
 

 

 

FUTURA ZONA EMPRESARIAL DE FAGILDE VAI AVANÇAR 

NOVA ZONA EMPRESARIAL EM MANGUALDE 

“Queremos olhar para aquela zona como uma nova zona diferente, 
ligada à modernidade e ao respeito por quem investe e por quem 

trabalha” – João Azevedo 
 
A CCDR Centro - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro aprovou o financiamento 

para uma nova Zona Empresarial em Mangualde, que irá nascer perto da A25. Foi assinado um protocolo 

entre o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e a presidente da CCDR Centro, Ana 

Abrunhosa. “Vamos ser muito rápidos na criação daquele espaço, porque Mangualde tem tido uma procura 

enorme de investidores. Estamos esperançados que os próximos anos sejam de grande investimento privado”, 

afirmou João Azevedo. 

 

Trata-se de um investimento municipal de cerca de quatro milhões de euros e, nesta primeira fase, o projeto 

vai contar com uma área de 45 hectares, mas a intenção do município de Mangualde é no futuro alargar a 

oferta de espaço. 

 

João Azevedo sublinha ainda que “o nosso objetivo passa por dotar a nova zona empresarial de todas as 

infraestruturas necessárias, não esquecendo as preocupações ambientais, de conforto ao investimento e 

resposta social aos operários”.  “Queremos olhar para aquela zona como uma nova zona diferente, ligada à 

modernidade e ao respeito por quem investe e por quem trabalha”, afirma o Presidente da Câmara Municipal 

de Mangualde. 

 

Mangualde tem 4 zonas industriais - Lavandeira, Salgueiro, Zonas 1 e 2 na freguesia de Quintela de Azurara – e 

por isso o edil mangualdense destaca que “esta é mais uma grande oportunidade que Mangualde vai ter para o 

desenvolvimento económico. Os polos atuais têm muitos anos de existência, refletidos no nosso Plano Diretor 

Municipal, que queremos manter com grande dignidade”. 
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