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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

30/ABRIL/2013  

 

 

------ Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e treze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se a 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com 

a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------

------ 1 – Período de Antes da Ordem do Dia; -----------------------------------------------------

------ 2 – Período da Ordem do Dia :-------------------------------------------------------------------

------ 2.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira 

do Município, nos termos do disposto nos artigos nºs 53º n.º 1, alínea e) e 68.º n.º 4, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro;----------------------------------------------------------------------------------

------ 2.2 – Eleição de representante para o Conselho da Comunidade dos 

Agrupamentos de Centro de Saúde (ACeS) baixo Vouga;---------------------------------------

------ 2.3 – Tomada de Conhecimento da Prestação de Contas 2012, da Associação de 

Municípios do Carvoeiro-Vouga; ------------------------------------------------------------------------

------ 2.4 – Relatório das Existências em Armazéns, Inventário de todos os bens, 

direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, Documentos de Prestação de 

Contas, referentes ao ano de 2012 e ainda as declarações previstas no artigo 15º da 

Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro;-----------------------------------------------------------------------

------ 2.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização 

Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais:---------------------------------------------

------ 2.5.1 – Proposta de Aquisição de Serviços de Desenvolvimento da Estratégia de 

Investigação e inovação para a Especialização Inteligente (RIS3) do Concelho de 

Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.2 – Proposta para celebração de contrato de prestação de serviços com uma 

Mestre em Engenharia Civil, na modalidade de contrato avença;------------------------------

------ 2.6 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Alteração ao 

Código Regulamentar do Município de Águeda; ---------------------------------------------------

----- 2.7 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de abertura de 

procedimentos concursais excecionais de recrutamento para ocupação de postos de 

trabalho previstos e não ocupados do Mapa de Pessoal; ----------------------------------------

----- 2.8 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Alteração do 
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Mapa de Pessoal 2013;------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.9 – Tomada de conhecimento de Aumento do Capital Social do Município de 

Águeda na Empresa Águas da Região de Aveiro, S.A;-------------------------------------------

------ A Sessão foi Presidida pelo Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA 

ALMEIDA , Presidente da Mesa de Assembleia Municipal e Secretariada pelas 

Senhoras Marlene Domingues Gaio  e Carla Eliana Costa Tavares . ----------------------

------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão pelas 21 

horas, tendo cumprimentados os Deputados da Assembleia Municipal, o Executivo, a 

Comunicação Social e o Público presente. ----------------------------------------------------------

------ À Sessão Ordinária compareceram os seguintes Deputa dos da Assembleia 

Municipal:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Celestino Pereira de Almeida – PS; --------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD; ---------------------------------------------

----- José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; ------------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD; ------------------------------------------------------------

----- Carlos Alberto Baptista Guerra – PS; ------------------------------------------------------------

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; ----------------------------------------------------

------ Maria Utília Ferreira da Rocha Ferrão – PS;---------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ---------------------------------------------------

------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; -----------------------------------------------------

------ Elisa Maria Pires de Almeida – PS;-------------------------------------------------------------- 

------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -----------------------------------------------------------

------ Marlene Domingues Gaio – PSD;---------------------------------------------------------------- 

------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; -------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD; -------------------------------------------------------

------ Dália Maria Silva Santos Costa – PS; ----------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; -----------------------------------------------------

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS;------------------------------------------------------------ 

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária os segui ntes Presidentes 

das Juntas de Freguesia (PJF): ----------------------------------------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho de Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo; -----------------------

------ Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – PJF de Aguada de Cima; ------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda;------------------- 

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Barrô;-------------------------------- 

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD - PJF de Belazaima-do-Chão; --------------
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------ Jorge da Silva Mendes – PS - PFJ da Borralha; ---------------------------------------------

------ Vitor Manuel Abrantes da Silva – PSD – PJF de Castanheira do Vouga; -------------

------ Manuel de Almeida Campos - VI-Ind. – PJF de Espinhel; ---------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD – PJF de Fermentelos; ---------------------

------ Alcides de Jesus – PSD – PFJ de Lamas do Vouga; ---------------------------------------

------ Pedro Daniel Henrique Rodrigues – Plenário – PJF de Macieira de Alcoba; ---------

------ Armando Paulo de Almeida Galhano – PSD – PJF de Macinhata do Vouga; --------

------ Fernando Tavares Pires – PSD – PJF de Óis da Ribeira; ---------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – CDS – PJF de Préstimo; --------------------------------

------ Manuel de Oliveira Duarte – CDS-PP - PJF de Segadães; -------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PS – PFJ de Travassô; ---------------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS – PJF de Trofa; -----------------------------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes o s seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente; ---------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – PS – Vereador e Vice-Presidente; --------

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD – Vereadora; -----------------------------------

------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador; --------------------------------------------

------ Não comparecem à Sessão os seguintes Deputados da A ssembleia 

Municipal, que apresentaram Justificação de Falta : ------------------------------------------

------ Foram verificadas as justificações de falta de Daniela Carina Alves Mendes 

substituída por Jorge Santos Pereira, António Manuel de Almeida Tondela, Eunice 

Pereira dos Santos Rodrigues Neto substituída por Carla Sofia Pires Leitão, António 

Manuel Fernandes Martins, Pedro Alexandre de Almeida Gomes, PJF de Recardães 

substituído por Vitor Sergio Batista Figueiredo, Carlos Alberto Carneiro Pereira, PJF de 

Valongo do Vouga e António Farias dos Santos, PJF de Agadão. ----------------------------

------------------------------ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -----------------------

------ David Pereira:  ----------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sou morador da baixa da cidade, na rua Vasco da Gama. O que me traz aqui é 

um apelo aos responsáveis da Câmara Municipal porque se aproxima a passos largos 

a realização do evento Agitágueda. --------------------------------------------------------------------

------ Não sei se os presentes terão conhecimento do incómodo que o evento tem 

causado aos moradores em geral e à minha família, essencialmente nas noites de fim-

de-semana. Terei o maior prazer em vos convidar para minha casa nos fins-de-

semana em julho em que o ruído principalmente a partir da uma da manha, porque até 

à uma da manha aceitamos perfeitamente, são o que considero raves que têm o ruído 
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tão alto que as casas trepidam, literalmente. --------------------------------------------------------

------ No ano passado às três, quatro da manha de sábado para domingo, em que eu e 

os meus filhos precisamos de descansar, até porque o direito ao repouso estará 

consagrado no nosso direito jurídico, a rave terminou às seis e quarenta da manha. 

Será razoável? Penso que não, existem moradores que tiveram que pedir a familiares 

para irem pernoitar a casa dos mesmos. Será justo, será correto? Eu sou um mero 

cidadão, mas a instrução que este País me deu, ainda me diz e eu tenho de acreditar 

nisto, é que o exercício dos meus direitos termina quando colidem com o exercício do 

direito dos outros. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nada me move contra o evento, considero Águeda minha, resido nesta cidade há 

mais de trinta anos e Águeda precisa de vida, e louvor à Câmara Municipal de Águeda 

porque promove estes eventos, mas sejamos razoáveis, é isto que se pede, é isto que 

eu como morador, como cidadão e provavelmente outros moradores pedem. Já apelei 

a algumas instâncias da Câmara Municipal, mas não obtive respostas. Solicitei, via 

email, ao gabinete de apoio à vereação uma reunião que foi proposta o ano passado 

também, mas até agora não obtive resposta. O meu apelo é este, por favor entendam-

nos, como moradores que trabalham, que se levantam cedo. Nós também usufruímos 

desta festa, mas às seis e quarenta da manha a casa está a vibrar, e mais uma vez eu 

convidava-os a ir a minha casa para dormir porque eu não consigo. Eu sou adulto e 

tenho alguma capacidade de assimilar esta revolta, mas os meus filhos tem todo 

direito de ter a noite para dormir. -----------------------------------------------------------------------

------ Há algo que eu temo, caso isto se repita, a paciência das pessoas têm limites e 

estamos a atravessar uma fase muito complicada, é que há outros fatores que 

acrescem à revolta das pessoas. Pode haver um ato menos refletido, depois é fácil 

encontrar o culpado, que será o autor da façanha. Mas há mais culpados. Tenho pena 

de não poder, além de estar aqui que é a verdadeira democracia e vir expressar estes 

meus sentimentos. Pena tenho de não ter outros poderes, não ter capacidade 

financeira para outras coisas, porque o Agitágueda já se realiza há vários anos e 

repete-se apesar dos muitos apelos, não serei eu um cidadão como todos os outros? 

Não serão os meus filhos também merecedores de respeito? O apelo que deixo à 

Câmara Municipal que organiza, promove e muito bem, e Águeda precisa deste 

eventos, mas precisa com equilíbrio, em quem quer usufrui, usufrui. Mas também 

quem quer e precisa de usufruir do seu descanso, que é um direito consagrado no 

código civil e na constituição portuguesa, usufruí. E sinto-me impotente porque não 

vejo um eco.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------
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------ De seguida, foi lida a seguinte a correspondência dirigida à Assembleia 

Municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Junta de Freguesia de Aguada de Cima, remete declaração dos compromissos 

plurianuais e dos pagamentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2012; ------------

------ Junta de Freguesia de Espinhel,  convite para as II Jornadas Autárquicas. --------

------ Câmara Municipal de Águeda, sobre a Atribuição de Topónimos – Dr. Antunes 

de Almeida e Dr. Júlio Ribeiro, que se transcreve: -------------------------------------------------

------ “Na sequência da proposta apresentada na Assembleia Municipal para atribuição 

dos nomes dos ilustres aguedenses, Dr. Antunes de Almeida e do Dr. Júlio Ribeiro, a 

duas ruas de Águeda, como forma de reconhecimento pelo trabalho, efetuou o 

executivo municipal uma análise cuidadosa das ruas e seus topónimos e concluiu: -----

------ As ruas principais da cidade já têm topónimo consolidado e a sua alteração vai 

provocar obrigações nos munícipes que terão de alterar em todos os documentos a 

designação da rua onde residem. ----------------------------------------------------------------------

------ As ruas que não têm topónimo atribuído, ou têm a designação de rua A, B, etc, 

estão localizadas na periferia da cidade. -------------------------------------------------------------

------ Considerando estas condicionantes e entendendo que a decisão de atribuição de 

um topónimo deve ser, o mais possível consensualizada, solicitamos a V. Exa. que 

promova no âmbito da Assembleia, se assim for entendido a criação de uma 

comissão, ou mesmo que uma das existentes, que emita parecer sobre que ruas 

devem receber os novos topónimos.” -----------------------------------------------------------------

------ Acerca deste ofício enviado pela Câmara Municipal de Águeda, foi feita a 

seguinte intervenção, que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  -----------------------------------------

------ “Acho estranho essa proposta, porque recentemente foi atribuído um nome e que 

não veio à Assembleia Municipal, a uma pessoa importante também de Águeda, e 

parece que já existem dificuldades com as ruas. Na altura em relação ao Dr.. Antunes 

de Almeida até dissemos que poderia ser uma praça, queria deixar essa abertura, 

porque está-se a ver que as ruas no centro da cidade estão todas ocupadas, mas 

existe abertura para praças, travessas, qualquer coisa. O que é preciso é dignificar de 

facto o nome dessas entidades que muito deram por Águeda.” --------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------

------ “Ultimamente não atribuímos topónimos novos, fizemos uma revisão de todos os 
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topónimos, quer da cidade, quer das freguesias e legalizamos todas as situações 

existentes, ou seja, aprovamos de novo as que não estavam e resolvemos algumas 

situações de conflitualidade. Da análise que fizemos, podemos ter errado em alguma 

praça, o que nos parece é que todas as ruas têm topónimos atribuídos, com exceção 

de ruas que já são na periferia da cidade. Enquanto Presidente de Câmara não me 

senti à vontade para estar a nomear uma viela ou qualquer outra rua desse tipo para 

um Presidente de Câmara, e por isso entendi consensualizarmos uma solução para 

esta situação, porque mudar o topónimo de uma rua principal é complicado, mas 

penso que também colocarmos numa rua qualquer também não é o mais digno. É por 

isso que penso que deveria ser consensual.” -------------------------------------------------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal , continuou a ler a 

correspondência enviada à Assembleia Municipal: ------------------------------------------------ 

------ Câmara Municipal de Águeda,  dar conhecimento de ofício enviado ao 

Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, sobre 

a apresentação do Plano Estratégico, que se transcreve: ---------------------------------------

------ “Recebi uma missiva de V.Ex.ª, em que me convidava para uma reunião a 

realizar no Salão Nobre do Hospital Infante D. Pedro-Aveiro, no próximo dia 10 de 

maio de 2013, pelas 10H00M, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------

------ Apresentação do plano Estratégico do CHBV, 2013 – 2016; -----------------------------

----- Discussão; ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Avaliação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje, tomei conhecimento de uma reunião entre o Diretor do Serviço de 

Ortopedia e os enfermeiros desse serviço, em que lhes foi proposto irem para o 

Hospital de Aveiro, ou seja, foram informados que o Serviço de Ortopedia no Hospital 

de Águeda vai fechar. Para além deste facto, também tomei conhecimento que é 

intenção desse Conselho de Administração, encerrar o Laboratório de Patologia 

Clínica, após as 16 horas. --------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente do Conselho de Administração, o Sr. sabe o que anda a 

fazer? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não apresentou há poucos meses um estudo para melhorar “as condições 

hoteleiras” do Hospital de Águeda, onde estava prevista a manutenção do Serviço de 

Ortopedia? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quer discutir um Plano Estratégico quando já implementou, melhor dizendo, já 

fechou, os serviços que fizeram de Águeda uma referência nacional? -----------------------

------ O Sr. só conhece a Câmara Municipal de Águeda para pedir dinheiro para obras, 

que não sabe muito bem quais e não luta pela obtenção de fundos comunitários para 
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potenciar os 500.000,00€ que a Autarquia mostrou disponibilidade em colocar à 

disposição do Centro Hospitalar para comparticipar obras apoiadas por fundos 

comunitários? Quando está feito o projeto? Quando pretende levar a obra a concurso? 

------ Lembremo-nos que um dos seus primeiros atos de gestão foi desistir das obras 

aprovadas para a urgência do Hospital de Águeda. É reconhecido que a qualidade de 

serviços, no Centro Hospitalar tem decrescido; as pessoas esperam mais tempo, 

embora haja menos consultas e menos atos na urgência. É também conhecido que o 

endividamento do Centro Hospitalar tem aumentado. --------------------------------------------

------ Qual o défice financeiro que provocou, com o quase encerramento do Laboratório 

de Patologia Clínica? Não tem contas? – Esta é também é uma das caraterísticas da 

sua gestão, faz sem avaliar financeiramente os encargos, mas, lamento ter de afirmar 

que o prejuízo no respeitante à qualidade do serviço disponibilizado é altíssimo. --------

------ Sr. Presidente do Conselho de Administração, desculpe a frontalidade, mas é 

meu entendimento que não tem prestado um bom serviço aos utentes – pela 

qualidade de serviço que tem sido perdida – e ao país porque não tem acautelado o 

equilíbrio financeiro, económico e social das suas decisões. -----------------------------------

------ Também no que concerne à articulação de procedimentos com os interlocutores 

locais, tem demonstrado uma enorme arrogância e sobranceria, que se torna por 

demais evidente nos atos que acaba de praticar: - diz que convida para discutir e 

avaliar o Plano Estratégico, quando efetivamente tem por objetivo dar a conhecer o 

que já implementou. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste contexto, em nome dos superiores interesses da população só me resta 

pedir que se afaste da direção de um órgão para o qual, efetivamente, não tem 

demonstrado aptidão para o desempenhar.” --------------------------------------------------------

------ Assembleia Distrital de Aveiro, convocatória para reunião ordinária. ---------------

------ Neste ponto o Senhor Presidente da Assembleia informou, que à hora marcada 

da reunião, 14 horas se encontrava presente com apenas mais um elemento. Pelas 

14h30 os membros presentes foram avisados, que o Presidente da Assembleia 

Distrital, estaria atrasado devido a um almoço demorado, pelo que o Senhor 

Presidente da Assembleia de Águeda veio embora. ----------------------------------------------

----------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  ---------------------------

----- Neste Período de Antes da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da 

Assembleia Municipal de Águeda, intervenções que se transcrevem na íntegra: ---------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “As primeiras palavras vão para a carta que o Senhor Presidente endossou ao 

Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga que 
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superintende o Hospital de Águeda. Já afirmei pessoalmente e publicamente e insisto 

neste ponto, continuo a achar que a postura da Câmara Municipal está a privilegiar 

muito a guerra e acho que o Presidente e tendo em conta que o que se afirma na carta 

muitas coisas estão corretíssimas. Acho se deve esgotar todos os instrumentos de 

diálogo porque o Hospital e o Centro Hospitalar deve ser um parceiro do nosso 

Município e não pode ser simplesmente uma instituição contra a qual, passamos a 

atirar a bola para um lado e para o outro. Na última assembleia da CIRA falei mais 

uma vez no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, referi-me exatamente ao que o Senhor 

Presidente referiu e à preocupação que sentia no que se está a planear e a tratar para 

o Hospital de Águeda. Pedi a intervenção dos órgãos da CIRA porque é uma matéria 

muito complicada. Mas também, não posso deixar de dizer o que ouvi. O 

representante da Câmara Municipal de Estarreja afirmou que o Concelho de Estarreja 

está a sentir-se prejudicado porque toda a parte ambulatória que está a ser feita no 

Hospital de Estarreja está planeada vir para Águeda. --------------------------------------------

------ Ouvi o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro reclamar 

pelo facto das consultas externas de ortopedia, passarem todas para Águeda, dizendo 

claramente que em Oliveira do Bairro preferiam que fossem feitas em Aveiro por não 

terem transportes públicos para Águeda. Portanto esta é uma matéria que devemos 

tratar com algum cuidado sob pena de perdermos mesmo tudo, porque não nos 

podemos esquecer que à nossa volta todos estão a lutar pela sobrevivência e com 

armas importantes. Como é que conseguimos contradizer este argumento a Oliveira 

do Bairro. Vagos também quer ir para Aveiro, toda a gente quer ir para Aveiro. Se me 

perguntarem se as consultas externas devem passar todas para Águeda, que é o que 

está previsto, eu acho mal, se perguntarem se a parte da ortopedia e cirurgia passe 

para Aveiro, eu acho mal. Mas temos instrumentos para poder jogar. Recordo-me de o 

