 1 200 postos de 
trabalho, situado perto da A66. 
Sede de XXXL, Mömax, NSK-
Europe, Toyota Nix, Rewe, Sanitär 
Richter & Frenzel, dm, KFC, Poco, 
denn‘s Biomarkt, Aldi, Fressnapf, 
Elements, Küchen Atelier Grohs, 
Golfhouse, etc.



Eschborn – Parque Industrial Oeste

40 ha, aprox. 8 400 postos de 
trabalho, situado na L3005 perto 
da A66, estação ferroviária. Sede 
de: Cisco, Yaskawa, Fotoco, D-
Link, VR-Leasing, techem, GIZ, 
Monster, Unielektro, Kotra, 
Terumo, G+K Automobile, 
Siemens Healthcare ... 



Eschborn – Parque Industrial Leste

10 ha, aprox. 2 500 postos de 
trabalho. Sede de: Selgros, Aldi, 
Lidl, BabyOne, NuSkin, Das 
Futterhaus, Reddy Küchen, 
McTREK, Dt. Apothekerverein, 
Ingenico, Rossmann, etc.



Eschborn – Parque Helfmann

7,7 ha, aprox. 2 500 postos de 
trabalho. O mais moderno 
parque industrial com sede de: 
Commerzbank, Waters, 
Compass Group, Accovion, 
ConCardis, Abbott, Randstad, 
Mercure Hotels, etc.



Links

Apresentação de Eschborn 2018
www.eschborn.de/wirtschaft/expose-und-standortmagazin/

Plano de urbanização e valores de zonamento de Eschborn
www.eschborn.de/de/wirtschaft/bebauungsplaene-bodenrichtwerte/

Triângulo Frankfurt-Reno-Meno em números
www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Wirtschaft/FRM_in_Zahlen_2017_deutsch-1.pdf

Preços comerciais

www.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/Gewerbemarktbericht%202016.pdf

Balanço 2016 - Estudo de desempenho: Triângulo Frankfurt-Reno-Meno e as regiões metropolitanas alemãs

www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_153_1.PDF?1467719975

Estudo de clusters no triângulo Frankfurt-Reno-Meno - Vantagens concorrenciais graças à conexão em rede

www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_60_1.PDF?1401268162

Prognóstico – Atlas do futuro 2016
www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-regionen/zukunftsatlas-2016/

Guia para recém-chegados
www.newcomers-network.de/rhein-main/newcomers-guide/

http://www.eschborn.de/wirtschaft/expose-und-standortmagazin/
http://www.eschborn.de/de/wirtschaft/bebauungsplaene-bodenrichtwerte/
http://www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Wirtschaft/FRM_in_Zahlen_2017_deutsch-1.pdf
http://www.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/Gewerbemarktbericht%202016.pdf
http://www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_153_1.PDF?1467719975
http://www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_60_1.PDF?1401268162
http://www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-regionen/zukunftsatlas-2016/
http://www.newcomers-network.de/rhein-main/newcomers-guide/


H.1.1 Contactos

Adnan Shaikh
Presidente da Câmara Municipal de 
Eschborn

T    + 49 (0) 61 96 / 490 - 100 
F    + 49 (0) 61 96 / 490 - 400
M    a.shaikh@eschborn.de

Dong-Mi Park-Shin
Chefe do Departamento de Promoção
Económica

T     +49 (0) 6196 / 490 - 107
F     +49 (0) 6196 / 490 - 480
M     wirtschaft@eschborn.de

Câmara Municipal de 
Eschborn
Rathausplatz 36 
65760 Eschborn 
Alemanha
www.eschborn.de

mailto:a.shaikh@eschborn.de
mailto:wirtschaft@eschborn.de
http://www.eschborn.de


Estamos à sua espera!
Bem-vindo a Eschborn!


