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Criada Comissão de Trabalho para dinamizar 

Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros 

 

O Município de Macedo de Cavaleiros promoveu a criação de uma comissão 

de trabalho com o objetivo de dinamizar a Zona Industrial do concelho 

e, assim, criar condições para que esta consiga atrair mais empresas. “Sabemos 

que o nosso município tem uma localização privilegiada no Nordeste 

Transmontano e, por isso, tem sido procurado por algumas empresas 

que têm intenção de se instalar na nossa Zona Industrial”, explica 

Benjamim Rodrigues, presidente da autarquia macedense. 

A expansão da Zona Industrial é uma das prioridades da autarquia que pretende 

ampliar a zona industrial numa primeira fase em mais 40 lotes. O autarca 

macedense salienta que “terão que ser feitas parcerias para que tenhamos 

capacidade para desenvolver as infraestruturas na área que vamos alargar, até 

porque o investimento em causa é significativo”. A ideia, sustenta, é estabelecer 

parcerias no âmbito dos parques empresariais para desenvolver a zona industrial, 

não só através da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, mas 

também através de acordos diretos que possam se feitos ou de investimentos 

recorrendo a programas criados pelo Governo. 

A decisão de criar a comissão de trabalhos surgiu no decurso de uma reunião 

promovida a semana passada pela câmara municipal em que esta convidou para 



estarem presentes todos os inquilinos da zona industrial e a ACISMC. A 

comissão será constituída por um representante da Câmara Municipal 

de Macedo de Cavaleiros, por outro da ACISMC e por três industriais 

nomeados pelas empresas ali instaladas. 

Benjamim Rodrigues admite que “há várias questões em cima da mesa que urge 

resolver e na qual a recém-criada comissão terá um papel determinante”. A 

segurança do local é uma delas, mas a gestão dos resíduos sólidos ali produzidos 

é igualmente determinante para promover a atratividade do espaço”. Por isso, 

salienta, “a câmara vai caracterizar a Zona Industrial enquanto produtora de 

resíduos sólidos e industriais. De seguida, a empresa Resíduos do Nordeste irá 

apresentar um plano de ação para a valorização do lixo recolhido”. 

No que há segurança diz respeito, Benjamim Rodrigues diz que irá ser constituído 

um condomínio empresarial, “com quotização das empresas ali instaladas, que 

posteriormente terá a responsabilidade de contratar segurança e vigilância para 

a Zona Industrial”. 

O presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros frisa que resolvendo 

estes problemas será possível apostar no crescimento da Zona Industrial de 

Macedo de Cavaleiros. “Este é um pólo de excelência no Nordeste Transmontano 

e com uma localização única”, adianta Benjamim Rodrigues. Que acrescenta que 

“têm surgido vários interessados em instalar-se na Zona Industrial, mas só este 

ano já perdemos três investidores, dos quais dois são estrangeiros, porque os 

pavilhões não têm dimensão suficiente”. 

 “Estamos convictos que esta parceria entre a autarquia, associação comercial e 

industriais será proveitosa para todos e uma excelente forma de dinamizar a Zona 

Industrial de Macedo de Cavaleiros”, assevera o presidente da câmara. Benjamim 

Rodrigues acredita que assim será possível contribuir “para, a breve trecho, 

aumentar não só o número de empresas interessadas em ali se instalar, mas 

também as que efetivamente passam a trabalhar a partir do nosso concelho”. 

 

 



Agradecemos, desde já, toda a atenção dispensada a esta matéria e colocamo-

nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos 

contactos abaixo mencionados. 

 

Serviço de Comunicação do Município de Macedo de Cavaleiros 
 
Tel.: 278 420 420 

www.cm-macedodecavaleiros.pt 

https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 

 

E-mail: comunicacao@cm-macedodecavaleiros.pt | carla.mendonca@msimpacto.com | 

paulo.maia@msimpacto.com | miguel.pinto@msimapcto.com | helder.robalo@msimpacto.com 
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