Senhor Presidente e o Partido Socialista se congratularem com a ida do Dr. José 

Brenha para a frente do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, é ele o responsável por 

isto, não só o Dr. José Afonso, temos de chamar os nomes às pessoas. O Dr. José 

Brenha tem um papel importante neste processo, de fazer valer aquilo que ele ajudou 

a construir em Águeda e tem de estar do nosso lado neste processo. Não é apenas o 

Dr. José Brenha, ainda agora o Dr. Pinto também vai assumir funções de 

responsabilidade no hospital, portanto nós temos de começar a usar este tipo de 

canais e fazer este tipo de trabalho e deixarmos de andar com cartas. ----------------------

------ Não há muito tempo estive reunido com o Dr. Tereso e Dr.ª Paula Cardoso por 

causa desta situação e na altura o Dr. Tereso disse-me exatamente, que neste 

momento ainda não havia nenhum plano para o Hospital de Águeda. Nós já nessa 
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altura lhe expressamos estas dificuldades. Acho que ainda estamos muito a tempo de 

intervir nisto, mas Senhor Presidente continuo a achar que se calhar por via do diálogo 

conseguimos la chegar mais depressa do que com estas tomadas de posição já 

públicas sem primeiro as coisa estarem definidas. Esta é a minha ideia. -------------------

------ Sobre a questão das obras efetivamente vai ser muito difícil, o Senhor sabe muito 

bem isso, aliás o Senhor Presidente da CIRA disse exatamente isto. O Dr. Tereso 

responsável pela ARS recebe os Presidentes das Câmaras no mesmo momento, toda 

a gente fala com ele inúmeras vezes. Só que há um problema, ele não tem dinheiro e 

o Dr. Tereso sobre as obras disse exatamente isto, foi buscar uns processos e disse 

que o dinheiro que tinham era para pagar o hospital pediátrico da Guarda, mas que 

tinha um problema, é que além deste tinha uns processos que estavam-lhe a pedir 10 

milhões de euros de indemnização ao construtor pelas obras no pediátrico. Tem graça 

pois na semana passada saiu o resultado do pedido desse construtor em que o Estado 

foi condenado a pagar mais que os 10 milhões de euros.----------------------------------------

------ O que quer dizer que ficamos com menos dinheiro disponível para usar neste 

processo, mas essa é outra luta que também esta a ser difícil. Concordo com muito do 

que o Senhor Presidente da Câmara diz, mas insisto nas vias negociais até as 

mesmas se esgotarem. Tenho dito aqui muitas vezes, estarei ao seu lado sempre 

neste processo e estaremos ao seu lado para continuar a lutar por estas vias 

negociais. Não me calo se a ortopedia do ponto de vista cirúrgico sair de Águeda. 

Disse-o na reunião que lá tive onde estava o Senhor Vice-Presidente e o Senhor 

Presidente, disse-lhe que o plano estratégico apresentado para o Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga tinha isto. Aquilo não era uma lei mas sim uma recomendação e que 

deveríamos agarrar isto e que não devíamos permitir que isto saia daqui, estou de 

acordo consigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra questão, quando passamos a água para a AdRA na altura puseram-se 

questões sobre as tarifas sociais, recordo-me que nessa altura se disse que isso seria 

tarefa dos próprios municípios, basicamente foi essa ideia com que fiquei. Tenho 

duvidas que hoje exista tarifas sociais para a água implantadas pela AdRA ou pelos 

municípios. É simplesmente um alerta que é importante do meu ponto de vista que se 

faça neste momento. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com uma situação muito 

recente, que nem sequer consegui falar com Presidente da Junta de Valongo do 

Vouga, que são as alterações dos limites de freguesas que andarão a ocorrer em 

Águeda. Segundo me chegaram aos ouvidos, existem alterações aos limites das 

freguesias na zona do Covão que implica algumas empresas, na zona do Junqueiro 
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que penso que há um lugar que pertence à Freguesia do Préstimo. Onde as pessoas 

do Junqueiro estarão recenseadas na Freguesia do Préstimo e onde estão a receber 

cartas da Câmara a dizer que passarão a pertencer à freguesia de Valongo do Vouga. 

Não sei se me consegue confirmar isso se não. ---------------------------------------------------

------ Por aquilo que me tem chegado estamos aqui a criar um problema complicado, 

porque parece-me que estão a fazer alguma ordenação que tem a ver com os limites 

de freguesias anteriores e que estão em determinados mapas. A minha questão é 

esta, quando foi do processo de agregações de freguesia poderíamos ter resolvido 

isto. O Presidente da Junta de Freguesia de Águeda, Paulo Seara levantou aqui 

questões sobre esta matéria. Já na altura referi que não era competência da 

Assembleia por falta de meios técnicos e que competia à Câmara apresentar esse tipo 

de trabalhos e estudos. Passado esta fase a minha questão é, estamos a indicar às 

pessoas que têm de mudar de freguesia, acho tem a ver com números de polícia e 

tudo mais. Mas as pessoas estão recenseadas e já acabou o recenseamento eleitoral 

neste momento penso eu e já estão afixados os cadernos noutras freguesias, com é 

que isto se vai resolver? Nós podemos fazer isto? Aquilo que eu sei, que quando é 

para alterar os limites das freguesias é preciso aprovação das assembleias de 

freguesias em causa, tem que vir depois à assembleia municipal e depois para o 

ministério da administração interna para aprovar. Mas que eu saiba essa lei não está 

em vigor, é a lei do enquadramento que falta para depois vir regular todas as situações 

menos bem feitas neste processo das agregações. Esta lei já existia mas foi suspensa 

ou está para ser alterada. A questão é o que é que as pessoas vão fazer? É que isto 

envolve custos de registos de terrenos e de um conjunto de situações. Pretendia esse 

esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por último, Senhor Presidente gostava de fazer rapidamente uma reflexão sobre 

acontecimentos recentes no nosso Município. Como sabemos nos últimos anos desde 

que o Senhor Presidente tomou posse, assistimos no início dos seus mandatos a uma 

judicialização da política em Águeda. Esta foi sempre uma área em que no PSD, 

nunca entramos nesta discussão, temos sido criticados pela nossa população que nos 

acusa de não defendermos os nossos, como se em Águeda houvesse os nossos e os 

outros, não há, para nós são todos cidadãos. Bastava que quiséssemos entrar nessa 

querelas, bastava irmos ao ultimo relatório do IGAL como o Senhor bem sabe onde se 

violou o PDM em Águeda, para podermos fazer caminho disso. Mas a questão que 

sempre fizemos foi que resultado positivo para o Município é que poderíamos trazer 

em andar também no combate judicial em Águeda? Será que na realidade o Município 

ganhava com isto? Será que por aparecermos mais uma vez nos jornais sairíamos 
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reforçados neste processo? Senhor Presidente, estes processo todos, que foram 

anunciados, não se conhecem resultados positivos para a Câmara. -------------------------

------ Recentemente tivemos mais um desfecho destes em que a Câmara mais uma 

vez tentando encontrar refúgio na sua estratégia, não hesitou em deitar para a 

fogueira um ex-colega seu, Presidente de Câmara, em regime de substituição, o Eng. 

Elói Correia e um conjunto de outros técnicos, pessoas que assumiram lugares de 

decisão neste Município. A Câmara com o Senhor bem sabe, perdeu mais este 

processo em tribunal. O Senhor Presidente quando decidiu avançar sabia muito bem 

que não tinha havido prejuízo para o Município, mas obviamente, agarrado em alguns 

pareceres encomendados tentou fazer algum ajuste de contas do passado. Nós não 

gostamos disso e dissemo-lo publicamente, mas achamos que isso é matéria que está 

passada e devemos avançar, no entanto desde já lhe queremos deixar uma pergunta. 

Quanto custou aos cofres da Câmara este processo? Mas também entendemos que 

quando avançamos para um processo deste tipo, utilizando recursos públicos, porque 

foram feitas parangonas de jornais, porque o Senhor falou aqui de um conjunto de 

situações, onde as pessoas poucas hipóteses tiveram de se defender da forma como 

foram atacadas. Achamos que o Estado deve começar a ser uma pessoa de bem. Da 

mesma maneira que o Estado acusou as pessoas, diga-se Estado nesta caso 

autarquias, se as pessoas saem absolvidas num processo deste tipo acho que 

merecem uma palavra da Autarquia sobre esta matéria, porque não nos custa nada 

admitir o nosso erro, que não serve simplesmente para minorar os erros cometidos por 

nós. O Senhor avançou para um processo que estava convencido que na realidade 

algo de menos claro se tinha passado e que havia com certeza prejuízo para a 

Câmara. Hoje julgados e verificados os factos constata-se exatamente o contrário. 

Não custa nada e é o que lhe pedimos aqui, é que publicamente admita este facto e 

que diga pois muito bem avançamos, foi provado tudo o contrário, as pessoas a quem 

pusemos estes processos só temos que dizer que neste caso falhamos e lamentamos. 

É isso que o Estado deve fazer nos momentos em que o Estado erra. Deve ter este 

tipo de compromisso porque o Estado são as pessoas, o Estado não são as 

instituições.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD: ------------------------------------------------

------ “Há um ditado popular que diz água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 

O Senhor Presidente demora a ouvir-nos, mas de vez em quando lá nos ouve. Há 

muito tempo que defendo que a cidade tem muitos obstáculos para os cidadãos com 

dificuldades na mobilidade, tenho de reconhecer que o Senhor Presidente fez obras 

em alguns passeios da cidade, que facilitou a vida a alguns cidadãos, pena é que não 
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tenha essa atenção nas obras que recentemente estão a ser feitas na cidade. Em 

relação às obras na estrada junto à Associação Industrial de Águeda, em Valongo do 

Vouga, quando é que as obras terminam definitivamente? É que suspenderam as 

obras devido ao mau tempo, parou o mau tempo e colocaram um bocadinho de 

alcatrão e depois pararam novamente a obra, depois retomaram a obra, depois 

suspenderam. Agora a estrada está com um bocado de alcatrão e um buraco, mais 

um bocadinho de alcatrão mais um buraco, enfim, quando é que esta estrada de 

ligação da freguesia de Valongo do Vouga fica definitivamente concluída? ----------------

------ Senhor Presidente não posso deixar de falar nas cheias em Águeda, a resolução 

dos problemas das cheias fazia parte do seu projeto eleitoral para Águeda, e no 

entanto as cheias voltaram e se a margem norte não foi tanto afetada, a margem sul 

foi muito prejudicada. Como já foi analisado no sétimo congresso da água o problema 

das cheias é mais estrutural e passa por modificações profundas desde a destruição 

de alguns terrenos e de alguns aterros, nomeadamente reposição de vegetação na 

costa e nas margens do rio e sobretudo a construção de uma barragem a montante. 

Peço que analise mais uma vez a construção da barragem da Redonda, tantas vezes 

proposta pelo PSD. Porque a solução apresentada não é uma solução definitiva.” ------

------ Maria Utília Ferreira da Rocha Ferrão – PS: -----------------------------------------------

------ “Não vou falar do Hospital, o Hospital tudo o vento levou. Vivemos uma época 

negra, o Mundo está em crise, o mundo financeiro anda desalavancado e egoísta, 

ambiciosamente fechado sobre si mesmo, negando dar as mãos à economia que vai 

mirrando, no caso de Portugal, quase morrendo. Este é o panorama do nosso país, 

dito avançado e desenvolvido, o rosto da Europa não foge deste retrato, andou 

séculos á procura de uma união económica e social e agora vê-se envolvida em 

sonhos que não a deixam ver com clareza um rumo verdadeiramente solidário para 

com os países mais frágeis. Criaram-se dois mundos, o dos países bem comportados, 

aqueles que criaram condições mesmo à custa dos outros para serem bem 

comportados, e os mal comportados, à que castigar os mal comportados. A 

austeridade mais do que reguladora dos estados é o castigo dos males comportados. 

Portugal é um bom aluno mas é um país mal comportado e por isso a austeridade 

imposta pela troika, o Governo PSD e CDS soma mais e mais austeridade cego e 

orgulhosamente, só não vê ou não quer ver esta austeridade mata o crescimento. As 

pequenas e médias empresas desaparecem, a palavra que mais se ouve é 

desemprego, é um fantasma, uma sombra de fome de falta de cuidados de saúde, de 

envelhecimento sem dignidade, de morte precoce. -----------------------------------------------

------ O governo PSD e CDS está desde o início do mandato a arrumar a casa que 
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aparece cada vez mais desarrumada. Arrumar a casa significa alavancar os bancos 

com o dinheiro de todos nós, pagar ao BPN os milhões roubados aos portugueses e 

que serviram para enriquecer alguns políticos devidamente identificados e a quem 

deveriam ser confiscados todos os bens. Arrumar a casa significa roubar o magro 

orçamento das famílias por fatias e não tocar nos orçamentos da Presidência da 

República ou nos altos salários e reformas dos políticos e das suas mordomias. 

Arrumar a casa devia significar mais equilíbrio socioeconómicos e financeiros, e o que 

este governo faz é criar um fosso profundo entre os muito ricos e os pobres muito 

pobres e miseráveis. Nunca este Governo se preocupou com as pessoas, com as 

crianças que não nascem porque não há condições nem sentido, como aquela que 

são abandonadas a si próprias, porque os pais não as podem alimentar. Com os 

velhos que morrem aos poucos e poucos sem segurança, sem dignidade e sem 

esperança. Os jovens, a força do trabalho e da riqueza não têm emprego, vivendo na 

sua maioria à custa das magras reformas que este governo PSD e CDS vai 

saqueando aos seus progenitores. Sentem-se inúteis, desiludidos e pouco a pouco 

vão vertendo toda a esperança num Mundo melhor acomodando-se ou investindo em 

caminho que não são os mais seguros, face a esta situação dramática que aqui não 

queremos explorar, mais uma das grandes propostas do PSD-CDS foi a emigração. ---

------ Vá! Façam as malas, procurem lá fora aquilo que o vosso país vos nega e ei-los 

que partem, só em 2012, cento e trinta mil portugueses saíram do Pais rumo à 

aventura da sobrevivência, espalhando-se pelo mundo. Outra suposta proposta é 

convidarem os jovens para puxarem pela imaginação criando projetos tornando-os 

empreendedores, realmente os portugueses são conhecidos pela sua capacidade 

inventiva, pelo seu trabalho e audácia, desenrascanço, mas não se fazem morcelas 

sem sangue é preciso financiar as pequenas e medias empresas e as agilizar a sua 

implementação, coisa que este governo não fez. Por isso muitos dos nossos jovens 

foram enriquecer outros países para onde emigraram com os seus projetos. As 

grandes empresas assustadas com a instabilidade e com a taxa fiscal mudaram-se 

para outros países. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois de tanta destruição eu pergunto, eu deixo aqui duas perguntas, será 

possível acreditar neste Governo? Será possível acreditar nas suas supostas boas 

intenções?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “Venho aqui para responder ao Senhor Eng. Hilário e vinha falar sobre o Hospital, 

acho que o Senhor Presidente da Câmara foi meigo nos termos e no conteúdo e o 

Senhor Eng. Hilário acha que ele foi agressivo e que esse não é o caminho. São 
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pontos de vista diferentes o que é importante. ------------------------------------------------------

------ O Dr. Afonso que acabou com o Hospital de Anadia onde era administrador e que 

penso que ele é uma máquina a acabar. Fechou o hospital de Anadia e vem agora 

fechar o Hospital de Águeda. Gente dessa longe daqui rio abaixo, aproveitando ainda 

a não construção da barragem da Redonda tão pedida pelo PSD, aproveitar a cheia e 

leva-lo por ai a baixo. Isto acabou o tempo das falinhas mansas, porque esse Senhor a 

única coisa que tem feito a Águeda é enrolar Águeda é enrolar os cidadãos de 

Águeda. Aquilo que estamos a verificar não tem a ver com transportes públicos, pois 

Oliveira do bairro tem praticamente os mesmos transporte quer para Coimbra ou 

Aveiro, o que é importante é que Águeda e o seu hospital está a ser lentamente, sub-

repticiamente desmantelada e isso é responsabilidade deste Governo. Este Governo 

tem um propósito na nossa Nação, que é rebentar o Serviço Nacional de Saúde, 

rebentar com a Segurança Social e com a educação pública e isso é o que está a 

acontecer. Pasme-se que o Senhor Eng. Hilário ainda veio aqui ajudar a reforçar esta 

ideia, Estarreja queixou-se, Oliveira do Bairro queixa-se, Anadia já nem ai nem ui e 

agora Águeda também. Afinal o que este governo quer é uma razia. E depois o Senhor 

vem dizer que o Senhor Presidente da Câmara fala em termos um bocado violentos de 

mais e que temos de ir para a via do diálogo. Mas então o Senhor Dr. Afonso, marca 

uma reunião com o Senhor Presidente da Câmara e antes de haver o diálogo, já 

passou para o encerramento. Com esta gente não vamos com falinhas mansas, ou 

temos determinação e lutamos pelos interesses nas nossas populações, para que 

tenhamos aqui um serviço de saúde minimamente aceitável. ----------------------------------

------ Ainda na semana passada, fui com o meu pai ao Hospital, que foi bem tratado 

mas foi enviado pelo INEM para Aveiro, e agora menino cai e parte a cabeça vai de 

INEM para Aveiro. Ganhamos uma ambulância INEM topo de gama, que não é mais 

que um transporte publico, que é para levar os doentes que entram aqui no hospital 

para Aveiro. E chegamos a Aveiro e os de Estarreja vão para Aveiro, e os de Oliveira 

do Bairro querem ir para Aveiro, e os de vagos vão para Aveiro e os de Ílhavo vão 

para Aveiro e Aveiro rebenta pelas costuras e presta um mau serviço, alias situação 

antiga. Aveiro presta um mau serviço já há muitos anos porque não tem capacidade 

para receber tantos doentes. ----------------------------------------------------------------------------

------ Devíamos todos sem querelas politicas, deveríamos incondicionalmente defender 

um serviço minimamente digno no Hospital de Águeda, e isso é que nos deveria unir a 

todos porque existem algumas situações que deveria unir todos no interesse único e 

exclusivo, que é isto que estamos a fazer e para que fomos eleitos, da defesa 

intransigente dos direitos das nossa populações e das nossas gentes e o Serviço 
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Nacional de Saúde era uma coisa que nos todos deveríamos defender com unhas e 

dentes e o Senhor Presidente da Câmara diz e muito bem o Senhor Afonso, que se 

meta abaixo da administração de uma coisa para a qual não tem competência e acima 

de tudo está a prejudicar Águeda e o seu Concelho. ---------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara, vamos agora a outro assunto que tem a ver com 

prejuízos para todos nós e que é também um fator de riqueza. O nosso Concelho é um 

Concelho com um grande índice de silvicultura nomeadamente o eucalipto e o 

pinheiro, a Junta de Freguesia de Águeda, nestes últimos quatro anos arranjou mais 

de cem quilómetros de caminhos vicinais e agrícolas, alias conforme lhe compete 

através da lei 169/99, de 18 de setembro. Aquilo que se verifica é que passado pouco 

tempo as estradas estão todas uma calamidade porque os madeireiros na sua 

atividade, retiram a madeira, tiram os lucros e os prejuízos ficam para o erário pública. 

