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Face à deliberação da Assembleia de Freguesia de Montoito em não autorizar a venda 

de um terreno anexo à Zona Industrial de Montoito por parte da Junta de Freguesia, para 

implantação duma unidade de transformação de azeite (lagar) à firma Casa Alta – 

Sociedade Produtora de Azeites Lda, a Câmara Municipal de Redondo vem esclarecer 

que: 

1. Deu entrada na Divisão de Administração Urbanística da Câmara Municipal de 

Redondo um processo para construção da referida unidade, cujo parecer 

favorável está dependente da prova de titularidade do terreno por parte do 

requerente; 

2. O promotor obteve junto dos serviços competentes do Ministério da Agricultura 

a respectiva apreciação favorável; 

3. A CCDR Alentejo emitiu certidão de compatibilidade do terreno em causa para 

a construção do lagar, cumprindo as normas de ordenamento do território e as 

normas ambientais. 

Está a decorrer, em paralelo, a elaboração de um Plano de Pormenor para a Herdade da 

Casa Alta, em que se perspectiva um investimento não agrícola de relevante interesse 

municipal quer pelos postos de trabalho a criar quer pelas mais valias que gera para a 

Freguesia de Montoito. 

A posição da Assembleia de Freguesia de Montoito, legítima dentro das suas 

competências, não pode deixar de merecer por parte da Câmara Municipal de Redondo 

a maior preocupação pois pode pôr em causa o investimento do lagar bem como a 

evolução do restante investimento na Herdade da Casa Alta. 

Assim, não pode a Câmara Municipal de Redondo deixar de responsabilizar 

politicamente os eleitos do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia que, por 

razões não consentâneas com o desenvolvimento económico da Freguesia, estão a pôr 

em causa o trabalho de captação de investimentos privados que a Câmara Municipal 

tem vindo a desenvolver nos últimos anos. 

A fixação da população e o acréscimo de mais valias para a Freguesia de Montoito não 

pode estar dependente de questões pessoais e partidárias, pelo que a Câmara Municipal 

reafirma a sua preocupação pela forma como aquelas questões prejudicam a população 

da Freguesia. 
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A responsabilidade política terá de ser assumida pelos eleitos que tomam tais posições, 

e assim, a Câmara Municipal exorta o Executivo da Junta de Freguesia de Montoito a 

continuar a desenvolver os esforços necessários no sentido de viabilizar os 

investimentos em causa, cumprindo os objectivos para que foram eleitos. 

A Câmara Municipal de Redondo deliberou mandatar o Sr. Presidente para promover 

uma reunião de trabalho com os Senhores Presidentes da Junta de Freguesia e da 

Assembleia de Freguesia com o objectivo de se encontrar uma solução para as 

divergências existentes. 

 

 

 

 


