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Parque Industrial do Nordeste vai
passar de 4 para quase 20 empresas
Com o processo
no próximo ano
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O Parque Industrial do Nordes
te vai ser aumentado, passan
do das atuais quatro empresas
panum espaço que irá acolher
cerca de 20 empresas, num in
vestimento de 1,2 milhões de
euros, que deverá ser financia
do em 85% por fimdos comu
nitárias.

A obra deverá ser iniciada no
próximo ano, faltando neste
momento apenas resolver al
gumas questões relacionadas
com os requisitos da candida
tura a fundos comunitários,
para que o concurso possa ser
lançado.

Conforme afirma em decla
rações ao Açoriano Oriental o
presidente da Câmara Munici
pai do Nordeste, António Mi
guel Soares, esta “é uma obra de
grande importância para o
Concelho do Nordeste e que irá
beneficiar não só os empresá
rios nordestenses, mas também
outros interessados, numa obra
desejada há vários anos”.

A obra de ampliação do Par
que Industrial do Nordeste de
monstrabem aimportância da
manutenção no próximo Qua
dro Comunitário de Apoio
2021-2027 das taxas de cofi
nanciamento de 15% pelas en
tidades açorianas (a União Eu
ropeia chegou a propor que o
esforço financeiro das entida
des locais aumentasse para
30%), uma vez que, conforme
refere António Miguel Soares,
“de outra forma, o município
nunca conseguiria avançar com
esta obra”, que é muito impor
tante para dinamizar a econo
mia do Nordeste.

Aobm do aumento do Parque
Industrial do Nordeste inclui a
construção das infraestruturas
de saneamento básico e das re
des de água e eletricidade, nes
te último caso com a potência
instalada necessária para ali
mentar maquinaria pesada,
numa área industrial onde tra
baifiam sobretudo empresas li
gadas ao ramo da construção
civil, carpintaria e mecânica.

Conforme explica o presi

Embora seja um concelho rural,
com um forte peso da agricultu
ra na economia-sendo esteum
setor que não parou durante a
pandemia - o Nordeste não dei
xou,contudo, desertambém
bastante afetado pela crise no
turismo, proporcionalmente à
sua população e dimensão da
sua economia.
Conforme afirma em declara
ções ao Açoriano Oriental o pre

sidenteda Câmara Municipaldo
Nordeste, António Miguel Soa
res, a crise económica gerada
pela Covid-19 é “transversal ou
talvezaté pior” no caso do
Nordeste. Isto porque, apesar
da forte componente agrícola
“já existem muitas famftias, ain
da que com negócios de peque
na dimensão, em que o seu sus
tento advém na sua grande
maioria do turismo’.

dente da Câmara do Nordeste,
“temos sido abordados por em
presários com interesse em in
vestir no concelho ou em me
lhoraras suas atuais condições
de trabalho”.

António Miguel Soares reve
la também que, mesmo antes
da obra de ampliação do Par
que Industrial do Nordeste
avançar, a Câmarajá tem “14 in
tenções sérias de investimento,

havendo lotes de maior dimen
são, mas também lotes adapta
dos a negócios de menor di
mens ão”.

O presidente da Câmara do
Nordeste refere ainda o cuida
do que houve neste projeto em
ouvir os empresários, para que
a ampliação do Parque Indus
trial fosse planeada de acordo
com as reais necessidades e sem
ser sobredimensionado.

António Miguel Soares afir
matambém que a ampliação do
Parque Industrial do Nordeste
vem “resolver o problemade ai
guns empresários, que atual
mente estão instalados em zo
nas residenciais, tendo sofrido
alguma pressão para arranja
rem uma solução” alternativa
para desenvolver asua ativida
de.

O Parque Industrial do
Nordeste situa-se na saída oes
te davila, no início do caminho
daTronqueira, em frente aos
Serviços Florestais.

Está instalado numa zona

afastada das habitações e ofe
rece, por isso, as condições
ideais à instalação de empresas,
cuja atividade implique a pro
dução de algum ruído. “E o lo
cal ideal paira este tipo de ati
vidade”, refere o presidente da
Câmara Municipal doNordes
te.

António Miguel Soares sa
lienta as intenções que existem
de investimento na ampliação
do Parque Industrial do
Nordeste, acrescentando que
cabe também às instituições
públicas a “criação de condições
para os empresários se pode
rem fixar aqui no Nordeste”.

Recorde-se que o Nordeste
foi o concelho dos Açores mais
afetado pela pandemia e onde
se registou a maioria das mor
tes derivadas da Covid-19, es
tando atualmente ejá há algum
tempo sem registo de casos p0-
sitivos e com avidasocial e eco
nómica a retomar, embora ain
da com muitas dificuldades no
setor do turismo (ver caixa)..

de candidatura a fundos comunitários na sua fase final, a Câmara Municipal do Nordeste pretende iniciar
a ampliação do Parque Industrial, que passará a acolher muito mais empresas e com melhores condições
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Nordeste também sofreu bastante
com a forte quebra no turismo

Ampliação do Parque Industrial do Nordeste (armazéns ao centro na foto) vai permitira instalação de um número muito maior de empresas

‘°remos sido abordados
por empresários com
bnem investir
no concelho ou em
melhorar as suas atuais
condições de trabalho”