Penso que isto é uma situação não só da minha freguesia, se calhar até mais de 

outras freguesias do que da minha, só que toda a gente tem receio de falar nestas 

coisas, e eu penso que temos que falar. Depois outra coisa que está enraizada na 

população do nosso Concelho e de todos concelhos onde há esta pratica económica, 

é que o eucalipto planta-se junto do alcatrão, depois verificamos que tempos dezenas 

de estradas estragadas pelas raízes que levantam o alcatrão, causando prejuízos às 

viaturas, as pessoas e a bens. O que eu solicito ao Presidente da Câmara é que fosse 

feito um regulamento que definisse regras e normas e que criasse um instrumento 

para que depois de aprovado em Assembleia Municipal, obrigaria a todas a pessoas 

que se dedicam a esta atividade a cumprir regras, afastamentos às estradas e 

caminhos. Verificamos também que existe uma monocultura assustadora de eucalipto 

que é altamente inflamável e que na altura dos incêndios é um perigo que temos, 

deveriam existir zonas de controlo, faixas de corte de incêndio, portanto toda esta 

política deveria ser feita e assumida e elaborado um regulamento para definir tudo isto. 

Qualquer dia, nem eucalipto, nem pinheiros, nem ervas nascem no nosso Concelho. 

Acho que esta atividade é extremamente importante porque gera muito dinheiro mas 

que deve ser regulamentada com uma disposição legal do Município para que se 

possa atuar e por ordem nesta situação.” ------------------------------------------------------------

---- Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD – PJF de Fe rmentelos:  ------------------

------ “Queria apenas duas questões muito rápidas e têm a ver com Freguesia de 

Fermentelos, ainda relacionadas com os temporais que assolaram Portugal e 

nomeadamente o nosso Concelho e Fermentelos não fugiu também a esse flagelo. 

Uma rua que tem o nome de Alameda Comissário Belarmino Ferreira de Oliveira, na 

margem da pateira de onde caíram muitos álamos que estavam próximos dessa 
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Alameda e o porte deles era tal que as raízes abriram enormes buracos na via. A 

Junta de Freguesia logo que pode, porque também vieram as cheias, sinalizamos 

esses buracos para evitar quaisquer acidentes e comunicamos à Câmara Municipal 

que tomasse as medidas que entendesse necessário a esse respeito, através de um 

ofício de 5 de fevereiro de 2013. Nada foi feito para resolver esse problema, tornamos 

a enviar outro ofício a 26 de março, e até hoje também ainda nada se fez para resolver 

essa situação. A não ser um telefonema do Eng. Marco que disse que ia a 

Fermentelos para falar comigo para vermos essa situação, mas que não foi lá. ----------

------ Isto para dizer que queremos valorizar a Pateira, queremos que a Pateira seja 

visitada e tenhas todas as potencialidades e depois acontecem estas coisas e a 

Câmara não faz rigorosamente nada. Deixo uma pergunta se fosse na margem do rio 

Águeda no centro de Águeda as coisas estariam exatamente iguais? -----------------------

----- Outra questão que queria colocar é sobre a iluminação pública. A Câmara 

Municipal fez um projeto para poupança energética da iluminação pública e 

entenderam desligar umas quantas lâmpadas da iluminação publica, penso que em 

todo o Concelho e também em Fermentelos. Não concordamos com muitas dessas 

lâmpadas desligadas e fizemo-lo saber porque existem situações flagrantes. Uma rua 

principal que é uma rua de acesso para quem vem de Aveiro para Fermentelos muitas 

dessas lâmpadas estão desligadas e entendemos e fizemo-lo saber que não estava 

correto. Depois junto a estabelecimentos comerciais desligam-se as luzes e depois 

dez metros à frente estão três postes seguidos com as luzes todas ligadas. Fizemos 

saber isso, prometeram-nos corrigir isso, nada foi feito. Mas muito pior do que isso é 

outra coisa, quer-se fazer uma poupança energética e luzes acesas durante o dia 

constantemente, depois as pessoas vão à Junta reclamar porque pensam que o 

Presidente Da Junta é que manda nessas coisas todas. Dizemos às pessoas que a 

Câmara Municipal quer poupar energia e depois as luzes estão acesas às oito da 

manhã, sete da tarde e que justificação podemos dar nós a isso? Nenhuma, 

simplesmente que é mal gerida essa situação. -----------------------------------------------------

------ Contrataram um engenheiro eletrotécnico para fazer essa gestão, mas parece 

que, ou já foi embora, ou então não sei o que faz. A verdade é que isso está ai e nos 

não conseguimos de maneira nenhuma justificar às pessoas porque é que muitas 

vezes muitas ruas estão às escuras, como ainda na semana passada estiveram uns 

quantos dias às escuras e outros dias, durante o dia estão sempre acesas. Quando os 

funcionários lá vão para reparar, perguntamos e dizem-nos ponham relógios em 

condições para que as luzes sejam acesas e apagadas à hora certa. Insisto que era 

preferível que desligassem as luzes todas na freguesia de Fermentelos meia hora 
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mais cedo de manhã, e mantivessem durante a noite as lâmpadas todas ligadas sem 

estar nenhuma desligada e de certeza que a poupança energética era muito maior e 

as populações ficam muito melhor servidas.” -------------------------------------------------------

------ Manuel de Almeida Campos – Ind. – PJF de Espinhel: --------------------------------

------ “ Queria aqui reforçar o convite que foi feito já através do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal para os Senhores membros da Assembleia Municipal e para 

participar nas II Jornadas Autárquicas, com o tema “Lagoa da Pateira, que futuro?” 

que se vai realizar na próxima sexta-feira, três de maio. Depois da receção na Junta 

de Freguesia vão-se fazer visitas à Pateira. A conferência é no salão nobre, cedido 

pela Câmara Municipal, como parceiro na realização deste evento, no intervalo entre 

as visitas e a conferência há um jantar oferecido pela Junta de Freguesia aos 

participantes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho de Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo: ------------------

------ “O que me traz hoje aqui era solicitar à Câmara Municipal que tomasse algumas 

providências relativamente à estrada da Borralha. Na curva que antecede a empresa 

Alcupel estão-se a dar com bastante assiduidade acidentes, a estrada está de certa 

forma vidrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outro ponto que queria aqui deixar, era uma palavra de satisfação e de parabéns 

ao Senhor Presidente da Câmara, ao seu Executivo e porque não ao Município de 

Águeda e quando digo isto é com enorme orgulho e bastante alegria pela obra 

realizada no Parque Industrial do Casarão. É algo que estaria à espera que alguém já 

tivesse feito alguma observação sobre isso. Não posso deixar incólume o facto da dita 

oposição, não estar presente numa obra que tanto era esperada no Município e o que 

nos foi dado a ver e a entender não é o sentimento da realização de obra. Há uma 

frase que eu queria deixar “ eu faço o que posso e a vida me dará o que mereço.” ------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  -------------------------------------------------

------ “Nos últimos dias assistimos a uma intervenção dos Presidentes das Concelhias 

do PSD e do PS que realizaram visitas ao centro de emprego para se inteirarem sobre 

a situação do emprego e de outros problemas que também se verificam. Na 

intervenção da Presidente da Concelhia do PSD, como é normal numa apoiante do 

governo, falou-se em números, e o número é ligeiramente mais baixo do que a média 

nacional, e ainda bem, o número mostrou-nos que no último mês houve uma certa 

estabilização. Portanto ficamos saber que ainda bem, é como no país que ainda bem 

que o desemprego é dezoito em vez de ser dezoito virgula um, é um número. O 

Presidente da Concelhia do PS disse que o número é uma pessoa, que as pessoa é 

que interessam sejam os números que forem e ainda bem que não são números, são 
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pessoas que têm dificuldades, que têm fome, que não falam dos mercados onde vão, 

mas do mercado que é aqui e que precisam de comprar para o dias seguinte. E como 

só tenho trinta segundos queria perguntar ao Senhor Presidente da Câmara o 

seguinte. Dentro das medidas, que tem tomado no âmbito do emprego, como agora 

ainda se falou no Parque Empresarial e outras que já deveriam ter sido feitas e a 

produzir outro tipo de efeitos. Falou-se aqui à uns tempos na questão de a Câmara 

apoiar com empregos efetivos, situação de perto de cem pessoas. Eu gostaria de 

saber em que situação está esse programa e o que é que a Câmara está a prever em 

relação ao emprego, porque as pessoas precisam de emprego e de comer. Há cada 

vez mais dificuldades com as pessoas. Gostaria de saber em que estado estão esses 

programas da Câmara?” ----------------------------------------------------------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Começaria pelo hospital, e antes do hospital tem a forma como estamos. Nós 

pensamos que é muito mais fácil resolver os problemas em cooperação do que em 

oposição. O que sentimos e o que temos visto por parte do Senhor Presidente do 

Conselho de Administração do Hospital é que ele conhece-nos para nos pedir dinheiro 

para ajudar às obras ou para fazermos as obras tudo mais que diz respeito ao 

Hospital, desconhece-nos em absoluto e depois indo um bocadinho mais longe, acha 

que andamos a dormir, porque tive oportunidade de dizer anteriormente ao Senhor 

Presidente do Conselho de Administração do Hospital que o encerramento da 

patologia clínica era o fim das operações no Hospital. Disseram que não e depois 

recuaram com o fecho, mas aquilo que criaram de condições para o Hospital foi 

exatamente essa diminuição. Aquilo que verificamos e tive oportunidade hoje quando 

soube das notícias de telefonar e conversar com o Senhor Dr. José Brenha sobre este 

assunto, aquilo que ele me comunicou é que estava a ter algumas dificuldades em 

fazer algumas operações cá porque as anestesistas se recusavam face à inexistência 

de patologia clínica a realizar algumas operações. Ele não poderia por em risco a sua 

carreira e a vida dos doentes, não realizando as operações, ou realizando operações 

que outros não assumiriam esse risco, ou seja, o fecho do laboratório de patologia 

clínica, conduziu a esta situação. Quer dizer que com uma decisão conseguiram 

influenciar a seguinte, e aquilo que me disse o Dr. José Brenha é que só tinha duas 

opções. Ou continuava e iria com o serviço e punha toda a sua capacidade ao serviço 

dos doentes desta região em Aveiro, ou pedia a demissão. Ele optou por continuar e 
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continuar a fazer um bom serviço de ortopedia para toda a região. Agora, lamentamos 

e não podemos deixar de o fazer é que tenham levado a esta opção e aquilo que no 

leva a não podermos termos confiança nesta direção, e vamos recuar um pouco, 

tivemos uma reunião com o Conselho de Administração que esteve a falar-nos acerca 

do Hospital e dois dias depois tivemos um rumor que iria fechar o laboratório de 

patologia clínica, ou seja, as análises clínicas. Peguei nessa altura no telefone e liguei 

para o Senhor Diretor que em confirmou. Esta decisão não estava feita 2 dias antes? 

Não devia ter telefonado e informar a Câmara? O que se passa, é que tudo que 

sabemos sobre o Hospital, temos de andar a perguntar ou são outras pessoas que nos 

informam. Nunca encontrámos abertura, por parte do Conselho de Administração para 

discutir connosco  o que se pensava para o futuro do Hospital de ¡Águeda. Foi numa 

reunião com o Dr. Tereso, na Santa Casa da Misericórdia, em que comunicamos que 

gostaríamos de saber informações sobre o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em 

geral e sobre o Hospital de Águeda. O Dr. Tereso disse-nos, que a pretexto das obras, 

importante era termos um Plano Estratégico do Hospital, que não existia e eu disse 

que estava nas mãos deles fazê-lo. --------------------------------------------------------------------

------ O que acontece é que continuamos sem conhecer esse plano estratégico, 

ouvimos uns a dizer que não querem ir para um lado, outros a dizerem que não 

querem vir para um lado, outras coisas a acontecer em Águeda, mas não sabemos de 

nada. Sabemos sim que foi comunicados às pessoas que não vai haver operações de 

ortopedia no hospital de Águeda, o que temos é que o nosso plano como já está feito, 

da minha parte, é falar com o Senhor Ministro da Saúde para saber o que é que pensa 

acerca desta situação, porque eu não sou médico, não sou Presidente do Conselho de 

Administração. Aquilo que eu sei é que com a atual Administração do Hospital de 

Águeda eu só sinto perda. Não me disseram nada, aquilo que foi dito foi que haveria 

alguns serviços que sairiam de cá e que haveria outros que viriam, eu não vejo isso, 

não faz sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como é que me apresentam um projeto em que vão fazer não sei quantas camas 

para ortopedia e de repente a ortopedia já não vem. Não estamos a falar de há dez 

anos atrás, estamos a falar do ano passado. Não é forma de estar em lado nenhum, 

não é no hospital, é em qualquer gestão nós não podemos andar aqui assim de um 

lado para o outro com as decisões, temos da as analisá-las, estudá-las e depois 

implementá-las. É isto que eu quero a respeito do hospital de Águeda. ---------------------

------ Relativamente, às tarifas sociais da AdRA, eu penso, não tenho o regulamento de 

cor mas, o regulamento da AdRA tem tarifas sociais previstas, mas iremos analisar 

essa situação e veremos se haverá mais alguma situação a avançar em concreto. -----
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------ Quanto às alterações dos limites das freguesias, fiquei completamente apanhado 

de surpresa. Sei que existem algumas rivalidades já muito velhas a respeito dos 

limites das juntas de freguesias e também sei que o posicionamento da Câmara é 

sempre o mesmo. Não nos metemos nos limites de freguesias, alias temos alguns por 

resolver, aqueles em que nós nos tentamos empenhar é quando há interesse direto 

das pessoas que têm problemas sobre a sua localização, se é na freguesia A ou na 

freguesia B, isso tem mais a ver até com o Concelho, mais propriamente há uma 

situação de uns moradores numa rua junto a Anadia em que era preciso clarificar esta 

situação. Temos outras em que estamos a espera que as câmaras, e podemos 

adiantar, a Câmara de Albergaria tem um terreno no município de Águeda que está no 

PDM deles e que pertence efetivamente a Águeda e aquilo que nós fizemos foi, 

votamos contra as limitações que estavam no PDM e ficou isso bem patente nesse 

documento. Vamos verificar o que se passou, pode ter sido um erro ou pode ter sido 

que os limites legais não estão coincidentes com os limites das pessoas. Vamos 

averiguar caso a caso o que se passou e com os presidentes da junta e das cartas 

que foram enviadas. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à judicialização da política, só dei uma vez conhecimento que tinham sido 

enviados processos para o Ministério Público, não fiz mais nada a respeito disto, foi 

aquilo que fiz e cumpri a minha obrigação enquanto cidadão e Presidente de Câmara. 

