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Entrevista ao Vice-presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, Engº Hugo Hilário 

 

Junho de 2010 

 

 

 

• Em termos práticos, quais têm sido as contribuições da indústria para o 

desenvolvimento deste concelho? 

Neste e em quaisquer outros concelhos a contribuição da indústria é 

indubitavelmente inquestionável, consideramos o investimento privado realizado 

a nível industrial como fundamental no progresso e desenvolvimento sócio-

económico verificado nos últimos anos. 

 

 

• Os municípios podem ser o sujeito activo das acções de dinamização do tecido 

produtivo local. Como tem sido a intervenção da autarquia na promoção do 

desenvolvimento local em Ponte de Sor? 

Embora por vezes sejamos apenas intermediários entre as empresas e os 

organismos que tutelam as actividades económicas a nível Nacional, sempre que 

podemos ter actividade e influência directa em qualquer projecto viável e 

importante para o desenvolvimento do Concelho, depositamos todas as nossas 

energias na procura de criar sinergias que permitam o desenvolvimento da 

indústria e consequentemente do tecido produtivo local. A intervenção de 

qualquer autarquia é e será sempre fundamental no desenvolvimento económico 

de todo e qualquer concelho.  

 

 

• A empresa Delphi, o maior empregador do concelho, encerrou a unidade de 

Ponte de Sor em Dezembro de 2009. Que estratégias estão a ser promovidas pela 

autarquia de forma a ultrapassar a grande dependência face a esta empresa?  

Como sabemos a conjuntura económica actual é desfavorável à maioria das 

empresas, procurando estas de forma inequívoca delinear estratégias que 

permitam a sustentabilidade da sua actividade, em consequência disso há sempre 

cidades/regiões que ficam prejudicadas em detrimento do benefício de outras, 

foi o que infelizmente aconteceu em Ponte de Sor. Foi inglório o esforço 



 110 

praticado pela autarquia ao longo destes últimos anos na tentativa intensiva de 

tentar que a referida empresa mantivesse o seu investimento e fundamentalmente 

os postos de trabalho inerentes em Ponte de Sor.  

Neste momento decorrem negociações entre alguns grupos privados (inclusive 

multinacionais) e o Governo no sentido de viabilizar as instalações existentes e 

recuperar grande parte dos postos de trabalhos perdidos, se bem que, neste 

momento ainda trabalham cerca de 70 pessoas nas referidas instalações. 

Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance…  

 

 

• No Parque Industrial quais são os sectores da indústria representados? 

Industria Corticeira, ramo automóvel, construção civil (equipamentos), serviços 

(transportes), industria aeronáutica, mecânica automóvel, etc… 

 

 

 

• Quais são as principais vantagens oferecidas pela autarquia às empresas que aqui 

se instalam? 

As vantagens inerentes à localização geográfica do concelho e principalmente a 

aplicação do regulamento interno da zona industrial que permite a aquisição de 

terrenos por parte dos investidores a preços extremamente competitivos. Estão 

também disponíveis os serviços da autarquia no auxílio em todos os 

procedimentos burocráticos inerentes á instalação de uma respectiva actividade. 

Devo ainda salientar as boas condições de acessibilidades, saneamento, 

localização, infraestruturas, etc. da Zona Industrial Nova de Ponte de Sor, tendo  

sido este um investimento desenvolvido pela autarquia e imprescindível para o 

desenvolvimento industrial verificado ao longo destes últimos anos. 

 


