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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

28/DEZEMBRO/2012 E 4/JANEIRO/2013  

 

 

-------- Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e doze, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 

de Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------

-------- 1 – Discussão e aprovação de Ata: ---------------------------------------------------------

-------- 1.1 – Ata da 3ª Sessão Ordinária de 29 de junho. -------------------------------------

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

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

-------- 3.1 – Apreciação da informação escrita do Exmo. Sr.  presidente da Câmara 

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

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

e 68 n 4, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as a lterações introduzidas pela 

Lei n 5- A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------

-------- 3.2 – Eleição do Presidente de Junta, para represen tar as freguesias do 

Concelho, no Conselho Municipal de Educação, de aco rdo com a alínea d) do 

artigo 5 da Lei 41/2003 de 22 de Agosto; -----------------------------------------------------------

-------- 3.3 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal para fixação 

da Derrama a aplicar no ano de 2013. ---------------------------------------------------------------

-------- 3.4 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal sobre as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013, que incluem o Plano de 

atividades Municipal, o Plano Plurianual de Investi mentos e o Orçamento das 

Receitas e Despesas, bem como o Mapa de Pessoal dos  Serviços Municipais; ----

-------- 3.5 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal quanto à 

Estrutura dos Serviços Municipais de Águeda; atribu ição de despesas de 

representação e provisão de cargos dirigentes inter médios de 3 grau; ----------------

-------- 3.6 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal para 

alteração do Código Regulamentar de Águeda; -------------------------------------------------

-------- 3.7 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal para 

alteração ao Regulamento Municipal de Venda de Lote s do Parque Empresarial 

do Casarão; --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.8 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal do 

Regulamento da 2ª Edição do Prémio Águeda 21; ---------------------------------------------
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-------- 3.9 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal de protocolo 

de delegação de competências na Junta de Freguesia da Borralha para a 

cedência de exploração/gestão do Parque Souto do Ri o e Parque Aventura ;--------

-------- 3.10 – Discussão e votação da proposta da Câmara M unicipal de alteração 

do protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Aguada 

de Baixo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.11 – Tomada de conhecimento do relatório de audi toria no âmbito do 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas ;-------------------------- 

-------- 3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para 

Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Pl urianuais - Aquisição de 

Serviços de trabalho Temporário, no âmbito da cedên cia de pessoal na categoria 

de assistente operacional, na modalidade e banco de  horas. ----------------------------- 

-------- 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 da 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; ---------------------------------------------------

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

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

-------- Daniela Carina Alves Mendes – PS;-----------------------------------------------------------

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

--------- António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; -------------------------------------------

---------Tiago André da Costa Soares – PS; ----------------------------------------------------------

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

--------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD; ----------------------------------------------

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

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

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

---------José Manuel Gomes de Oliveira - PSD; -----------------------------------------------------
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----------Dália Maria Silva Santos Costa - PS; --------------------------------------------------------

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

-------- Compareceram  igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Jun ta de 

Freguesia (PJF): -------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Heitor Pereira Abrantes Garruço - Ind. - PJF 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; ------------

-------- Jorge da Silva Mendes – PS - PFJ da Borralha; -------------------------------------------

-------- Victor Manuel Abrantes da Silva - PS - 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 - PJF Macinhata do Vouga;---------------------

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

-------- Pedro António Machado Vidal - CDS/PP - PJF do Préstimo; ---------------------------

-------- Pedro Alexandre de Almeida Gomes - PSD - PJF de Recardães;--------------------- 

-------- 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 estiverem presentes o s seguinte 

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

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

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

-------- Elsa Margarida de Melo Corga – PS - Vereadora; ----------------------------------------

-------- 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 Hilário Manuel Ferreira do Santos, que 

foi substituído por Sandra Raquel Domingues de Oliveira, Paulo Manuel Matos Soares, 

que foi substituído por Luís Miguel Simões Henriques, Eunice Pereira dos Santos 

Neto, que foi substituída por Carla Sofia Pires Leitão, Carlos Alberto Carneiro Pereira, 

Presidente da Junta de Freguesia de Valongo, que foi substituído por José Henrique 
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Vidal Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Foi ainda verificado, que o pedido de suspensão de mandato feito por 

Alexandre Pires Duarte foi efetuado há mais de 365 dias, sendo que, de acordo com o 

Regimento, equivale a renúncia do mesmo. O deputado Alexandre Pires Duarte, será 

substituído pelo deputado Jorge Oliveira. ----------------------------------------------------- 

-------------------------------- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATAS ---------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, passou à discussão e 

aprovação da ata da Sessão anterior: -----------------------------------------------------------------

------ 1.1. – Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 29 de 

junho de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Neste ponto foi realizada a intervenção, que se transcreve na íntegra: -------------