Quando recebemos um relatório dos serviços que diz que a Travessa do Porto das 

Vacas, que a pavimentação da Rua dos Arneiros, atual Quinta do Pinheiro, foi paga e 

não está feita, aquilo que eu faço é pedir aos serviços da Câmara que me informem do 

que é que eu tenho a fazer e os serviços da Câmara informaram “neste termos 

julgamos que deverá proceder à denuncia dos factos detetados ao Ministério Público 

solicitando que seja também decidida a sua responsabilidade disciplinar ou informar a 

autarquia do despacho de pronuncia ou seu equivalente para que a mesma possa ser 

promovida”. Foi aquilo que foi feito, comunicamos ao Ministério Publico, todas as des 

marches que foram feitas pelo Ministério Público. Aquilo que a Câmara fez, foi 

constituir-se como assistente, foi aquilo que fez. Não vou comentar o teor da decisão 

mas poderia a Câmara recorrer como assistente, não o faz. Entregou esse processo 

ao Estado e o Estado resolve essa situação. A Câmara e eu próprio fizemos aquilo 

que devíamos ter feito e coloco à consideração o que é que qualquer um de vós teria 

feito quando confrontados com isso. Não se esqueçam se não fizerem aquilo que foi 

feito podem ser acusados por isso mesmo. Quanto custou, foi entregue ao Ministério 

Público o custo é o do advogado assistente não sei sinceramente porque ainda não 

me chegou essa conta, mas posso dizer com certeza que vai custar muito menos do 
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que aqui a “Casa do Manuelzinho”. --------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à estrada de Valongo, como disse à pouco, gostava que já 

estivesse pronta, além de problemas com o empreiteiro, as condições climatéricas que 

só estão há uma semana e pouco em condições e por isso estamos a tentar que o 

mais rapidamente possível e com uma enorme pressão por parte dos serviços da 

Câmara que ela esteja acabada o mais breve possível. -----------------------------------------

------ Quanto às cheias nós não estamos só com o canal, aquilo que foi estudado pelo 

INAG para as cheias de Águeda prevê o alargamento de duas pontes, o alargamento 

da ponte do campo e outra é em Cabanões entre Óis da Ribeira e Travassô, porque 

inclusivamente aquilo que dizem é que o maior estrangulamento do rio é na ponte de 

Óis da Ribeira porque a agua não consegue fluir e portanto atinge uma altura bastante 

grande a cota entre o montante e o jusante. Por isso aquilo que estamos a fazer, e 

mais uma vez o facto de ter chovido atrapalhou os trabalhos, temos o canal parado e 

as pontes estão neste momento em fase de contrato ou já para Tribunal de Contas, de 

qualquer forma neste momento conforme está a legislação, enquanto não tivermos o 

visto do Tribunal de Contas, não poderemos iniciar as obras, mas estamos 

convencidos que ainda este verão se iniciarão. No canal já houve alguns trabalhos só 

que foram interrompidos e iremos começar pela ponte de Cabanões.------------------------

------ Quanto às questões colocada pelo Senhor Presidente da Junta de Águeda, Paulo 

Seara, os caminhos vicinais, aquilo que nós precisamos é de maior fiscalização e 

acompanhamento, porque se o caminho estava bom antes eles podem utilizar, mas 

não podem degradar o caminho e aquilo que tem de ser exigidos ao madeireiro é que 

reponham as mesmas condições, mas para isto nós precisamos de ter conhecimento 

e obriga-los a fazer isso. Quanto às plantações junto aos caminhos, sinceramente não 

sei se temos isso regulamentado, irei verificar isso, mas faz sentido e iremos ver 

porque temos regulamentado já algumas áreas, por exemplo, não é possível plantar 

eucaliptos neste momento, face ao PDM que temos, em zonas urbanas, já atuamos 

algumas vezes em plantações que estavam a ser feitas. ----------------------------------------

------ Quanto às mancha florestais, as manchas florestais e o combate aos fogos e da 

prevenção destas manchas, isto normalmente faz-se através de ZIF’s, Zonas de 

Intervenção Florestal, porque são necessários corta fogos de grande dimensão, um 

corta fogo numa área destas de eucaliptos pode chegar a ter cem metros de largura, o 

que quer dizer que quem tiver terrenos naquela zona não tem rendimento nenhum e 

portanto isto só através do associativismo é que é possível construir estas zonas e 

criar estas cooperativas de exploração da floresta, esta legislação tem algumas coisas, 

que na minha perspetiva, precisam de ser alteradas, porque por exemplo se houver 
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um proprietário no meio e que se oponha, não é possível constituir esta ZIF, ora eu 

não acho que deva ser um capricho de um que tem mil metros que deve influenciar a 

criação e o trabalho conjunto de todos os outros, mas parece-me que é uma coisa que 

carece de ser alterado. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às questões colocadas pelo Senhor Presidente da Junta de Fermentelos, 

os buracos da marginal junto à Pateira, obviamente que são do nosso conhecimento, 

mas a agua ainda cá esteve em cima, não quero mentir, há duas semanas. São os 

terrenos alagadiços que temos de deixar secar para depois fazer uma intervenção 

definitiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a iluminação pública, temos aqui uma luta muito grande com a EDP. O 

Senhor falou e é verdade que nós reduzimos a iluminação de algumas ruas, 

apagamos uma si uma não. A manutenção da EDP é aquilo que nós sabemos e então 

encontramos ai zonas que têm meia dúzia de postes desligados, e nós sabemos isto 

porque nós temos um levantamento de todas as luminárias do Concelho, onde estão 

cada uma das luminárias, pedimos à EDP que nos dissesse o que abastece o quê, de 

onde sai o ramal para abastecer e a EDP recusou-nos. Então nós fomos ao contrato e 

permite-nos que nós mandemos ligar as luzes, então andamos a fazer isto 

sistematicamente, é que temos trezentos e vinte circuitos diferentes de iluminação 

pública, e andamos a pedir à EDP ligue-nos uns às nove, outros às dez e outros às 

onze e fazemos esse levantamento e com este levantamento estamos a encontrar 

uma quantidade brutal de lâmpadas fundidas, por isso estas situações que estou a 

dizer, de tal forma que pedi a semana passada à EDP que fizesse uma revisão total ao 

Concelho e que me dissesse quando é que a vai fazer para acabarmos com este 

levantamento de o que é que abastece o quê, e queremos acompanhar este trabalho. 

Sobre as luzes estarem acesas, nós telefonamos e mandamos um email, posso-lhe 

dizer que gostaríamos de ter um sistema mais atualizado, mas não temos tido por 

parte da EDP abertura para colaborar no sentido de que estas coisas funcionem 

melhor e é possível que funcionem. -------------------------------------------------------------------

------ Quanto às questões colocada pelo Senhor Presidente da Junta de Águeda de 

Cima, Rui Pinho, a curva que antecede a Alcupel, o Senho Vice-Presidente Enf. Jorge, 

disse-me que não tem camada de desgaste e vamos ver. Quanto ao Parque 

Empresarial do Casarão, efetivamente consideramos que está uma boa obra, agora 

teremos de trabalhar para que haja empresas que o ocupem. ---------------------------------

------ Relativamente às questões colocada pelo Prof. José Vidal a Câmara não pode, 

infelizmente dar empregos efetivos, alias, e é uma das coisas que nos aborrece, é que 

nós fizemos uma racionalização dos recursos da Câmara, de efetivos, e agora somos 
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submetidos às mesmas regras daqueles que não fizeram redução nenhuma e então 

somos obrigados a reduzir quando já temos rácios muito inferiores à grande maioria 

das câmaras e temos grandes dificuldades inclusivamente na realização de algumas 

tarefas. Temos um programa com o qual pretendemos abordar e dar ocupação a cerca 

de cem desempregados, brevemente iremos mandar para as juntas de freguesia para 

ver se precisam de alguma pessoa ao abrigo deste programa, mas iremos também 

fazer estágios, e aquilo que vamos tentar é que sejam aqueles que estão com mais 

dificuldade, embora haja nas normas dos programas alguma dificuldade, por vezes 

para que aqueles que estão com mais dificuldades possam ser abrangidos por esse 

programa. Durante o próximo mês, durante o mês de maio teremos esse programa na 

rua, também queremos tentar alguma coisa para os jovens, no sentido de aqueles que 

pensam ter alguma capacidade empreendedora tanto cultural como a outro nível tentar 

dar-lhe um apoio suplementar, mas estamos para lançar brevemente estes 

programas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “Ainda em relação à questão do Hospital, queria fazer duas questões muito 

rápidas. A primeira, no âmbito da CIRA, onde os membros desta Assembleia Municipal 

têm acento, tem reclamado esta situação e da importância do Hospital de Águeda e do 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga. A segunda questão, tem a ver com a reunião de dia 

10, quase mais que uma questão é uma proposta. Daquela Assembleia Municipal, que 

tivemos com grandes manifestações sobre o Hospital, resultou uma comissão que 

acompanhou o Senhor Presidente e o Senhor Vice-Presidente numa reunião no 

Hospital. Tenho dito várias vezes que devíamos continuar a trabalhar, nesse sentido. 

Mais uma vez, mostro a minha disponibilidade e a do PSD, junto de todas as pessoas 

que constituíram essa comissão e que devemos trabalhar todos juntos, neste 

processo. Devíamos marcar uma reunião com o Centro Hospitalar, com a ARS, com o 

Ministério, com a Comissão Parlamentar de Saúde. Estamos absolutamente 

disponíveis, para apoiar o Senhor Presidente da Câmara nesta caminhada, que penso 

que se estivermos unidos, temos outro tipo de força. Não concordo com muito do que 

o Senhor diz, sabe que não concordo com essa visão de força, como o Senhor 

Presidente da Junta de Águeda diz, até se esgotar a via negocial, que penso que é 

muito importante. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação àquilo que disse da posição do Dr. Brenha, houve um estudo feito e o 

Dr. Brenha é chefe de um serviço e ou tem condições ou não para o ter. É assim que 

devemos estra no serviço público.” --------------------------------------------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 
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palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Sobre a reunião de dia 10, irei propor que não seja só com a Câmara, mas 

também com os elementos da Comissão e irei propor à ARS a realização da reunião, 

e depois convidarei a comissão para estar presente.” --------------------------------------------

------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------

------ 3.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira 

do Município, nos termos do disposto nos artigos nºs 53º n.º 1, alínea e) e 68.º n.º 4, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Águeda passou à 

apreciação da Informação Escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda, sobre a qual intervieram os seguintes membros, cujas intervenções que se 

transcrevem na íntegra: -----------------------------------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  -----------------------------------------

------ “Queria começar por fazer uma pergunta ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, não vi nenhuma referência à questão da atas. As Assembleias já não têm 

atas?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Assembleia informou que não se encontra nenhuma ata 

pronta e que serão apresentadas numa próxima reunião. ---------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  -----------------------------------------

------ “Gostaria de saber, uma vez que não vi nenhuma referência nesta informação 

escrita do Senhor Presidente, nem nas anteriores, ao Conselho Municipal de 

Educação, ao Conselho Municipal de Segurança, se calhar já não existem. Também 

gostava de saber como estão a correr as negociações com 102 empresas 

interessadas na aquisição dos lotes do Parque Empresarial do Casarão, em que 

estado se encontram as negociações? ---------------------------------------------------------------

------ Também gostaria de ter informação sobre os 30 milhões? Nunca mais se disse 

nada, acerca dos 30 milhões, que eu estou muito entusiasma. Há pouco ouvi o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, a reclamar da falta de luz na sua 

freguesia e vejo aqui uma proposta de aquisição de 455 luminárias para o Parque do 

Casarão, como é que vai ser articulado e harmonizado com os problemas já 

existentes? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A outra questão, é se alguma vez analisou, no âmbito da Câmara a questão 
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relacionada coma exigência da Autoridade Tributária da passagem de fatura pelos 

pequenos agrícolas, que vendem os seus produtos no Mercado Municipal. São 

situações especiais que devem merecer um regime de exceção. Calculo as 

dificuldades que os pequenos produtores agrícolas sentem. Que tipo de apoio foi 

disponibilizado pela Câmara Municipal? Se houve algum apoio, alguma reunião para 

resolver e apoiar na resolução desses problemas? -----------------------------------------------

------ Uma última questão, é um contributo para a regeneração urbana que está em 

curso. Há semelhança de muitos municípios portugueses, também o Município de 

Águeda tem vindo a desenvolver projetos para a promover a regeneração urbana, que 

entre outros objetivos pretendem a recuperação de uma pequena parte do centro 

urbano da cidade de Águeda e de alguns equipamentos, criando também 

oportunidades de revitalização de fileira de construção civil. O objetivo de desenvolver 

e dinamizar o comércio do Concelho, encontra naturalmente um acolhimento 

generalizado nos residentes e nos que aqui trabalham. Todos estamos cientes da 

importância de recuperar e revitalizar o eixo de comércio tradicional da cidade, de 

algumas praças e ruas da cidade, e a melhoria dos equipamentos do GICA, do 

CEFAS, do Orfeão e do mérito das parcerias com a ACOAG, com a Santa Casa de 

Misericórdia de Águeda e com a Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de 

Águeda. Com o enquadramento nas estratégias do Executivo Municipal, em 

articulação com os diferentes parceiros para regeneração urbana é compreensível que 

as obras de regeneração urbana contribuam para dinamizar a vivência dos locais e a 

melhoria e beneficiação dos equipamentos intervencionados. Uma coisa que me 

parece um pouco estranha, é a oportunidade escolhida para os debates e a análise do 

Plano de Regeneração Urbana, quando as obras já estão algumas concluídas e outras 

numa fase muito adiantada. Mais coerente, lógico e racional seria, na fase do projeto e 

conceção, para poder contar com as participações mais ativas dos moradores, dos 

proprietários das habitações, de todos os munícipes e de potenciais investidores 

locais, no quadro de uma política local integrada. -------------------------------------------------

------ Não obstante a situação atual da economia portuguesa, existem oportunidades a 

potenciar, todas elas orientadas para recuperar vastas áreas urbanas, num processo 

que se for bem implementado permitirá num período de médio prazo criar mais de 

meio milhão de postos de trabalho, a nível total e contribuir para um acréscimo do PIB 

em muitos milhões de euros. Foram definidos os projetos e as áreas de intervenção de 

regeneração urbana, embora não concorde inteiramente com algumas prioridades e 

opções tomadas, principalmente o regenerar áreas e zonas já regeneradas, como a 

Praça 1º de Maio. No intuito de dar um modesto contributo para o debate que se 
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aproxima, conta tantos especialistas e procurar soluções que potenciem a 

revitalização e valorização da cidade, deixo à consideração do Senhor Presidente da 

Câmara duas ideias simples. ----------------------------------------------------------------------------

------ Como Águeda está sempre na moda e sempre esteve na moda, a criação na 

cidade de Águeda de zonas 30, tão comum em algumas cidades europeias em 

França, Holanda, Dinamarca, Bélgica. Tendo como objetivo reduzir a velocidade de 

circulação, reduzir a ocorrência e gravidade de acidentes, diminuir o trafego de 

atravessamento indesejado, reduzir a poluição sonora e ambiental, garantir a 

segurança rodoviária, o Plano Local de Promoção de Acessibilidades poderia 

contemplar esta medida. ----------------------------------------------------------------------------------

------ A outra sugestão é o destino a dar ao local da Escola P3 e ao terreno onde 

atualmente funciona a delegação do Ministério da Agricultura. A mim doí-me que a P3 

seja transformada num parque de estacionamento. Entendo que juntando aquelas 

duas áreas, à da Piscina Municipal, é possível criar uma grande zona verde, que seja 

um jardim público que tanto faz falta no coração da cidade. Acho que o Senhor 

Presidente, podia negociar com a Senhora Ministra da Agricultura, para que vendesse 

esse espaço a um bom preço, cedendo aqui na Câmara, espaço para a funcionária 

que está a a trabalhar. Aliás no futuro poderia ocupar o espaço onde está o turismo e 

fazer dessa área, uma área de vivência, com equipamentos de lazer e um grande 

Parque no centro e no coração da cidade. Pense nessa sugestão, em vez de insistir 

em transformar esse local num estacionamento urbano. Quando muito insisto na ideia 

do estacionamento subterrâneo, que acho interessante. ----------------------------------------

------ Antes de terminar, só queria congratular-me com a justiça que foi feita a dois 

grandes homens que trabalharam na Câmara de Águeda e que deram muito do seu 

esforço, da sua inteligência e da sua dedicação, ao Eng. Elói e ao Eng. Barreira. Foi 

feita justiça e temos que nos sentir congratulados e dar os parabéns pelo resultado.” --

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  -------------------------------------------------

------ “Em relação à informação do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores, 

queria realçar que desta vez, dei-me ao trabalho de ler um pouco mais 

exaustivamente, tudo o que lá vem escrito. Isto é o mesmo que acontece nas nossas 

profissões. Cada um de nós tem uma imagem para fora daquilo que se faz, mas não 

há uma realidade do que se faz. É verdadeiramente impressionante só o que vem 

escrito, o que é que é a atividade de uma Câmara, a atividade do Senhor Presidente e 

dos Senhores Vereadores, neste caso do sector político da Câmara e também de 

alguns serviços. Se dermos uma vista de olhos e certamente que tentam ser 

exaustivos, mas não aparece na informação tudo o que fazem no dia-a-dia, temos que 
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reconhecer que nas autarquias trabalhasse e muito, umas vezes bem outras mal, mas 

quem trabalha é assim que acontece. Merece que se realce o excelente trabalho que é 

feito pelos vereadores, sejam estes sejam os anteriores ou os que virão futuramente, 

porque muitas vezes é dito que os políticos não valem nada, que são todos iguais e 

temos que desmitificar isso. Há gente que trabalha o melhor possível, umas vezes 

com erros outras vezes sem erros, mas que trabalha e muito. Quando se falam num 

presidente da câmara ou vereadores, é de realçar que não há horas, que não há nada 

que pague esse trabalho. É de realçar que sendo pessoas honestas é um trabalho que 

desenvolvem, e que é chamado mesmo de serviço público. É pena que muitas das 

coisas que vêm na informação escrita, que não é tudo, certamente nem metade será, 

não seja do conhecimento das pessoas. -------------------------------------------------------------

------ Apelo aqui que não se deixe passar essa imagem, que os políticos são todos 

iguais. Há políticos bons e maus em todo lado e há infelizmente os desonestos e 

trafulhas e esses podem ter a certeza que são a minoria de um País. Mas esses estão 

a inquinar toda a classe política e a ideia que o povo tem de toda a classe política. 

Temos que cada vez mais, lutar pela ética e por colocar fora quem que ser posto fora. 

