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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE MAIO DE 2007 
 

ACTA 
 
Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Nelas e 

Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de Nelas, em 
sessão extraordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
Ponto único: 
- Aprovação da Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de 

Nelas.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos.  
Vamos dar início a esta sessão extraordinária, pois já temos quórum. 
Como sempre, vou começar por cumprimentar a Senhora Presidente, os 

Senhores Vereadores aqui presentes, os Senhores Deputados Municipais, os Senhores 
Presidentes de Junta e o Exmo. Público. 

Passo, de seguida, a palavra ao Senhor Secretário Manuel dos Santos que irá 
fazer a chamada para, depois, prosseguirmos com a sessão. 

(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos) 
O Senhor Segundo Secretário: 
- Registam-se 27 presenças e 3 faltas, Senhor Presidente. 
(Faltaram os Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões Costa, 

Manuel do Couto de Sousa, Luis Manuel Abrantes Pinheiro.) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos.  
Dando continuidade aos trabalhos, passamos ao ponto único - Aprovação da 

Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de Nelas, conforme solicitado 
pela Câmara Municipal e como consta na cópia da acta da reunião ordinária de oito de 
Maio do corrente ano. Sobre este assunto passaria, agora, a palavra à Senhora Presidente 
que irá tecer mais algumas considerações e informações. 

A Senhora Presidente da Câmara: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhores Vereadores 
Senhores Membros Eleitos da Assembleia Municipal 
Caro Público. 
O nosso País, após prósperos anos de expansão e forte competitividade 

industrial, integrado num mercado europeu aberto, mas com restrições comerciais a 
outros mercados, ressentiu-se, nos últimos anos, com a abertura da organização mundial 
do comércio a novas e emergentes economias como as de Leste da Europa, a da China e 
as do sudoeste Asiático. 

Iniciada esta nova e decisiva etapa para o sucesso da nossa economia, fomos 
confrontados com uma feroz concorrência e competitividade que nos tem relegado para 
uma situação delicada em termos sociais e económicos, provocando uma deslocalização 
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massiva de indústrias, com as consequências graves e incalculáveis ao nível do 
desemprego e conflito social. 

Estes efeitos foram, infelizmente, sentidos no nosso Concelho. Não foi possível, 
apesar dos esforços de todos, manter, entre nós, a unidade industrial Jonhson Controls 
como fonte de emprego e riqueza.  

Sabemos que foi com uma postura cordial e elevada para com os trabalhadores e 
o Município que a administração da empresa conduziu, com sucesso, este difícil processo 
de deslocalização e daí o nosso público reconhecimento.  

Se durante algum tempo estivemos ensombrados com este cenário aterrador, 
chegou agora a hora de podermos dizer que depois da tempestade vem a bonança. 

Este é, por isso, o motivo que hoje nos reúne nesta Assembleia Extraordinária. O 
motivo que a todos nos deve trazer a maior satisfação, o de podermos permitir instalar 
mais indústrias no Concelho. Não só o fazemos nas instalações da, ainda, Johnson 
Controls, com uma indústria não poluente, como é do conhecimento público, como 
optaram também por se instalar no nosso parque industrial, fruto do nosso empenho e das 
condições negociadas, a Faurecia e a Process Assemby. 

Embora se trate de uma hercúlea tarefa, pois a concorrência à escala do planeta e 
ao nível local é imensa, temos conseguido manter vantagens competitivas suficientemente 
atractivas que nos permitem continuar a ser muito procurados. 

Não obstante, desta procura e do nosso forte empenho, em corresponder às 
condições desejadas para a fixação das diferentes empresas, devemos estar preparados e 
competitivos para o mercado. 

Neste sentido e cumprindo os procedimentos legais, para garantirmos a 
implantação e expansão de Indústrias no nosso Concelho, fomos obrigados a fazer um 
pedido de suspensão da alteração do PDM neste momento a decorrer. Tendo sido este 
pedido aprovado em reunião de Câmara, estamos hoje e aqui a cumprir mais um desses 
morosos e burocráticos procedimentos que muito nos limitam ao nível da 
competitividade. Por isso, apelo a todos que, em consciência, colaborem para o 
desenvolvimento do nosso concelho. 

Depois de cumprido este passo, passaremos ao seguinte, da competência da 
CCDRC, que certamente também nos será favorável, uma vez que também terá todo o 
interesse em ver uma região do interior a conseguir criar condições para a implementação 
de uma economia local sustentada. 

