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in “Trás-os-Montes e Alto Douro”, 

III Congresso de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2002 

Um projecto da Câmara Municipal de Bragança com a Câmara Municipal de Macedo  de Cavaleiros e a Câmara Municipal de Mirandela sobre 
prototipagem de call centers distribuidos e atracção de serviços de tecnologias de informação e comunicação para a região de Alto Trás-os-Montes. 

 
MACEDO DE CAVALEIROS 

 

Mensagem do Presidente da Câmara 

Municipal, Beraldino José Vilarinho Pinto 

 

Macedo de Cavaleiros, há menos de dois 

séculos não passava de um lugar anónimo 

perdido no coração do Nordeste 

Transmontano, foi elevado a Concelho e 

ganhou o estatuto de cidade. 

Foi o espírito empreendedor e laborioso dos 

macedenses que para isso contribuiu. É para 

eles que vamos cobrir todo o Concelho com 

saneamento básico, levar água potável em 

qualidade e quantidade até onde nos for 

possivel. 

É com eles que vamos descentralizar tarefas e 

iniciativas, apoiar associações locais. 

A nossa aposta na qualidade de ensino, na 

formação profissional vão especializar pessoas 

que em muito contribuirão para atrair 

empresas com vista à materialização da Zona 

Industrial, situada na confluência do IP2 com o  

 

IP4. É com a capacidade de todos que conto 

para gerar riqueza e emprego e assim não 

permitir que os nossos filhos procurem outras 

paragens para se realizarem. 

As nossas excelentes condições ambientais, 

nomeadamente a Área Protegida do Azibo e 

Parque Natureza, irão igualmente trazer novos 

investimentos e pessoas. 

Se a tudo isto juntarmos a conclusão do 

Centro Cultural, a requalificação urbana da 

cidade, a beneficiação de algumas ligações 

internas do Concelho, podemos afirmar que 

demos um grande passo para atingir a 

qualidade de vida que todos queremos. 

A Acção Social, nomeadamente através da 

Rede Social que estamos a implementar, 

ajudará a encontrar soluções para os mais 

carenciados que, por qualquer motivo, não 

possam aceder á qualidade de vida que já 

estamos a construir.a. 