------ Há tempos a Câmara Municipal pediu à Comissão de Proteção Crianças e 

Jovens, que colocasse um pequeno quadro com as aberturas de processos e 

arquivamentos, no fundo o que tem acontecido. Hoje é o último dia do quarto mês, a 

nossa média é de 12, 13 processos, mês. No ano passado, por esta altura, estávamos 

no processo 47, este ano estamos no processo número 94. Só sexta-feira e segunda-

feira passadas, foram abertos 7 processo, hoje apareceram 2 situações de 

emergência. É um reflexo de uma maior divulgação dos problemas, mas é um reflexo 

social da crise. Batemos toos os recordes de violência domestica nos primeiros 4 

meses deste ano, em relação ao ano anterior todo. A crise economia, leva a 

discussões, aumenta o consumo de álcool, aumentam as discussões. Esta situação é 

extremamente preocupante. Estamos no limite, aliás já ultrapassamos, já estamos a 

por processos para o lado. Não conseguimos chegar a todos, temos que seriar muito 

bem. Atenção que a crise está a chegar em casos de violência. ------------------------------

------ Em relação aos abusos sexuais, julgo que não será motivado pela crise, mas sim 

a uma maior atenção de todos, já este ano, nos primeiros 4 meses ultrapassamos 

todos os casos do ano passado. Temos também agora a questão do absentismo 

escolar, a lei mudou e a nova está mal feita. Envia o processo para a CPCJ quando é 

atingido o limite de faltas, quando devia ser trabalhado nas escolas. Só queria chamar 

a atenção, é muito preocupante, temos que reduzir os nossos debates às nossas 

situações do dia-a-dia. Do prever as necessidades do dia-a-dia, tal como os serviços 
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estão no limite, acredito que muitas das pessoas já passaram os seus limites.” ----------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------

------ “Relativamente às questões da Dr.ª Nair, sobre o Conselho Municipal de 

Segurança, foram feitas algumas reuniões, mas não tem havido quórum. Aquilo que se 

verifica é que existe uma boa relação entre os principais intervenientes e não temos 

sentido necessidade de realizar essas reuniões, mas dentro dos preceitos legais 

iremos marca-las embora por vezes aconteça este facto de falta de quórum. -------------

------ Quanto ao Conselho Municipal de Juventude, a Dr.ª Elsa está de férias não pode 

confirmar, sei que no final do ano houve algumas reuniões ou tentativa de reuniões, 

mas não posso afirmar. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à candidatura dos 30 milhões infelizmente não foi aprovada, de toda a 

avaliação a parte da Autarquia foi a que foi mais pontuada, mas ficamos a meio ponto 

de passar à fase seguinte, valeu pela experiência. ------------------------------------------------

------ Relativamente às 455 luminárias, para o Parque do Casarão, estão dentro da 

empreitada que foi feita, não são mais nem menos das que estavam previstas. ----------

------ Quanto às faturas dos pequenos produtores agrícolas, tivemos solicitações de 

várias pessoas, por exemplo o Mercadinho que é feito na Praça da República, ou uma 

venda de garagem que alguém queira fazer, estava instalado, quase o Plâncio entre 

as pessoas, se tinham ou não de emitir fatura. O que fizemos foi levantar todas essas 

questões e remete-las para Autoridade Tributária, no sentido de nos darem uma 

informação vinculativa. O que nos reponderam é que a Câmara não podia pedir essa 

informação, teria que ser o próprio ou um advogado, recorremos da decisão e estamos 

a aguardar resposta. Dissemos que estávamos a atuar como representantes de todos 

os pequenos vendedores que estão no mercado e que queríamos dar-lhes uma 

resposta. Se quisessem podíamos recolher um papel de cada um e podíamos enviar 

os pedidos individualizados e assim entupir os serviços, o que na minha opinião não 

traz nenhuma vantagem. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à regeneração urbana, gostava de ver a Dr.ª Nair a participar nas 

reuniões e sessões que temos. Fizemos no início algumas reuniões, inclusivamente 

com algumas das pessoas que vão estar cá na próxima sexta e sábado. Estiveram no 

início ajudar-nos a programar e agora temos um final de uma regeneração urbana, 

mas temos outras coisas para avançar. Como sabe o Parque Alta Vila está totalmente 

devastado, vamos ter um Parque Urbano na cidade e pretendemos que seja analisado 
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e que dê mais pistas às pessoas de Águeda para podermos decidir o que devemos 

fazer naqueles espaços. Fico contente por reconhecer que temos tantos especialistas, 

efetivamente temos. Temos a colaboração da Escola de Superior de Artes do Porto, 

da Faculdade de Arquitetura, que nos traz um painel internacional de grande relevo e 

também temos alguns especialistas nacionais, entre os quais permitam-me que realce 

o Prof. Medina, o Prof. João Ferrão e Dr. Augusto Mateus, que estarão aqui para além 

de fazermos o encerramento, fazermos também a preparação para o próximo quadro 

comunitário e o lançamento da estratégia 2020. O que pode ser Águeda nos próximos 

anos. Aliás vem aqui uma proposta a esta Assembleia, para adjudicarmos um trabalho 

nesse sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às zonas 30, sou um adepto enquanto pedestre destas circunstâncias e 

não sei se no grupo parlamentar da Dr.ª Nair, consigo ter tanto unanimismo como eu 

gostaria, nestas situações que eu defendo. Aquilo tudo que estamos a fazer, é para 

que a velocidade do automóvel desça dentro da cidade, para que o peão possa andar 

mais confortável. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à casa da florestal, poderia ser interessante a sua sugestão de a 

adquirimos, mas penso que a Câmara já tem bastantes edifícios neste momento. 

Quanto ao parque de estacionamento, vamos fazê-lo no sítio da escola, dá para 100 

viaturas, está a decorrer o concurso para a demolição e depois iremos ver como fica o 

campo de jogos. O grande espaço verde da cidade, será o parque urbano da cidade, 

as obras já deviam ter começado, se as condições climatéricas tivessem permitido.” ---

------ 2.2 – Eleição de representante para o Conselho da Comunidade dos 

Agrupamentos de Centro de Saúde (ACeS) Baixo Vouga;---------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de Trabalhos foi eleita por escrutínio secreto a membro 

Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto , com 24 votos a favor, 5 votos contra e 

7 abstenções, como representante para o Conselho da Comunidade dos 

Agrupamentos de Centro de Saúde (ACeS) Baixo Vouga. --------------------------------------

------ 2.3 – Tomada de Conhecimento da Prestação de Contas 2012, da Associação de 

Municípios do Carvoeiro-Vouga; ------------------------------------------------------------------------

------ Carla Sofia Pires Leitão – CDS:  ----------------------------------------------------------------

------ “Não pondo em causa as contas em causa pela Associação de Municípios do 

Carvoeiro-Vouga, gostaria que pudesse esclarecer algumas questões, que estão 

relacionadas com as contas apresentadas e o nosso Município. Gostaria de saber, 

qual o valor transferido em 2012, pela Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga 

para a Câmara de Águeda, por conta da exploração do sistema do Carvoeiro e outras 

receitas ou compensações vindas da Associação? -----------------------------------------------
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------ Qual o valor previsto das transferências a efetuar em 2013 para o nosso 

Município pela Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga? ------------------------------

------ O ano passado foi aprovada a adenda ao acordo de concessão, com o 

pressuposto o início das obras do Sistema de Regional do Carvoeiro, aos Municípios 

de Águeda, Oliveira do Bairro e Vagos. O Senhor Presidente da Câmara, disse-nos 

que as obras não seriam realizadas pela concessionária Águas do Vouga. Disse-nos 

que seria aberto um concurso internacional, transparente. Sabemos que o concurso 

para a empreitada principal foi aberto e recebemos alguma documentação, mas 

gostávamos que nos pudesse esclarecer o que a documentação não diz. Sabe-nos 

dizer que é que foi responsável pela nomeação do júri do concurso? Sabe-nos dizer 

quem é que fez, ou faz parte do júri? Sabe-nos dizer quantas empresas concorreram? 

Tratando-se de um concurso internacional, quantas nacionais e quantas empresas 

estrangeiras concorreram? Sabe se o concurso já está concluído? Se sim, a quem foi 

adjudicada a empreitada?” -------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “A Câmara não obteve quaisquer verbas no ano de 2012, da concessionária do 

Carvoeiro. Todo o dinheiro que a concessionária angaria está para ser investido, nesta 

fase, com projetos, estudos, etc. Obras a concurso, não sei quais foram as empresas 

que concorreram. Na última reunião que tivemos, penso que estavam na análise das 

propostas e ainda não havia um consórcio ganho. Na próxima reunião do Conselho de 

Administração, penso que será presente o relatório do concurso e a empresa a quem 

foi adjudicada a obra. No entanto o Enf. Jorge, que acompanha mais de perto esse 

assunto, está-me a informar que foi o consórcio da empresa ABB que ganhou. Tudo a 

informação que quiser podemos pedir ao Secretário-geral do Conselho de 

Administração que envie essa documentação.” ----------------------------------------------------

------ 2.4 – Relatório das Existências em Armazéns, Inventário de todos os bens, 

direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, Documentos de Prestação de 

Contas, referentes ao ano de 2012 e ainda as declarações previstas no artigo 15º da 

Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro;----------------------------------------------------------------------- 

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------
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------ “Pedia permissão para mostrar umas imagens sobre as contas. Na imagem 

referente aos recursos humanos, verificamos que a Câmara tinha 395 funcionários, a 

31 de dezembro de 2012, sendo que se não tivéssemos aceite as competências na 

área da educação, teríamos 255. Neste 255, ainda estão englobados, alguns que 

estão na área da educação, ou seja educadores de infância e assistentes desse grau 

de ensino, que são prévios à aceitação das competências na área da educação. 

Foram 140 funcionários que entraram. O rácio de funcionários por habitante, incluindo 

os funcionários da educação, neste momento é de 8,3 funcionários por cada mil 

habitantes. Se não tivéssemos aceite as referidas competências, o rácio seria de 5,3 

funcionários por mil habitantes. Posso-vos dizer, que este é um dos melhores rácios a 

nível nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao endividamento da Autarquia, esta situação não esta toda espelhada 

nas contas, porque existe uma coisa que se chama endividamento zero, que não 

permite que uma autarquia que tenha superavit, o possa utilizar no ano seguinte. Ou 

seja, não tendo dividas e tendo 100 mil euros, no ano seguinte temos de manter o 

mesmo saldo. Aquilo que fizemos o ano passado, para não estarmos com este garrote 

e podermos gerir normalmente as finanças do Município, a partir de setembro pedimos 

à CCDR para não efetuar transferência de verbas para a Autarquia e no final do ano 

tínhamos de transferências de verbas, que seriam devidas à autarquia um valor 

superior a 4 milhões de euros, que soma ao saldo que é apresentado nas contas. ------

------ Foram feitos alguns investimentos, durante os anos 2006 a 2012. Como podem 

verificar no relatório, o mais elevado é o Parque Empresarial do Casarão com 3 

milhões 150 mil euros de terrenos, depois o Parque Urbano da cidade com 445 mil 

euros, depois a Pensão Santos com 470 mil euros. Tudo somado dá cerca de 6 

milhões e 800 mil euros, mas este ano já compramos terrenos para completar o 

Parque Empresarial do Casarão no valor de cerca de 200 mil euros e estamos a 

comprar na pista de aviação. Ou seja, o valor de aquisição de terrenos, de património 

para a Câmara ultrapassa os 7 milhões de euros. -------------------------------------------------

------ Das obras a serem executadas, temos os centros escolares que estão a 

concurso. Aproveito para dizer que estamos com alguns problemas com o projetista e 

que o mais atrasado é o de Valongo do Vouga, os restantes estão na fase de erros e 

omissões. As obras que estão a ser executadas pela AdRA, representam um valor de 

mais de 10 milhões de euros, se somarmos isto tudo, temos mais de 60 milhões de 

euros de obras executadas e em execução. --------------------------------------------------------

------ Relativamente às receitas correntes e às receitas de capital, tenho que chamar a 

atenção que o valor em 2012, é de 22 milhões de euros, o que corresponde a uma 
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subida das receitas correntes, mas tem aqui o valor do Parque Empresarial do 

Casarão, que foi cerca de 1,5 milhão de euros. Em termos contabilísticos está assim 

designado. O que quer dizer que as receitas correntes têm descido, com exceção 

dessa receita extraordinária, que fez subir. O capital tem subido devido aos fundos 

comunitários que temos tido. ----------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente aos juros obtidos em 2012, foram mais de 200 mil euros nas 

aplicações financeiras, são depósitos a prazo. Esta verba dá para a comparticipação 

financeira para fazer um centro escolar de mais de um milhão de euros. Relativamente 

à evolução das despesas corrente e de capital, depois de em 2009 termos cerca de 22 

milhões euros de despesa, temos vindo a decrescer. Em 2012 tivemos 16 milhões de 

euros de despesa corrente enquanto que a despesa de capital subiu para 12,8 milhões 

de euros. Comparando as despesas e receitas, correntes e de capital, podemos 

verificar que as despesas correntes têm descido acentuadamente, e as receitas 

correntes não desceram  tanto, devido à receita extraordinária do LIDL, como já tinha 

dito. As despesas de capital, têm aumentado de forma acentuada à custa das receitas 

correntes, temos transferido da receita corrente para despesa de capital. ------------------

------ As despesas com Recursos Humanos, viemos de 9,2 milhões de euros em 2009, 

para 6,5 milhões de euros em 2012. Temos aqui algumas curiosidades, como por 

exemplo, em termos de material de escritório descemos de 79 mil euros, para cerca de 

20 mil euros. Em termos de eletricidade nos edifícios, não iluminação pública, 

verificamos que temos descido acentuadamente, chamo a atenção que em 2012 

tivemos um acréscimo no custo da energia de 17% de IVA. O decréscimo ainda foi 

mais acentuado do que é refletido no gráfico. Em comunicações também descemos 

acentuadamente, depois de em 2009 termos atingido 202 793 euros, em 2012 

gastamos 71 519 euros. Relativamente aos gastos com combustível, chamo a atenção 

que no gráfico, em 2005 a coluna dos litros é superior à coluna dos euros, em 2012 os 

litros já são muito inferiores aos euros. Se mantivéssemos o mesmo consumo em 

litros, estaríamos a gastar mais 250 mil euros por ano. Relativamente às despesas 

com vigilância e segurança, de 75 mil euros em 2005, pagamos em 2012 cerca de 18 

mil euros, basicamente é a despesa que temos com o Agitágueda. Relativamente a 

fotocópias descemos de cerca de 68 mil em 2009, para 29 mil em 2012. Em relação à 

produção interna, que vai corresponder ao não assumir uma despesa, ou seja 

deixamos de comprar plantas e todas as que plantas que colocamos nas rotundas e 

nos jardins, são neste momento produzidas pelos viveiros da Câmara. Em 2011 foram 

produzidas 81 005 plantas, em 2012, 58 032, um número muito elevado que permite 

que tenhamos os jardins da forma que estão. Se fossemos comprar todos os amor-
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perfeito que estão nas rotundas, teria sido uma verba bastante significativa. 

Relativamente às refeições escolares, de um valor quase insignificante, a Câmara o 

ano passado teve uma despesa de 228 mil euros, mas é uma situação que pensamos 

que vai aumentar.” ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “Primeiro queria enaltecer a modernidade do quadro eletrónico e o gráficos que 

certa maneira nos ajudam a perceber melhor aquilo que tem sido a boa gestão e 

aquilo que de facto se reflete na nossa cidade, não só nos amores-perfeitos, mas em 

todas as obras que são feitas. Afinal o segredo do sucesso, das contas da Câmara é 

fácil de apresentar. Os parabéns à Câmara pela gestão e tenho pena que acerca das 

contas só eu me tenha inscrito para falar.” -----------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “Para que não seja apenas o Senhor Presidente da Junta de Águeda a falar, 

também não gosto de vir aqui repetir-me mas mais importante que as contas é no 

fundo o resultado da atividade que depois veio originar estas contas. Desde o início, 

há oitos anos, que o Senhor Presidente definiu uma linha de rumo para a Câmara e 

definiu claramente. Obras no centro da cidade, obras no Parque Escolar e apostou 

também no Parque Empresarial do Casarão. Foram as suas grandes apostas em 

linhas gerais, depois podemos começar aqui a falar de outras. Obviamente com 

pendor também na área da cultura, que o PSD tem várias vezes elogiado. Este foi o 

seu próprio caminho, esta apresentação que nos é feita aqui é uma apresentação 

bonita, mas carecia de outras apresentações paralelas. -----------------------------------------

------ Vou explicar porquê. Primeiro temos dito, muitas das vezes que achamos que e 

importante adequar o orçamento ao executado. Aqui não nos é mostrado, mas do 

ponto de vista da execução do Plano plurianual de investimentos, conseguimos uma 

taxa de 35%, ainda assim julgo eu superior ao do ano passado, se estou bem 

recordado. 35% foi a parte que conseguimos, do que nos propusemos a executar. -----

------ Segundo ponto, eram bom que os dados aqui apresentados, nos fossem também 

enviados previamente, porque insisto, somos membros desta Assembleia Municipal, 

mas não somos profissionais na área da política e precisamos de apoios. O Senhor 

Presidente tem um conjunto de apoios, 400 pessoas que o apoiam neste tipo de 

serviço. Por falar nos recursos humanos, desde já faço uma pergunta ao Senhor 

Presidente da Câmara, falou muitas das vezes, se não tivéssemos aceite as 

competências na área da educação. Dá-me a impressão que deixa aqui no ar, que se 
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calhar não terá sido bom financeiramente para a Câmara aceitar estas competências. 

Na altura no PSD, fomos contra a aceitação dessas competências, com os recursos 

que íamos ter. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Importa dizer, que quando fazemos estas comparações, é importante que não 

nos esqueçamos que a Câmara também tinha determinadas áreas, como a água e 

saneamento, que foram vendidas. Entregou à AdRA, pelas quais recebeu dinheiro e 

pelas quais ainda há-de receber. Uma parte a Câmara recebeu, outra parte estamos 

nós a pagar, não nos esqueçamos que as faturas duplicaram e que os investimentos 

que agora estão a ser feitos eram para ter sido começados há dois anos. Quando 

fazemos esta avaliação, de um conjunto de consumíveis, combustível, recursos 

humanos, quem fez esta análise deveria extrair estes fatores, da mesma maneira 

como extraíram a área da educação. Não estou a dizer que está bem ou mal, só acho 

que em honra dos números devemos ser claros para percebermos o caminho traçado. 

Concordamos com algumas das apostas do Senhor Presidente, aliás o Dr. Paulo 

Matos, já aqui elogiou aspetos da área financeira, não há nenhum problema no PSD 

de admitir que há trabalho bem feito. Mas é importante que esta análise seja feita de 

forma correta e quem a está a fazer tem capacidade para isso, só que não nos 

disponibilizam. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente, referiu aqui hoje pela primeira vez, uma situação que é a 

redução do endividamento que se criou na Câmara onde limitou a Câmara nos 

próximos anos, devido a uma regra que o senhor Presidente contesta e eu também, 

deste Governo e de outros no passado, do aumento do endividamento. Quem faz o 

trabalho de casa, diminui a divida, prejudica-se porque não pode gastar mais. Os 

outros que não fizeram o trabalho de casa, continuam com divida e a fazer obras. Mas 

vivemos em Portugal, não na Dinamarca e em Portugal, temos que saber gerir, em 

Portugal. Acho que teria sido preferível para esta Câmara, não reduzir o 

endividamento como o fez, ter deixado uma bolsa e ter investido em manutenção do 

Concelho. Porque se andarmos no nosso Concelho, em muitos sítios parecem 

estradas de Luanda, de Angola. Sem nenhum menosprezo para Angola. ------------------

------ Quero-vos dizer que reduzimos de tal forma a manutenção que temo que neste 

momento o investimento para recuperar seja superior. Acho que aí, com uma pequena 

margem podíamos ter feito coisas nas freguesias. Porque todos vêm falar do 

Governos, mas em Águeda as pessoas das freguesias também são esquecidas. 