 O que hoje se propõe é que se permita às empresas, que referi, instalarem-se em 
alguns terrenos cujas áreas se encontram em zona agrícola. Não é nada que não esteja já 
previsto na alteração do PDM que decorre, mas como disse, este é um processo demorado 
que não permite a sua imediata implementação.   

Assim, com a aprovação desta suspensão do PDM, estaremos a criar as 
condições para a implementação de novas indústrias e a dar um forte contributo para 
solucionar, de imediato, a quase totalidade das necessidades geradas com o encerramento 
da Johnson Controls. 

Estas negociações foram sempre conduzidas com a máxima discrição e sentido 
de responsabilidade. Nunca se procurou fazer uso das funções ou informações 
privilegiadas para delas retirar um qualquer benefício ou proveito político-partidário.  
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Sempre estivemos conscientes da delicadeza dos canais por onde nos movíamos 
e sempre, como é nossa boa prática e objectivo, estivemos ao serviço do progresso e do 
desenvolvimento do nosso Concelho, contribuindo para o bem-estar comum. 

Não é com chicana política que se encontram as soluções para os nossos 
problemas; não é com políticas de cochicho que se estabelecem pontes de investimento; 
nem é com autismo político que conseguimos ser mais competitivos num mundo cada vez 
mais global e sem fronteiras. 

Só com o empenho de todos, e num esforço conjunto, conseguiremos estar à 
altura dos desafios que temos que enfrentar, para transformar esta terra num óptimo local 
para investir e prosperar. Muito boa noite. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente. 
E passamos, agora, à discussão do ponto único. Perguntava se algum dos 

Senhores Deputados pretende usar da palavra neste ponto. Senhor Deputado Marcelino 
Paiva, faz favor. 

O Senhor Deputado Marcelino Paiva: 
- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Deputados, 
Exmo. Público. 
Há dias, o Dr. Barbosa de Melo esteve, aqui, entre nós e com a sua sabedoria fez 

afirmações muito interessantes e uma delas foi destacada até numa publicação periódica 
local e que dizia, mais ou menos, assim: A Democracia não é um cacete nem uma gazua, 

há é que usá-la para vencer a anemia que parece grassar na sociedade portuguesa. 
Com a sabedoria de uma pessoa que está habituada à reflexão política, ele usou 

o termo “parece” porque a anemia pode não estar assim tão generalizada como muitos 
supõem.  

Ocorreu no nosso concelho um resultado muito positivo acerca do problema que 
afecta, ainda, muitos trabalhadores, problema esse que está ligado à deslocalização da 
Johnson Controls. 

A anemia não foi suficiente para que o Executivo Camarário não conseguisse 
resolver este problema.  

Em todas as áreas da actividade humana há problemas, têm que se equacionar, 
depois de obtida a equação é preciso resolvê-la, pois há muitos métodos de resolução de 
equações. 

Felizmente, no concelho de Nelas esse problema foi ultrapassado e, até, com 
grande vantagem porque o número de postos de trabalho vai aumentar. 

Esta vitória deve-se ao Executivo Municipal no seu todo. É claro, em particular 
à Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro. É de destacar, porque os esforços que 
foram feitos pelo Executivo Municipal fizeram intervir pessoas de facções políticas 
diversas. Uma Câmara conotada com uma Coligação e um Governo conotado com outro 
partido conseguiram levar a bom termo a resolução deste problema que era um problema 
extremamente grave. 
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Creio que estamos todos em onda de felicitação, pois este resultado teve alguma 
repercussão na rádio, nos jornais e na televisão, a nível nacional. 

Esta proposta de suspensão parcial do PDM vai ser apoiada e aprovada pela 
bancada da Coligação PSD/CDS. 

Vai ser aproveitada para esta Coligação fazer um apelo ao Executivo Municipal, 
apelo esse que vai ser apresentado à Mesa como uma Proposta de Recomendação. 

Esse apelo tem em conta a deslocalização das empresas, que já aqui foi referida 
pela nossa Presidente da Câmara quando nos dirigiu a palavra e tem também em conta a 
captação de novas indústrias para o nosso Concelho, o que é extremamente importante, e 
como é facilmente percebível por quem quer que seja. 

