
 

 

 

 

 

 

 

Elemento Independente na Assembleia de Freguesia: Marco Aurélio Domingues 

Moção de Recomendação 

3/2022 “Criação da Zona Industrial do Souto da Carpalhosa” 

Leiria é um dos distritos portugueses com maior dinamismo económico e 

industrial, detém uma estrutura socioeconómica e empresarial heterogénea, sendo 

um distrito em que as empresas de sectores de atividades com mão-de-obra intensiva 

e, simultaneamente, com elevado potencial tecnológico, bem como sectores que 

apostam duplamente na tradição e em investimentos industriais novos e 

tecnologicamente avançados, 

trabalham lado a lado. Leiria soube 

desenvolver a coexistência das suas 

indústrias tradicionais e, 

simultaneamente, apostar na 

modernização e na inovação como 

fonte de competitividade, atraindo 

investimentos e investidores para a 

região 

Um assunto há muitos anos adiado na nossa freguesia, com grande procura e 

com as zonas industriais próximas em crescimento, uma zona industrial na nossa 

freguesia preparada para o acolhimento de empresas e investimentos, e com uma 

excelente localização, associada à proximidade com um grande centro urbano e vias de 

comunicação terrestres e ferroviárias, tornam a nossa região como uma região 

particularmente atrativa para investidores nacionais e estrangeiros.  



 A principal vantagem de ter uma empresa instalada numa zona industrial é 

toda infraestrutura necessária para o seu funcionamento, como fornecimento de 

energia, água, saneamento, segurança, etc. No entanto, as zonas industriais garantem 

outros benefícios para as empresas assim como tecnologia atualizada e compartilhada 

no polo industrial, incentivos fiscais, redução de custos, facilidades de licenciamento 

das indústrias e parcerias e negócios complementares no mesmo local o que ajuda a 

aumentar a competitividade. 

 

A nível local teremos vantagens assim 

como a criação de empregos, a fixação e 

captação de mais população, crescimento 

imobiliário, o crescimento e desenvolvimento 

do comercio local e captação de novos 

negócios. 

 

 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa, reunida em sessão ordinária, em Dezembro de 2022, delibera 

recomendar ao Executivo da União de Freguesias Souto da Carpalhosa e Ortigosa, as 

seguintes diligências: 

 1) Avalie as condições, realize os estudos necessários, contactos, apoios e ações 

necessárias para analisar a viabilidade e possibilidade de concretização do projeto. 

2) Desenvolva as necessárias ações para a realização de uma reunião com a Câmara 

de Leiria e mais intervenientes, com objetivo de propor este projeto e captar o 

investimento/desenvolvimento para nossa freguesia. 

 

 



A presente proposta, a ser aprovada, deve ser remetida para: 

• Ministério das Infraestruturas  

             • Câmara Municipal de Leiria; 

  • Assembleia Municipal de Leiria; 

 E deve ser: 

             • Divulgada nos locais habituais e site da Junta de Freguesia;  

• Juntar à ata desta sessão; 

 

Souto da Carpalhosa, Dezembro de 2022 

O proponente: 

Marco Aurélio Domingues 

 