Foram feitos os centros escolares, não só em Águeda. Temos feito alguns 

investimentos, mas tínhamos espaço e penso que tínhamos essa via que podíamos ter 

explorado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Em relação às contas em si, não há nada dizer. Já disse da última vez, ou estão 

bem ou estão mal. Mas se bem se recordam há dois anos chamei à atenção para isto 

e volto a fazê-lo, os resultados tem reduzido, as receitas tem reduzido. Estamos a 

compensar do outro lado, é uma aposta, mas temos que estar atentos. --------------------

------ Quanto a isto a posição do PSD será de abstenção.” --------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “Não posso estar mais de acordo com o Eng. Hilário. Fez aqui um exercício que 

foi o seguinte, a Câmara Municipal só conseguiu no plano plurianual, realizar 35%. 

Agora também é preciso que se diga às pessoas o que é o Plano Plurianual. A 

Câmara tem dois instrumentos no seu orçamento, tem o Plano Anual e o Plano 

Plurianual. O anual, naturalmente é o que se faz no ano. O plurianual, são obras que 

se inserem para se fazerem em vários anos. -------------------------------------------------------

------ O facto é que é meritório e isso tem que ser realçado os números apresentados. 

Lamento profundamente que os 60 milhões de euros não tenham sido investidos na 

cidade e freguesia de Águeda. O PSD vir sempre dizer que a aposta foi na educação, 

é um facto e ainda bem que há quem aposte na educação. A aposta foi no 

aproveitamento dos fundos comunitários, ainda bem que por aqui se aproveitam os 

fundos comunitários. Houve quem não os aproveitasse. Ainda bem que houve uma 

aposta, numa máquina azul que tem o nome de Pato Bravo, para resolver um 

problema que foi adiado anos e anos, o caso da Pateira foi claramente uma aposta. O 

museu de Sernada, um cem número de investimentos que foram feitos. De facto a 

verdade é que há obra e acima de tudo há outra coisa que é importante, que é 

poupança e há um aumento de investimentos naquilo que são obras. É importante 

realçar que alguém teve capacidade para investir 60 milhões de euros, no seu 

Concelho, desde 2005 até agora. É notável. Mais, até teve que inventar, se foi o que 

percebi, uma questão de uma divida mais ou menos fictícia, que é para o Governo não 

cortar. Como disse o Eng. Hilário que se porta bem é prejudicado, que se porta mal 

pode gastar à vontade e ainda há financiamentos especiais. -----------------------------------

------ É de facto notável o esforço que houve nas poupanças. Ao poupar-se em tudo 

aquilo que foi demonstrado, há a capacidade de o dinheiro ser posto à disponibilidade 

da população em obras. Isto tem que ser sempre realçado. Portanto, o quadro que 

aqui foi apresentado, pareceu-me muito bem, penso que a saúde financeira do 

Município, está bem, é saudável. Era uma coisa que não se ouvia em tempos, hoje 

respira-se essa saúde financeira. Hoje podemos comprar coisas com bons preços, 

porque os fornecedores sabem que somos bons pagadores, tudo isso é importante 

para a credibilidade do Município e para o normal funcionamento do mesmo. -------------
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------ De facto há 255 funcionários, este número foi diminuído. O rácio é extremamente 

baixo, é dos mais baixos do País e eu recordo-me que nem nunca aparecia o número 

de funcionários, quer efetivos, quer em prestações de serviços. Temos que reconhecer 

o que é bem feito, quando é bem feito. Não podemos vir aqui, ao sabor dos nossos 

interesses, denegrindo coisas que contra factos não há argumentos. Há aumento do 

gasóleo brutal, há imensas coisas que encareceram, isso reflete-se. ------------------------

------ Uma das grandes fontes de receita das autarquias, eram as taxas pagas pelas 

construções. Como é que as despesas não haveriam de diminuir, se não vemos 

nenhuma grua em lado nenhum, nem na nossa cidade nem no País inteiro. 

Naturalmente, o que me parece extraordinariamente interessante, é aquilo que pesa 

brutalmente na despesa, como combustíveis e eletricidade, que aumentaram imenso, 

havendo diminuição da receita, nas taxas e etc., e a saúde do Município continuar da 

forma que está. O que me parece absolutamente extraordinário, sob ponto de vista da 

gestão. Presidente de câmara, que tem a possibilidade de ir buscar fundos 

comunitários para fazer obra e que não o faz, é um mau gestor. Portanto se o Dr. Gil 

Nadais não aproveitasse todos os fundo europeus, era um mau gestor e tenho-o como 

um bom gestor, que aliás aqui foi demonstrado. ---------------------------------------------------

------ Quero dizer outra coisa, ao Senhor Eng. Hilário Santos, temos que ser claros e 

precisos nisto, na história da água e do saneamento. O Dr. Gil Nadais herdou uma 

Câmara Municipal, que tinha muito pouco de saneamento feito no Concelho, tanto que 

muito provavelmente, o Concelho de Águeda é aquele que absorve a maior fatia para 

o saneamento ser feito. Levanto a seguinte questão, será que temos que continuar a 

deitar dinheiro ao lixo, alcatroando todas as estradas onde não há saneamento? Aí 

estou de acordo com o Eng. Hilário, que há atrasos da AdRA e que muitas das obras 

já deviam ter começado, ainda bem que algumas delas já começaram. Mas a política 

de desperdiçar alcatrão, é má e não contem comigo e espero que não contem com o 

Senhor Presidente da Câmara, senão será um mau gestor. Andar a alcatroar onde não 

há saneamento nem água, chama-se deitar dinheiro ao lixo. -----------------------------------

------ A estrada de Travassô que vai para Aveiro, foi alcatroada, depois rasgada e 

depois foi tapada. Durante anos tivemos uma estrada que não era uma estrada, eram 

dois bocados de estrada com um rego ao meio. Agora teve que ser alcatroada 

novamente, ou seja, passamos anos a deitar dinheiro ao lixo, chama-se populismo. ----

------ Convido o Senhor Eng. Hilário a visitar comigo a freguesia de Águeda, ver o 

estado das estrada e pode ter a certeza de uma coisa, enquanto for Presidente da 

Junta de Águeda, não peço à Câmara Municipal, para alcatroar nenhuma estrada que 

ainda não tenha saneamento, porque não quero contribuir para o buraco do País e 
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para as brincadeiras que foram feitas, na ânsia do populismo e voto fácil.” ----------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  -----------------------------------------

------ “Na ordem de trabalhos que recebemos tinha uma nota final que diz que “mais 

informo que o assunto referido em 2.4, aguarda deliberação do executivo municipal, 

cuja reunião está marcada para dia 22”. Mas depois não recebi mais nada, não sei 

qual foi o resultado.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato o Senhor Presidente da Assembleia , informa que a deliberação d0 

assunto em causa, foi incluído no CD, com a restante documentação, enviado a todos 

os membros. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  -----------------------------------------

------ “Recebi o CD, mas se a deliberação estava lá não em apercebi. Vi a 

apresentação do Senhor Presidente da Câmara e acho que foi uma apresentação 

seletiva. Fiquei a aguardar que fizesse a apresentação da taxa de execução, mas não 

o fez. Nos documentos que mandou, haviam gráficos a esse respeito. É sobre a taxa 

de execução, que muitas vezes questionamos. Porque quando é feito o Plano de 

atividades, começamos a analisar a impossibilidade de cumprir os propósitos que 

estão presentes no plano. --------------------------------------------------------------------------------

------ As taxas de execução orçamental, tanto do Plano Plurianual de Investimento, 

como do Plano de Atividades Municipais, continuam quanto a mim a ter resultados, 

muito modestos. Principalmente nos recursos financeiros, que são afetos à política 

social de apoio às famílias carenciadas, idosos desempregados, jovens. 

Principalmente sabendo nós que os momentos de crise fazem aumentar os 

comportamentos de risco. Se analisássemos a taxa de execução íamos ver que a 

parte social, tem uma taxa de execução muito diminuta, mais diminuta que todas as 

outras. É preciso aumentar os níveis de apoio aos mais carenciados, melhorar a 

qualidade de vidas das pessoas para minimizar os efeitos da crise. --------------------------

------Também nos apercebemos que não houve uma distribuição equitativa do 

investimento municipal, para todas as freguesias como já foi aqui dito, pelo Eng. 

Hilário. Eram estes os aspetos críticos que queria apresentar.” --------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Relativamente a este assunto, as vezes tentamo-nos conter um pouco, mas por 

vezes também perdemos a paciência. Quando ouvi o Senhor Presidente da Junta de 

Águeda, falar com tanta veemência sobre esta questão, de primeiro por saneamento e 

depois alcatroar e dar como exemplo tão claro a estrada de Travassô, gostaria que ele 

me dissesse quantos centímetros de alcatrão foram colocados, desde a rotunda do 

Millennium até chegar a Travassô.” --------------------------------------------------------------------
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------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS: -------------------------------------------------

------ “Primeiro facto, existem contas de 2012, nem sempre foi assim. -----------------------

------ Segundo facto, as contas há partida estão certas, nem sempre foi assim. -----------

------ Terceiro facto, estas contas revelam que de 18 milhões de dívida se passou para 

um superavit de 2 milhões de euros, até são mais, mas só falar em 2 milhões. Até 

termos gestionários globais, sem discutirmos a qualidade das obras e então aí podem 

discutir muito e poderá haver algumas que são da nossa satisfação e outras não. Em 

termos de gestão global, o excelente trabalho desenvolvido pelo Executivo, liderado 

pelo Dr. Gil Nadais. É uma situação a realçar, uma situação que é preciso transmitir ao 

povo e que eles saibam, que esta Câmara honra os seus compromissos, paga a 

tempo e horas e é bem gerida. Independentemente de algumas obras serem melhores 

do que outras e de faltarem umas e outras não. Isso é a política e o planeamento que 

mandam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às taxas de execução, sabemos todos porque é que são assim. Já 

aqui foi falado várias vezes, são com rúbricas abertas, obras de grande valor, 

candidaturas a fundos comunitários, situação a que por exemplo, da entrevista que vi 

da Presidente da Concelhia do PSD, não acha muito cordial, que se devem se ver 

primeiro as necessidade e depois as eventuais candidaturas e não as candidaturas 

paras necessidades eventuais. Foi o que foi feito anteriormente e como não vieram 

fundos europeus, e nada se fez com esses fundos, que fosse de realce e que 

contribuísse verdadeiramente para o desenvolvimento e para um salto qualitativo da 

Cidade e do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação, há prestação de contas, vamos outra vez dividir concelhos em 

freguesias e cidades. As opções nesse campo, foram tomadas como o Senhor Eng. 

Hilário disse e bem. A terceira opção foi na cultura, se verificarmos os investimentos 

constantes, foram também uma evolução. Há uma opção de cumprimento de 

transferências para as freguesias, que anteriormente não existia, totalmente cumprido 

desde 2006 até então, sem nunca existir uma quebra nas transferências. Sempre um 

aumento ou a sua manutenção, apesar das receitas da Câmara terem baixado, apesar 

dos cortes que o Governo fez, nunca baixaram as transferências para as freguesias e 

foram integralmente pagas. Houve um aumento dos protocolos com as freguesias e 

todos integralmente pagos, se verificarmos a evolução desde 2005 até ao momento. 

Há um investimento fortíssimo não derivado, à Câmara mas derivado às situações 

governamentais e do desenvolvimento governamental, com o apoio da Câmara nas 

IPSS’s do Concelho, nas transferências volumosas de dinheiro. Há uma quantidade de 

coisas positivas, como haverá opções negativas. --------------------------------------------------
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------De realçar que são estas contas, são estas candidaturas, é esta forma de gestão 

que permitem que no ano de 2013, quando o Governo arrasa totalmente um País com 

a carga de impostos que arrasa, que a Câmara de Águeda vá baixar aos seu 

munícipes, 3% de IRS. Em Águeda, pagasse menos 3% do que no resto do País. Não 

esquecer que são estas condições que permitem ao Senhor Presidente da Câmara, 

que em Águeda se vá pagar menos 3% do que no resto do País. São estas condições 

que permitem, que aqui se pague a taxa mais baixa de IMI. ------------------------------------

------ Não esquecer que este ano os municípios pouparam 350 milhões de euros, 

Águeda contribuiu para essa poupança. Não esquecer que o ataque que o Governo 

faz aos municípios, é um ataque sem razão de ser, visto que a globalidade dos 

municípios pouparam 350 milhões de euros. Temos que elogiar o Dr. Gil Nadais e 

muitos como ele que conseguiram fazer este aperto esta poupança e tornar mais 

efetivo o investimento municipal. -----------------------------------------------------------------------

------ Não há muito mais a dizer sobre uma apresentação de contas que foi clara. Tem 

um rácio de pessoal baixo, haverá aqui alguns locais na Câmara que estarão a 

necessitar de quadros. Temos uma situação financeira equilibrada e temos duas 

coisas muito importantes que são a honestidade e credibilidade. O que permitirá ao 

executivo que for eleito nas próximas eleições, em outubro, criar o seu plano de 

atividade e obras, com uma situação equilibrada. O que não  foi conseguido antes, 

porque primeiro foi necessário resolver a situação da dívida, estando essa situação 

resolvida o próximo executivo vão ter a oportunidade de criar novos projetos, ter novas 

ideias, porque terão com estas contas, essa possibilidade.” ------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  ----------------------------------------------------

------ “Hoje ia tentar que não me chamassem muitos nomes feios, como aconteceu na 

última Assembleia, que até deixei passar por ser tarde e a pessoa lá fora redimiu-se e 

porque o 25 de Abril foi próximo, ainda existem por aí alguns cravos. -----------------------

------ Em relação às contas, depois de ouvir algumas pessoas chego à conclusão que 

a Câmara gere isto muito bem e que as contas estão muito bem. Por um lado estão, 

por outro a leitura que faço é que o Senhor Presidente tem uma gestão de cortar nas 

despesas. Na rede viária, corto tudo, manutenção dessa rede não existe. Para quem 

esteve, como eu 12 anos numa junta e se esforçou bastante para que as estradas 

melhorassem, é um bocado triste, o trabalho que deu, o que se fez e o estado em que 

as estradas estão. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente pegou nas máquinas e entregou-as às juntas, como se as 

juntas conseguisses sustentar e por em movimento essas máquinas. Depois 

apresenta gráficos de diminuição de consumo de gasóleo. Tivemos agora em Aguada 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2013 

40

de Cima, penso eu uma das maiores romarias do distrito, e vejam em que condições 

decorreu, porque havia uma empreitada da AdRA que em determinado tempo foi 

interrompida, por que se esqueceram dos ramais. ------------------------------------------------

------ Nas obras da Avenida, a relva encontra-se por cortar, aliás parte dela já se 

encontra destruída, também sei que não é culpa do Senhor Presidente, é por 

vandalismo e não está bem. Mas tem que ser costada, mas não o é. A Avenida já 

precisa de obras novamente, porque já está toda retalhada, inclusive andam 

novamente a fazer os pisos em alguns sítios. As contas até podem estar muito bem, 

mas gastou-se o dinheiro e as coisas ficaram mal feitas. ----------------------------------------

------ Relativamente a outras obras, os arranjos exteriores à casa mortuária, em 

Aguada de Cima, é lamentável o que foi feito. A obra ainda é nova e é lamentável as 

poças de água que existem na calçada. O material que devia ser o mais nobre em 

frente à igreja, é o mais chorudo. Dá pena, ver o que lá está, e ter tido tanto trabalho 

como tive. Mandei um email a dizer que aquilo estava mal, mas tudo continua, bem 

como com as obras da AdRA, tudo continua com materiais que não se usam. Custa-

me estar neste lugar a dizer estas coisas e nada resultar, porque continua tudo na 

mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Parque Empresarial do Casarão, o Senhor Presidente da Junta de 

Aguada de Baixo veio aqui falar, sabe se a iluminação que está lá é para as fábricas 

ou para os coelhos? Está todo iluminado à noite, aqui na Praça do Município, durante 

um mês as luzes tiveram todas apagadas. Lá estão acesas a fazer publicidade a quê? 

Um investimento enorme está feito, estavam ali mais de 3 milhões de euros em 

terrenos e ainda se compram mais terrenos. Aquele espaço ainda não resultou em 

nada, não está lá empresa nenhuma, postos de trabalho zero. Esta é que é a 

realidade, disse aqui várias vezes, que o juro do dinheiro lá investido, a 5% dava para 

comprar um terreno e oferece-lo a um industrial jovem, ou a aquém investisse em 

Águeda. É esta a realidade das contas, da boa gestão que aqui tanto se fala. Eu não 

considero que seja boa gestão, porque quem deixa degradar as vias de comunicação 

todas, porque não fez o investimento que devia fazer. -------------------------------------------

------ Em relação aos investimentos, investe-se muito no Agitágueda. Admiro o 

munícipe que veio aqui falar. O barulho ouve-se em Aguada de Cima, mas o que 

interessa é gerir para o voto e para as festas, em detrimento das pessoas. Não me vou 

alargar mais porque falar aqui, ou mandar um email que as coisas estão mal, nada é 

corrigido. Mas é triste para uma pessoa que se esforçou e ver como eu vi os arranjos 

exteriores à casa mortuária. Uma obra nova cheia de possas, pavê em frente a uma 

igreja que custou tanto dinheiro para ser feita. ------------------------------------------------------
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------ Nós estamos a passar m mau bocado no país, mas aqui em Águeda também se 

gere muito para o voto. O Agitágueda estou farto de chamar a atenção, em todos os 

locais se paga a entrada, menos aqui, é uma terra de ricos, mas é engraçado que nos 

outros sítios tem mais gente que aqui.” ---------------------------------------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Começava por responder ao Senhor Eng. Hilário e dizer que foram transferidos 

para a AdRA 29 funcionários, em que um pediu para regressar e foi integrado de novo 

nos quadros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a execução Plano Plurianual, andava confundido com os municípios que 

apresentavam taxas de execução de 99,8%. Conhecendo a forma como se trabalha, 

não encontrava explicação para aqueles números, porque achava que eram 

impossíveis de se obter. Mas já percebi como é que são, e podem ter a certeza que se 

no futuro puder, utilizarei essa estratégia. É muito fácil apresentar um grau de 

execução tao elevado, na última Assembleia antes do final do ano, trazemos uma 

enorme revisão orçamental e acertamos tudo ao milímetro e a taxa de execução fica 

de 100%. Isto é cosmética, se acham que fica melhor assim, podemos fazer isso numa 

futura oportunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à educação, é verdade efetivamente foi uma aposta do Município e 

queremos que todos os jovens do nosso Concelho tenham as mesmas oportunidades. 