Quando se instalam novas indústrias num concelho, como o nosso, 
necessariamente aparecem novos técnicos e aparecem novas pessoas, o que enriquece 
humanamente o Concelho e isso é extremamente útil, até para a actividade política e 
autárquica. Têm os políticos e os autarcas melhores e maiores conjuntos de pessoas para 
substituírem aqueles, como eu, que já vão estando muito próximos do seu fim. 

Também a instalação de novas indústrias num Concelho tem grande importância 
económica porque dinamizam outros sectores, sobretudo o sector comercial. 

Ainda hoje ouvi, numa rádio, um apelo de um pequeno comerciante, que era 
dramático, porque esses nossos trabalhadores, no fundo, têm grandes dificuldades. 

E torna-se, também, imperioso aproveitar os incentivos do Governo. Ainda 
agora frisei que é importante que nós saibamos viver em democracia, que, como dizia o 
Dr. Barbosa de Melo, não é nenhuma bengala, nem nenhuma gazua; os incentivos do 
Governos e os Fundos Comunitários podem ajudar à criação de novas unidades 
industriais. 

O nosso Concelho tem sido objecto de grande procura no que diz respeito a 
novas unidades industriais, tal como outros concelhos vizinhos. Há, aqui, uma questão 
que é extremamente importante e que diz respeito ao preço dos terrenos, porque quando 
as empresas tomam, ou procuram tomar decisões acerca das instalações, têm em grande 
conta o problema do preço dos terrenos e, por outro lado, o apetite pelos preços faz com 
que os concelhos recebam as Indústrias. Sendo assim, o Grupo Parlamentar da Coligação 
recomenda ao Executivo Municipal que o preço dos terrenos no Concelho de Nelas para 
fins de instalações industriais que é, actualmente, de 1 euro e 25 cêntimos, passe a ser de 
50 cêntimos. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado Borges dos Santos, pode usar da palavra. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhor Presidente da Câmara, 
Senhores Deputados Municipais, 
Exmo. Público. 
Nós não estamos, aqui, a discutir o preço, isso é uma questão que a Câmara terá 

que propor à Assembleia, não sei se baixa ou se sobe, mas não é possível votar essa 
recomendação, julgo que não é possível. Sai do ponto que temos em discussão. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado.  
Fica registada a sua observação. Efectivamente nós temos aqui um ponto único e 

isto, também, não tem nada a ver de referenciado. É uma Proposta de Recomendação, que 
não é votada, é apresentada, não se trata de nenhuma moção, e, a qual passo a ler, antes de 
dar a palavra ao Senhor Deputado Pedro Moreira:   

Proposta de Recomendação 
Considerando que a deslocalização de Empresas, para fora do País, já atingiu o 

Concelho de Nelas; 
Considerando que a captação de novas Industrias é imperiosa para o 

desenvolvimento de um qualquer Concelho;  
Considerando que a instalação de novas Indústrias permite a fixação de novos 

quadros, logo novas gentes; 
Considerando que o tecido industrial é um dínamo da economia local, em 

particular do comércio tradicional, que atravessa uma crise profunda;  
Considerando que é importante aproveitar os incentivos do Governo e os fundos 

comunitários para a criação de novas unidades industriais; 
Considerando que o nosso concelho tem sido objecto de grande procura para 

implantação industrial e que a competitividade é dos factores que mais condicionam as 
opções e decisões finais, sendo o preço dos terrenos a mais determinante das razões;  

Considerando que é urgente revitalizar o investimento industrial do concelho de 
Nelas. 

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 18 de Maio de 2007, recomenda 
ao Executivo Municipal a descida do preço dos terrenos de 1,25 euros por metro 
quadrado, para 0,50 euros o metro quadrado, permitindo uma maior atracção de 
industriais e de investimentos. 

Efectivamente Senhor Deputado nos termos em que foi apresentada não será 
posta à votação. 

Senhor Deputado Pedro Moreira, faça favor. 
O Senhor Deputado Pedro Moreira: 
- Boa noite Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Deputados, 
Estimado Público. 
Em primeiro lugar, vinha dar os parabéns a toda a equipa do Executivo 

Camarário que conseguiu atrair para o nosso concelho uma unidade industrial que tanto 
impacto pode vir a causar, em especial, por aquilo que se passou no último meio ano com 
o encerramento da Johnson.  