------ Quanto à informação que não é fornecida, estamos sempre disponíveis para dar 

toda a informação que nos seja solicitada. Em relação aos timings de aprovação, 

posso-os dizer que na minha opinião, demoramos demasiado tempo a entregar as 

contas, porque estivemos à espera que os revisores nos dessem os relatórios, que 

mais uma vez demoraram mais do que o que deviam. -------------------------------------------

------ Quanto ao que foi feito nas freguesias, acho que o maior investimento per capita 

feito no Concelho, é em Macieira de Alcoba, porque se formos os investimentos que lá 

foram feitos e a população, é o maior, mas não estamos arrependidos disso. Não 

podemos ser igualitários, senão em Macieira de Alcoba não se fazia nada, não é essa 

a nossa perspetiva ao contrário do que alguns dizem, queremos o desenvolvimento de 

todo o Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Houve uma aposta deliberada nos fundos do QREN e a manutenção das 

estradas que não foi feita, muita dela tem a ver com o que se está a iniciar neste 

momento e que já devia ter acontecido há muito tempo, tem a ver com o saneamento. 
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Disse aqui na última Assembleia que temos 98 Km, de estrada para repor, porque é 

isso que está contratado com a AdRA, em termos de saneamento. Agora temos um 

problema, queremos adjudicar com o mesmo empreiteiro que está a fazer a obra, 

porque vão repor um metro e dez de vala, mas nos queremos fazer o resto da estrada. 

O empreiteiro diz-nos que em alguns sítios, face a compactação que está a ser feita, 

pode não nos garantir fazer a estrada, e podemos não ter a oportunidade, mesmo 

querendo fazer de por o tapete completo nessas estradas. Podemos ter de esperar 

algum tempo, com a estrada remendada, para poder ser feita a consolidação e depois 

fazer a obra final. Aquilo que queremos é repor o pavimento, totalmente. Não 

queremos que aconteça o que está a acontecer em Aguada de Cima e que nós, mais 

que ninguém lamentamos. A Câmara gosta de ter os buracos tapados, não fomos nós 

por mote próprio que andamos a adiar uma obra mais de um ano. Aguardamos imenso 

tempo para que a AdRA começasse as obras e nunca nos passou pela cabeça ir 

fiscalizar as obras da AdRA, agora em todas as obras futuras vamos perguntar se 

metemos os ramais. Mas nunca me passou pela cabeça que metessem a conduta e 

não metessem os ramais. Mas foi isso que aconteceu. ------------------------------------------

------ Lembremo-nos que a estrada que lá está não é assim tão velha quanto isso, 

aquela estrada tem menos de 20 anos e está toda partida. Porque as infraestruturas 

passaram todas, depois de ter sido posto o pavimento. Não há dinheiro que resista se 

isto acontecer. Temos que por primeiro as infraestruturas e depois o pavimento. Senão 

ficamos com uma manta de retalhos. ------------------------------------------------------------------

------ Obviamente que não foram feitas muitas obras sem fundos do QREN, mas 

vamos ter que as fazer agora. Todas estas pavimentações não fazer ser financiadas 

por fundos do QREN, temos que ter dinheiro para as fazer e é aí que vamos ter de 

empregar este dinheiro, porque se queremos acessibilidade e estradas com 

condições, temos de fazer à custa do orçamento da Câmara. São com as poupanças 

que vão ser feitas, foi com o andar a não fazer para destruir, para fazer agora de forma 

definitiva, isto é planeamento. Isto é investir devidamente na nossa perspetiva. ----------

------ Quanto às licenças, obviamente como o Senhor Presidente da Junta de Águeda 

disse, o valor na Câmara é diminuto. Porque onde temos tido mais obras, neste 

momento, é na zona histórica da cidade e aí temos uma isenção total de taxas. Mas é 

essa isenção total de taxas, que está a permitir a reabilitação urbana dessa zona. ------

------ Não vale a pena estra a contrapor o que o Senhor Eng. José Oliveira disse, 

porque acho que não nos leva a lado nenhum. Sobre as contas o que quero dizer para 

finalizar, é que o executivo que lidero, está contente com o que tem feito, com os 

resultados obtidos e garantimos as condições para que o Concelho se possa continuar 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2013 

43

a desenvolver, sem sobressaltos e de uma forma sustentável, é isso que pode e tem 

que ser o futuro. Com planeamento, contrariamente ao que dizem alguns, não 

andamos atrás dos votos, seria muito mais fácil conquistar votos com alcatrão, mas 

fazemos o que entendemos que deve ser feito e tentamos explicar as pessoas as 

nossas razões. Por aquilo que nos tem chegado, as pessoas têm entendido a razão da 

nossa ação e por isso queremos continuar nesta senda.” ---------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA  com 26 votos a favor e 9 abstenções deliberou aprovar o 

Relatório das Existências em Armazéns, Inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, Documentos de Prestação de Contas, 

referentes ao ano de 2012 e ainda as declarações previstas no artigo 15º da Lei nº 

8/2012 de 21 de Fevereiro da Câmara Municipal de Águeda. ----------------------------------

----- 2.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização Prévia 

para Assunção de Compromissos Plurianuais:------------------------------------------------------ 

------ A discussão destes dois pontos foi conjunta, por sugestão do Senhor Presidente 

da Assembleia e a votação em separado. -----------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------ 

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Queria pedir apenas um esclarecimento para o segundo ponto. O que nos estão 

a propor é a aquisição de serviços de desenvolvimento da estratégia de investigação e 

inovação para a especialização inteligente do Concelho de Águeda, leio mais à frente 

uns conceitos sobre a smart specialization e diz na proposta que este documento 

constituirá o plano estratégico para o futuro do município. Pensava que tínhamos um 

plano estratégico já delineado, em constante evolução e utilização, em pareceria com 

a Universidade de Aveiro, mas pelos vistos estamos a fazer outro. ---------------------------

------ Gostava que o Senhor Presidente me explicasse o contexto, desta iniciativa. 

Também gostava que explicasse o porquê da necessidade de a 5 meses de eleições 

entregarmos uma empreitada destas, de 45 mil euros mais IVA, por ajuste direto a 

uma empresa que escolheram, que não é de cá, não sei se tem alguma competência 

especial ou com alguma influência especial. No entanto, como digo a 5 meses de 

eleições, faz-me um pouco de confusão, que se esteja a pagar um plano estratégico, 

ainda que o nome seja interessante, “Estratégia de Investigação e inovação para a 

Especialização Inteligente do Concelho de Águeda”. ---------------------------------------------

------ Carla Sofia Pires Leitão – CDS:  ----------------------------------------------------------------
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------ “A proposta relativa a encomenda de um estudo que visa maximizar o impacto 

dos fundos comunitários através da concentração temática e que assume o plano 

estratégico do Município no mundo, merece todo o nosso apoio. Mas a proposta 

levanta-nos sérias dúvidas, que não se prendem com o facto de a Câmara querer 

contratar para este estudo por ajuste direto, uma empresa gerida pelo Eng. Mira 

Amaral, um conhecido stakeholder, ou seja, parte interessada ou interveniente. As 

nossas dúvidas vêm do clausulado no caderno de encargos, que a nosso ver não 

pode ser aceite por esta Assembleia. -----------------------------------------------------------------

------ Diz a cláusula 4ª, prazo de vigência do contrato, “que este se mantém por 12 

meses, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do contrato”. Que obrigações são essas? ----------------------------------------------

------ Mais à frente diz, na cláusula 11ª, dever de sigilo, “o adjudicatário deve guardar 

sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou 

outra relativa à Câmara Municipal de Águeda, que possa ter conhecimento ao abrigo, 

ou em relação com a execução do contrato. A informação e documentação cobertas 

pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem por objeto de 

qualquer uso, ou mote de aproveitamento, que não o destinado direto à execução do 

contrato.” Até aqui tudo bem, mas no ponto 3, “excluísse o dever de sigilo previsto, a 

documentação e informação que, este esteja obrigado a revelar, por força da lei, por 

processo judicial, ou a pedido de autoridades reguladoras ou de outras autoridades 

administrativas competentes.” ---------------------------------------------------------------------------

------ Esta cláusula não exclui explicitamente, o dever de sigilo das declarações a 

prestar a esta Assembleia, ou às suas comissões. A assembleia não é uma entidade 

reguladora, não é uma autoridade administrativa competente, nem é nenhuma 

autoridade judicial. Não tem força de lei, para obrigar a revelação de dados a coberto 

do sigilo anunciado nos pontos anteriores. Perante esta cláusula, um elemento que 

tenha participado na elaboração deste estudo e que seja chamado a uma comissão 

desta Assembleia, para esclarecer os argumentos que suportam uma solução 

defendida pelo Executivo, com base nesse mesmo estudo, fica impedido de prestar 

todas as informações que fundamentam as propostas do estudo. Podendo referir-se 

apenas ao que já era público quando o estudo foi realizado. Da mesma forma, se o 

estudo aponta num sentido e o Executivo decide em sentido contrário, o autor mesmo 

querendo fica impedido de revelar à Assembleia, todas as informações que o 

ajudaram a consolidar a proposta. Acreditamos que esta cláusula não foi concebida de 

propósito, será certamente um lapso que não visa tolher a ação fiscalizadora da ação 

da Assembleia Municipal. A prova disso pode estar no facto de o clausulado, não 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2013 

45

transferir as mesmas obrigações para outra entidade que venha a ser subcontratada, 

mas é um lapso que tem que ser corrigido. ----------------------------------------------------------

------ Por isso pedimos ao Executivo que retire esta proposta e a reformule, em caso 

de necessidade a Assembleia deve poder ter acesso a toda a informação que vier a 

sustentar as propostas que no futuro podem via a ser produzidas com base neste 

estudo. Se for necessário retifique a proposta e marque-se uma Assembleia Municipal 

Extraordinária, para a discutir a aprovar. -------------------------------------------------------------

------ Embora compreendamos as enorme limitações de tempo e as capacidades de 

pesquisa dos técnicos desta Câmara, mas porque nem todos os cidadão são 

inteligentes, no jargão dos empreendedores e inovadores, que nos confrontam com 

linguagem que não é sustentável. Recomendamos que as propostas remetidas a esta 

Assembleia sejam todas escritas em português, sempre que tal seja possível.” ----------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “As vezes com o desenrolar das intervenções fico um pouco confundido, porque 

o Senhor Dr. Alberto Marques, teve o cuidado de dizer aqui que havia um plano 

estratégico de Águeda, feito pela Universidade de Aveiro e que estava num processo 

evolutivo. Curiosamente do que já ouvi, por várias vezes ser aqui dito, um dos aspetos 

primordiais desse estudo era o desenvolvimento e a atratividade da cidade. Era um 

dos pontos mais importantes nesse estudo, era necessário a edilidade Câmara 

Municipal, investir na Cidade para a tornar atrativa. Só não percebo a confusão que o 

PSD tem. Numa intervenção diz uma coisa, na seguinte diz o contrário. --------------------

------ Nesta mesma Assembleia dizem, que o Senhor Presidente da Câmara só investe 

na Cidade e que investe mal. A seguir, vêm cá e esquecendo-se o que foi dito pelo 

seu partido e perguntam se é necessário outro estudo estratégico quando já existe um. 

Afinal em que é que ficamos. O estudo da Universidade é para ser aplicado ou não? 

Devem ser feitos investimentos na cidade conforme oriente esse estudo, ou não? 

Também é preciso sermos claros e precisos. -------------------------------------------------------

------ Outra questão, a Assembleia tem o poder fiscalizador e a Assembleia penso que 

tem sempre o direito, de pedir através do Senhor Presidente da Assembleia, todos os 

dados inerentes a que quer que seja, é um dever que temos e é uma obrigação da 

Câmara e do seu Presidente, prestar todos os esclarecimentos à Assembleia. Não 

percebo muito de direto, mas acho que o sigilo de um estudo desses deve-se manter. 

É um Plano Estratégico que terá que ser forçosamente apresentado pela Câmara 

Municipal e pela empresa que o vai elaborar, à Assembleia, porque as próprias 

políticas futura advirão desse estudo. Não sei até que ponto é que tem grande lógica o 

que a Dr.ª Carla Leitão disse, porque a Assembleia Municipal é um órgão fiscalizador 
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da ação da Câmara Municipal. Enquanto órgão fiscalizador temos a obrigação e o 

direito de ser esclarecidos pelo Senhor Presidente da Câmara, quer ele queira ou não. 

Se el não quiser há formas legais de o fazer, uma delas é através do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, solicitar os esclarecimentos necessários. A 

Câmara Municipal, tem que mostrar à Assembleia Municipal que forem solicitados. 

Penso que também deve ser salvaguardado a utilização por uma empresa, dos dados 

que vai recolher.” --------------------------------------------------------------------------------------------

------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  -----------------------------------------------

------- “Venho reforçar um pouco o que disse o meu colega Dr. Alberto, penso que ele 

não disse que não precisávamos de um Plano Estratégico. O que foi dito, foi que há 

um tempo foi feito um Plano Estratégico em Águeda, feito por uma entidade, a 

Universidade de Aveiro. Plano esse que está em vigor e que todos nós já referimos, 

nesta Assembleia, que este plano precisa de uma atualização. Um plano estratégico, 

quando é feito deve tentar logo à priori, reunir um consenso ao nível das entidades 

que o fazem. Se até aqui temos trabalhado com a Universidade de Aveiro, porque é 

que não continuamos, é a primeira questão. Porque julgo, que não podemos ser 

Aveirenses uma vez e nas outras não. Devemos defender a Universidade de Aveiro. --

------ Segunda questão, temos que perceber que nesta matéria de planos estratégicos, 

tudo o que é imaterial, temos que saber o que é que são as referências e temos que 

saber quem vai realizar. O que a Dr.ª Carla explicou, foi exatamente isto. Basta irmos 

ao site, para vermos quem são os donos da empresa, é gente poderosa, gente ligadas 

aos bancos, partidos. Gente que decide fundos comunitários, nós sabemos disto. Mas 

isso não importa, essa gente não pode estar impedida de atura no mercado, têm é que 

dar referências sobre quem vem faze estes estudo. Temos de conhecer quem é que 

vem trabalhar connosco e isto não nos é dito. Não basta dizer que é o Eng. Mira 

Amaral, ou o Dr. Pedro Saraiva, da CCDR, não basta. Estou a falar de gente do PSD, 

sem nenhum problema. A verdade tem sempre de vir ao de cima e a transparência é 

isto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que está aqui em causa neste estudo, penso eu e preciso que me explique, se 

é para fazer uma atualização no plano estratégico, muito bem. Como o Senhor 

Presidente há pouco já referiu, se estamos a preparar o 20-20, devemos atualizar o 

nosso plano de acordo com as novas estratégias com o quando 20-20. Mas temos de 

saber quem vem trabalhar isto. Não estou a ver o Eng. Mira Amaral, a fazer um estudo 

do plano estratégico, em Águeda, por 45 mil euros. Só se só trabalhar uma semana. É 

preciso referências que não nos traz. A proposta é uma coisa muito vaga, tudo o que é 

imaterial temos que começara ser mais específicos. A questão da subcontratação que 
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a Dr.ª Carla Leitão referiu, é muito importante.” ----------------------------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “A smart specialization é uma obrigatoriedade para aceder ao próximo pacote de 

fundos, que cada região tem de ter. Para a região está a elaborar a Universidade de 

Aveiro, entendemos que precisamos ou devemos ter uma observação da nossa 

realidade para juntar e lutar por aquilo que é mais próprio e aquilo que efetivamente 

queremos defender e colocar na estratégia regional. Não achei conveniente ir buscar a 

Universidade de Aveiro, porque está a fazer um plano geral para meter o de Águeda. 

Assim vou ficar com duas visões. O que a Universidade pensa da região e de Águeda, 

e alguém que está a trabalhar Águeda, de forma independente da região. Penso que 

desta forma acautelo melhor os interesses do nosso Concelho. Por essa razão é que 

não está aqui a Universidade de Aveiro. Se fosse um privado a fazer o da CIRA, iria 

buscar ou outro privado, ou de certeza a Universidade de Aveiro. Entendo que não 

deve ser a mesma entidade a fazer os dois, para haver contraposição de opiniões e 

perspetivas diferentes. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Obviamente que quem está nestas empresas, são as pessoas que foram faladas, 

mas também algumas pessoas ligadas ao PS, como o Dr. Medina. Fomos buscar esta 

empresa, porque já trabalhou connosco na regeneração urbana e na nossa perspetiva 

trabalho bem, fez um bom trabalho. A pessoa que mais de perto dialoga connosco, é 

uma técnica chamada Susana que entendemos que é competente que nos tem trazido 

trabalho que consideramos de qualidade e que traz o apoio da empresa quando é 

necessário para prestar informação que nós precisamos. Entendo que neste momento 

está na altura de começar a preparar este processo, que não vai ficar finalizado até ao 

final do ano. Vai se iniciar e acabará no próximo ano. Mas devemos estar preparados 

para se houver fundos, nos posicionarmos logo na primeira linha e podermos estar 

entre os primeiros. Por isso trazemos esta proposta e queremos desenvolver esta 

estratégia, porque se não a tivermos não podemos aceder a fundos no próximo quadro 

comunitário de apoio. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto aos pormenores, das obrigações que estão aqui e sobretudo do sigilo, 

penso que faz parte dos contratos e a assembleia Municipal, esta permanentemente 

em acesso a todos os relatórios e tudo o que for tratado. O dever de sigilo que está 

aqui, é na minha perspetiva para o exterior. Para aqueles que não são interessados 

diretos na matéria. Considero que os membros são juntamente com a Câmara, 
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proprietários do estudo. O dever de sigilo não se aplica aos membros da Assembleia 

Municipal, é este o entendimento que faço do que aqui está escrito. Proponho que 

aprovem esta contratação, porque será um processo que não é para ser feito por eles, 

é um processo que vai ter diferentes órgãos, vai ter uma comissão operativa que será 

de 4/5 elementos que trabalharão mais diretamente com a Sociedade Portuguesa de 

Inovação, uma comissão de acompanhamento que será mais alargada e uma 

comissão e fiscalização que irá também pronunciar-se sobre este processo.” -------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “O Senhor Presidente da Câmara, diz aqui uma coisa que vai contra tudo o que 

tem dito. Até aqui o Senhor Presidente entende que Águeda e os municípios, devem 

interagir e devem inclusivamente na sua perspetiva de autarquias, acabar os 

municípios e criar entidades maiores. Estamos em Águeda, inseridos numa 

organização que é a CIRA e que tem feito vários trabalhos nesta matéria, ainda 

recentemente apresentou o PIMTRA, o Plano Intermunicipal de Mobilidade e 

Transportes da Região de Aveiro, quem quiser pode consultar está na internet. Pelos 

vistos está a ser feito um estudo encomendado pela CIRA à Universidade de Aveiro, 

que também inclui Águeda, mas o senhor Presidente também quer ter outra visão, 

uma visão diferente. Mas será que não ganhamos por ter uma visão integrada? 

Queremos ou não participar num processo global? Pode dizer que são perguntas 

retóricas, são ideias e todas elas se encaixam de uma maneira ou outra. Continuo a 

achar que devia ser a Universidade de Aveiro a fazer o estudo, até porque temos uma 

ligação. Mas também não me oponho que seja outra entidade. -------------------------------

------ Mas há uma coisa, que gostaria de por como condição, que é se a Universidade 

de Aveiro, que para mim é uma referência, este tipo de sociedades que até já podem 

ter trabalhado connosco, são entidades diferentes privadas, com outro tipo de 

conceito. Aceitaria a aprovação desta proposta, com a condicionante futura, da 

aprovação desses órgãos e dessas comissões que vão trabalhar. Concretamente o 

que digo é, aprovamos esta proposta hoje, mas temos que vir aprovar quem são as 

equipas desta empresa e quem são esses órgãos que vão trabalhar neste processo. 

Desta maneira é que conseguimos o consenso. Porque aquando do processo da 

regeneração fomos chamados a dar opiniões que de nada serviram porque os projetos 

já estavam mais que feitos e não dissemos de si, o que o Senhor Presidente disse 

hoje do Dr. José Afonso.” ---------------------------------------------------------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2013 

49

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Há uma situação que o Eng. Hilário, não me pode comparar, é que eu não tenho 

concurso lançado nem nada disso, pode desconfiar que tenho o processo fechado. 

Mas ninguém lhe garante isso, é apenas a sua opinião. Eu fui receber contributos e 

opiniões, não fui receber oposições, aceito ou não. No caos não aceitei, outras tenho 

aceite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No que respeita ao PIMTRA, posso dizer que estamos a dar continuidade ao 

processo para o nosso Concelho. Sobre aquilo que defendo e temos uma perspetiva 

comum, concordo, mas a minha perspetiva em termos de Comunidade Intermunicipal, 

é que cada comunidade tem de se afirmar pelas suas especificidades. Tenho tido 

algumas situações um pouco delicadas, porque tentam afunilar tudo para Aveiro e 

tenho lutado contra isto, na minha perspetiva precisamos de ter uma visão diferente, 

ou não, mas se ela existir e for necessária que nos diga o que é melhor para esta 

região. Não quero por em causa a região na sua globalidade, digo que temos de ter 

especificidades que enriqueçam uma região. Não estou a por em causa a 

Universidade, estou a ter uma perspetiva diferente. Podemos ter dois técnicos da 

Universidade com perspetivas em desenvolvimento diferentes, já o tivemos e que nos 

deram bastantes complicações em termos de gestão. -------------------------------------------

------ Aquilo que queremos é alguém que nos apoie para fazer este estudo e aquilo que 

temos desta empresa, é que tem-nos ajudado a trazer até nós os melhores 

especialistas nacionais e até alguns internacionais. Por isso, não temos qualquer 

razão para duvidar da sua eficácia. Acreditamos que vão fazer um bom trabalho, 

porque estão num mercado concorrencial e quer queiramos quer não, trabalhar com a 

Câmara de Águeda já vale alguma coisa.” -----------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ---------------

------ “Queria dizer essencialmente que duas visões são muito mais importantes que 

uma só, que me parece extraordinariamente importante a nossa afirmação na CIRA e 

a afirmação da CIRA, ser a nossa própria afirmação. Quanto mais bem preparados 

tivermos na CIRA, mais bem preparada está a CIRA. Penso que em politica e nestas 

situações quanto melhor for a informação e a formação que tivermos, melhor será a 

nossa ação. A defesa da CIRA é também a defesa de Águeda, quanto maior for os 

dados que tivermos para trabalhar melhor será a defesa do Concelho e da CIRA. Não 

sou assim tao defensor de grandes organismos e de grandes estruturas. O que é 

importante para o Município, é o maior número de visões e que sejam o mais 

abrangentes possível e penso que o Município tem excecionais relações com a 

Universidade de Aveiro, ao longo dos anos tem trabalhado com ela de forma profícua 
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e penso que o Mundo pode não se resumir à Universidade de Aveiro. Inclusivamente 

com a ESTGA tem havido um trabalho brutal com a Câmara, mas se há essa massa 

cinzenta a trabalhar a questão da CIRA que irá refletir os assuntos do nosso Concelho, 

penso que uma outra visão será um acrescento importante que não deveríamos 

desperdiçar.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.1 – Proposta de Aquisição de Serviços de Desenvolvimento da Estratégia de 

Investigação e inovação para a Especialização Inteligente (RIS3) do Concelho de 

Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA com 23 votos a favor, 6 abstenções e 1 voto contra, 

deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia para 

Assunção de Compromissos Plurianuais, para de Aquisição de Serviços de 

Desenvolvimento da Estratégia de Investigação e inovação para a Especialização 

Inteligente (RIS3) do Concelho de Águeda. ---------------------------------------------------------

------ 2.5.2 – Proposta para celebração de contrato de prestação de serviços com uma 

Mestre em Engenharia Civil, na modalidade de contrato avença;------------------------------ 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA com 22 votos a favor, 7 abstenções e 1 voto contra, 

deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia para 

Assunção de Compromissos Plurianuais, para a celebração de contrato de prestação 

de serviços com uma Mestre em Engenharia Civil, na modalidade de contrato avença.-

----- 2.6 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Alteração ao 

Código Regulamentar do Município de Águeda; ---------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD: ------------------------------------------------

------ “Vamos votar uma alteração ao Código que pressupões duas alterações, uma ao 

programa de juventude ativa e é sobre esse programa que quero falar. ---------------------

------ Naturalmente que irei votar a favor desta iniciativa, que se destina a apoiar os 

jovens e o seu ingresso no mercado de trabalho. Mas tenho que colocar algumas 

dúvidas e indicar algumas sugestões. Tratando-se de uma iniciativa com seis anos, 

gostaria de saber, qual o número que por ano se candidatam e usufruem deste 

programa? Quais as entidades e instituições que participam nesta iniciativa? Se fosse 

possível poderiam facultar um relatório desta atividade nos anos transatos? --------------
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------ Tratando-se de um programa que visa apoiar os estudantes no mercado de 

trabalho, porque é que só se destina aos alunos que acabaram o 12ºano? Este 

programa deverá ser alargado a outros estudantes, como 11º ano ou cursos 

profissionais que pretendam iniciar a sua vida ativa. Nesse sentido deixa à 

consideração do Senhor Presidente, a proposta de alteração do artigo 12/E-1, 

tornando-se mais abrangente para todos os jovens que em idade ativa pretendam ter 

uma oportunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ O regulamento parece-me muito genérico, dou um exemplo, em relação ao artigo 

14/E-1, alínea b), baixos rendimentos auferidos pelo agregado familiar. Deviam ser 

quantificados o que se entende por baixos rendimentos. No ponto 3, do mesmo artigo, 

devia ser considerados os critérios para definição do número de jovens que poderão 

anualmente beneficiar do programa. ------------------------------------------------------------------

------ Outra questão que tenho, é o facto deste programa já existir à 6 anos e porque é 

que apenas este ano, ano eleitoral se aumenta de 100 para 250 euros o subsidio 

entregues ao jovens?” -------------------------------------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “A minha dúvida tem a ver com a outra parte da alteração ao regulamento, a 

parte do estacionamento. Por um lado queria dar os parabéns à Câmara Municipal, 

por esta nova modalidade de pagamento, que acho de facto inovadoras. Se funcionar 

vai ser muito bom, parabéns por isso. -----------------------------------------------------------------

------ Por outro lado, queria perguntar ao Senhor Presidente, neste âmbito do 

estacionamento, presumo que com a conclusão das obras, comece a haver algum 

rigor com a gestão do estacionamento, que penso que já tem havido algum. Gostaria 

de saber se já esclareceu dois aspetos que para mim ainda continuam em dúvida. Por 

um lado, uma questão que muita gente vai perguntando se a ilegalidade ou não, se a 

Câmara pode ou não aplicar e cobrar as multas e desta forma? Por outro lado, 

relativamente a uma questão física, continuamos a ter todo o dia, em muitas zonas da 

cidade, carros estacionados em cima das famosas vias cicláveis e gostaria que me 

esclarecesse de uma vez por todas, se os carros podem ou não estar em cima das 

vias cicláveis? Há zonas da cidade que são fustigadas, provavelmente bem, pelos 

fiscais e pelas autoridades para multar os carros indevidamente estacionados, há 

zonas onde se fecham os olhos e ninguém liga. Não sei se isso significa alguma 

aceitação tácita, por parte da Câmara, que as vias cicláveis não estão lá a fazer ” ------ 

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ------------------------------------------------

------ “Complementando o que disse a minha colega Dr.ª Joana Santos, dou 

simplesmente este exemplo no programa de juventude ativa, falamos na questão de 
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quem se pode candidatar. Por exemplo, dois jovens no 12º ano, um deles que concluiu 

o 12º ano não tem possibilidade de continuar no ensino superior, vai à procura de 

trabalho não encontra, não tem hipótese de se candidatar a este programa. O outro 

que não concluiu o 12º ano, faltam-lhe duas ou três disciplinas, foi mais preguiçoso 

tem oportunidade de se candidatar a este programa. Parece-me a mim que está aqui 

alguma injustiça. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ No ponto 4 diz, que os estudantes a frequentar o 12º ano, devem apresentar no 

final do ano letivo, prova de inscrição aos exames nacionais para acesso ao ensino 

superior. Há aqui uma injustiça que penso que deveria ser alterado. -------------------------

------ Outra questão, é em relação ao artigo 15º, alínea 2, diz que o valor previsto no 

número anterior, que á em relação à atribuição de 250 euros, pode ser alterado 

anualmente por proposta do Presidente da Câmara Municipal de Águeda. Após 

aprovação em Assembleia Municipal? Senão não faz nenhum sentido, senão em anos 

de eleições como este é de 250, no próximo volta a ser 100 euros, não pode ser. Tem 

que ser com aprovação na Assembleia Municipal. ------------------------------------------------

------ Em relação aos estacionamentos, recordo-me que ficou de se realizar uma 

reunião com alguém da Câmara e a comissão da assembleia Municipal, sobre esta 

matéria da alínea c) 1, do código regulamentar que tinha a ver com os 

estacionamentos. Já na altura se falou das pistas cicláveis, na questão das isenções e 

penso que seria melhor olhar para isto de uma forma mais global. As pistas cicláveis 

têm que ser resolvidas, a partir do momento em que estão regulamentadas as 

pessoas ao andarem nas pistas cicláveis correm o risco de ser multadas. Há a 

questão dos estacionamentos, não podem estacionar por cima das pistas. Mas há 

outras questões, sobre as isenções dos carros. Isto tem que ficar muito claro, devem 

ser carros propriedade da Câmara Municipal, ou juntas de freguesia. Temos que 

regulamentar este processo, porque na atividade politica temos que dar o exemplo, 

ainda que isso nos custe. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Como a questão dos tarifários, que penso que tem que ser alterado. Deviam ser 

diferentes para o estacionamento prolongado e para o estacionamento curto, do meu 

ponto de vista todo o processo está ao contrário. O estacionamento curto deve pagar 

pouco e o estacionamento prolongado paga muito. Porque a ideia é para quem vier 

utilizar um determinado serviço durante 15 ou 30 minutos, paga pouco, quem quiser 

deixar o carro durante 2 horas paga muitíssimo. Quem vem nessas circunstâncias 

pode deixar o carro mais longe. Assim corrigíamos alguns erros, mas acho que isto 

devia ser analisado globalmente.” ----------------------------------------------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 
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palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Começava pelas alterações sugeridas penso que são de aceitar. No artigo 12, 

“os estudantes que tenham concluído o 12º ano.” E a frase terminaria aí, sem terem 

que concorrer ao ensino superior. 12º ano ou equivalente. E o outro artigo, fica por 

proposta do Presidente da Câmara, à Assembleia Municipal. Acolhemos as duas 

propostas de alteração. Não temos tido muita adesão a este programa, peço desculpa 

mas não tenho aqui os números, a Dr.ª Elsa é que tem mais conhecimento, peço para 

depois ela vos enviar. Mas sei que este programa nunca tem enchido. O limite que 

está neste momento é o limite da verba que temos em orçamento. O valor aumento, 

porque havia pouca adesão e entendemos que há uma franja bastante grande no 

nosso Concelho que não têm estas oportunidades, o valor era muito baixo muitas das 

vezes não dava sequer para os transportes para fazer esta experiência profissional. ---

------ Relativamente à definição de baixos rendimentos, temos isso na área social as 

fórmulas de calcular os rendimentos do agregado familiar, são essas fórmulas que 

também aqui serão utilizadas. ---------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao estacionamento e às questões que foram levantadas, sempre que 

acabam as obras numa zona atuamos com rigor, é isso que estamos já a fazer na 

Praça Dr. António Breda e na Avenida Dr. Eugénio Ribeiro, e nas outras zonas que 

têm parcómetros. Os carros em cima das vias cicláveis e mal estacionados, não cabe 

na competência da Câmara. A Câmara não tem competência a respeito dessa 

situação, é caso de polícia e é a GNR que atua. Quanto à legalidade, aquilo que 

fazemos é efetivamente legal. Inclusivamente agora, a ressopre está a enviar para as 

pessoas que não pagam injunções, portanto tem toda a cobertura legal. É feito noutros 

concelhos e é um procedimento que está a seguir os seus trâmites normais. -------------

------ Quanto aos tarifários, tínhamos os parcómetros que acabava agora, a concessão 

foi prolongada até ao final do ano, para que o próximo executivo se possa debruçar 

sobre isso, analisar tarifários, etc., que pensamos que tem de ser bem analisados. 

Quanto às isenções, aquilo que pensamos é que foi dado uma autorização para uma 

viatura possa estacionar. Obviamente que deve ser uma viatura da Junta, mas não me 

repugna absolutamente nada que seja a viatura privada do presidente da junta, que 

quando tem que via a Águeda tratar de algum assunto. Os presidentes de junta vêm 

muitas vezes tratar assuntos da junta, com o seu carro privado, como tal se poder ter 

um benefício que é irrisório. Penso que não vale a pena estra a introduzir mais 

alterações, acho que devíamos chegar ao final do ano e depois então fazer as 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2013 

54

alterações.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação com as alterações 

propostas, tendo-se verificado que a Assembleia, por MAIORIA com 3 abstenções e 

27 votos a favor, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal de Alteração ao 

Código Regulamentar do Município de Águeda. ---------------------------------------------------

------ 2.7 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de abertura de 

procedimentos concursais excecionais de recrutamento para ocupação de postos de 

trabalho previstos e não ocupados do Mapa de Pessoal; ----------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação tendo-se verificado que a 

Assembleia, por MAIORIA com 3 abstenções e 27 votos a favor, deliberou aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de abertura de procedimentos concursais excecionais 

de recrutamento para ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados do 

Mapa de Pessoal; -------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2.8 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Alteração do 

Mapa de Pessoal 2013;------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Neste ponto da Ordem do Dia interveio a seguinte Membro da Assembleia 

Municipal de Águeda, cuja intervenção se transcreve na íntegra: -----------------------------

------ Carla Sofia Pires Leitão – CDS:  ----------------------------------------------------------------

------ “O mapa de pessoal proposto, contem um erro certamente por lapso, é criada 

uma vaga com funções genéricas associados ao cargo de técnico superior, sem as 

especificar minimamente, sem identificação da área de trabalho, requerendo o grau de 

licenciado, mas sem especificar qual a área, está na página 16. Certamente sem 

intenção, por mero lapso.” --------------------------------------------------------------------------------

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------------- 

------ “A alteração é essa mesmo, abrimos um lugar de licenciado sem especificação, 

quando for para o preencher a Assembleia terá que autorizar e então aí virá a 

especificação.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA com 4 abstenções e 26 votos a favor, deliberou aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Alteração do Mapa de Pessoal 2013. --------------------
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------ 2.9 – Tomada de conhecimento de Aumento do Capital Social do Município de 

Águeda na Empresa Águas da Região de Aveiro, S.A;------------------------------------------- 

-------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------

------ “Peço para ser retirada esta proposta. Quando foi feito o contrato com a AdRA, a 

constituição da AdRA, ficou previsto este aumento de capital, entretanto a legislação 

mudou. Há quem defenda que este aumento de capital tem de ser aprovado 

novamente pela Assembleia Municipal e depois ser remetido a Tribuna de Contas. Há 

quem defenda que não, que como estava previsto no contrato inicial não precisa de vir 

à Assembleia Municipal, nem ir a Tribunal de Contas. Os municípios não têm uma 

posição homogénea a respeito desta situação, aquilo que articulamos na última 

reunião da AdRA, foi procurar parecer jurídico que nos blindasse uma decisão e que 

fosse idêntica para todos os municípios e todos agiriam da mesma forma. Entendo que 

devemos manter a união de todos os municípios que estão na AdRA pedia para retirar 

esta proposta.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Águeda passou ao 

Período de Intervenção do Público, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha 

recebido qualquer inscrição para intervir. ------------------------------------------------------------ 

------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal deu os trabalhos por encerrados, não sem antes agradecer a presença de 

todos, da qual, para constatar, se lavrou a presente Ata, que tem como suporte, 

gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que vai ser assinada 

pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. --------------------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

 

 

A Primeira Secretária:  

 

 

 