Pretendia, no entanto, fazer uma advertência sobre o processo que, em rigor, não 
conheço legalmente. Reconheço a minha ignorância, neste aspecto legal, mas penso que o 
instrumento PDM não pode ser levantado e suspenso de uma forma tão pontual.  

O PDM, penso eu, é um instrumento elaborado à distância com uma duração de 
dez anos e este está em final de vida, pois está a ser elaborado o novo; percebo 
perfeitamente, a necessidade do momento, porque a atracção deste investimento assim o 
justifica. Faço uma advertência para que, no futuro, não se crie a regra para que, de cada 
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vez que houver um interesse pontual, se levante um instrumento que é feito para durar dez 
anos, sem olhar a interesses. É uma mera advertência que faço ao Executivo, sem crítica 
nenhuma. Percebo, perfeitamente, o intuito desta acção, mas corre-se um risco. As 
pequenas e médias empresas que não têm tanta monta e individualmente não têm tanto 
impacto, mas que a nível nacional representam noventa por cento do emprego, também 
podem vir a necessitar de apoios e de incentivos da Câmara. Há que ajudar esse tipo de 
indústrias e de empresas de menor dimensão, mas no futuro não se pode correr o risco de 
banalizar este instrumento que é a suspensão do PDM.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. 
Senhor Deputado Borges dos Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Não percebi bem o que é que o Senhor Deputado quis dizer, mas nós não 

estamos aqui a discutir a suspensão, estamos a aprovar um pedido de suspensão que 
esperamos que venha a ser aprovado. 

A zona que estamos a discutir é muito ampla e poderemos ter problemas. Só 
estamos a pedir é que seja aprovada a proposta de suspensão, pois não somos nós que 
poderemos suspender, nem temos poderes para isso. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. 
O Senhor Vereador Marques irá prestar alguns esclarecimentos sobre este 

assunto.  
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia. 
Senhores Deputados Municipais, 
Muito boa noite. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos tocou exactamente na ferida. Isto é uma 

proposta de suspensão porque, quem tem competência para suspender o PDM é a 
CCDRC. 

Para responder ao Senhor Deputado Pedro Moreira, gostava de lhe explicar que 
isto não é um caso pontual. Isto é uma suspensão em toda a área da Zona Industrial que a 
Câmara propõe e prevê para aquela zona.  

Não é um caso pontual só para as fábricas, é também naquela zona que vai para 
Senhorim, em toda a Zona Industrial.  

As pequenas e médias empresas também serão contempladas em toda a área que 
a Câmara já comprou e vai comprar. Isto é uma proposta para alteração do PDM que, 
agora, por questões de urgência tivemos de fazer em suspensão, porque é muito mais 
rápido. Não há aqui uma questão pontual mas sim para toda a área.  

Penso que não será muito difícil porque toda aquela zona está prevista para 
alteração. Já tivemos várias reuniões com a Comissão do PDM, desde a REN, o 
Ministério da Economia e as Estradas de Portugal e esta zona já estava programada como 
zona industrial. No entanto, se nós estivéssemos a aguardar que o PDM fosse alterado 
como já deveria ter sido, o prazo para terminar já teria sido alcançado e, nesse caso, teria 
que se encaminhar o processo para os Ministérios o que era muito moroso. Esta matéria é 
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da competência do Senhor Presidente da CCR de Coimbra e, é por isso que nós vamos 
pedir esta suspensão.  

Recordo, por exemplo, que a Câmara de Mangualde, também, já o fez com uma 
zona urbana. No nosso caso é só para a Zona Industrial, porque não vamos mexer em 
mais nada. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador.  
Perguntava, agora, se mais algum dos Senhores Deputados deseja usar da 

palavra. 
Uma vez que mais nenhum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra, 

vamos pôr, então, este ponto a votação. 
Passamos, assim, à votação do ponto único - Aprovação da Proposta de 

Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de Nelas. Pergunto, quem vota contra? 
Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto único: - Aprovação da Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director 
Municipal de Nelas; foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 27 votos a favor, 0 
votos contra, 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Chegámos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos. Como, ainda, temos cidadãos 

presentes na sala, questionava se alguém deseja usar da palavra neste ponto. 
Uma vez que nenhum cidadão deseja usar da palavra, damos por encerrada esta 

sessão desejando a todos um bom fim-de-semana e um resto de boa noite. 
Muito obrigado.  
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 

 
 