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

-------- “Em relação a ata, eu reconheço que é muito difícil fazer-se uma ata, ouvindo e 

transcrevendo. Foi pena o Steve Jobs ter morrido, porque poderia inventar um 

sistema, para que as pessoas pudessem falar e automaticamente ser transformado 

em escrita. É um trabalho muito difícil e é natural que haja pequenas incorreções. Se 

lessem em ata, com cuidado, iam ver que existem essas incorreções. Quando fui 

secretária da Mesa da Assembleia, havia uma funcionária da Câmara que fazia a ata, 

que depois tinha o cuidado de reler essa ata. -------------------------------------------------------

-------- Se fossem reler a ata, tinham visto as várias incorreções, pequenos lapsos, que 

são naturais. Não estou a criticar a pessoa que faz a ata, porque reconheço que é um 

trabalho muito difícil de se fazer. Dou apenas um exemplo, que anotei. Onde diz: ”O 

Parque Empresarial estará pronto este não.” Esta é apenas uma observação, mas há 

outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto, o Senhor Presidente 

da Mesa, colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com 

uma abstenção, deliberou aprovar o texto da Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada em 

28 de setembro de 2012. --------------------------------------------------------------- 

--------------------------- HOMENAGEM A AMILCAR LEMOS DIAS ------------------------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Assembleia  fez a seguinte intervenção, que 

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

-------- “Ainda neste mês de dezembro, faleceu Amílcar Lemos Dias. Era uma pessoa, 

cuja história autárquica, posso recordar, uma vez que tive o prazer de ser seu 

adversário, a partir de janeiro de 1977, depois das eleições de 12 de dezembro de 

1976. Sempre o tive como um adversário de considerar, mas tenho que reconhecer 

hoje, que foi uma honra tê-lo como adversário. Era um homem dado às coisas 
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públicas, quer da sua freguesia, quer do Concelho de Águeda. Se fosse preciso 

defender qualquer uma das suas damas, ele estaria por cima de qualquer 

consideração. Esta evocação, para mim, é também uma homenagem de saudade, 

pessoa, mas também uma homenagem desta Câmara. Desta forma pedia, que nos 

levantássemos e guardássemos um minuto de silêncio em sua memória.” -----------------

----------------------------- Voto de louvor a Dr.ª Joana Marques Vidal -------------------------

-------- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia informou, que foi apresentada 

na última Sessão Extraordinária, um voto de louvor apresentado pelo Grupo Municipal 

do CDS-PP. Foi feita a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ----------------

-------- António Manuel Fernandes Martins : -------------------------------------------------------

-------- “Foi apresentada esta moção, com o conhecimento que ela não poderia surtir 

efeito na referida reunião, mas por entender que as coisas têm um timing de 

oportunidade, aquele era o timing certo. Não o podendo ser, penso que fica, e deve 

ficar, porque foi essa a intenção, a ideia que era naquela altura que esta Assembleia 

se devia ter pronunciado e portanto a dilação no tempo, mais não é que uma exigência 

institucional. Espero que surta agora o mesmo efeito. Vou então ler o requerimento, 

realçando que se reporta à altura em que foi apresentado: -------------------------------------

-------- “O CDS, tomou hoje conhecimento da nomeação da nossa concidadã, Dr.ª 

Joana Marques Vidal, para o cargo de Procuradora Geral da República. -------------------

-------- Entendemos que esta nomeação, para além do pressuposto carácter político 

que seguramente representará, é fundamentalmente uma prova de competência de 

reconhecimento pelo trajeto profissional e pela sua pressuposta reconhecida isenção, 

face ao poder político. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- Porque entendemos ser motivo de orgulho para todo o Concelho de Águeda, 

esta sua nomeação, propomos a esta Assembleia Municipal aprove um voto de 

Louvor, congratulando-se com esta nomeação da Dr.ª Joana Marques Vidal . -----------

-------- Águeda, 8 de outubro de 2012.” ---------------------------------------------------------------

-------- O CDS não faz sua esta moção, fazia uma moção geral da Assembleia se o 

quiserem aceitar, porque acho que este tipo de nomeação, para este tipo de cargo 

deve ser um orgulho coletivo e deve ser partilhado por todos. Se me permitem, pediria 

que todos os partidos se associassem na subscrição deste voto de louvor à Dr.ª Joana 

Marques Vidal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ----------------------------------------

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

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

-------- Câmara Municipal de Águeda, oficio a comunicar a distinção ao Município 
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como uma das autarquias “ Mais Familiarmente Responsáveis”; ------------------------------

-------- Associação Nacional de Municípios Portugueses,  remete comunicação do 

Gabinete de Sua Excelência o Procurador-Geral da República, que informa que foi 

elaborado pelos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional, 

requerimento da declaração de inconstitucionalidade de regulamentação da Lei dos 

compromisso e pagamentos em atraso; --------------------------------------------------------------

-------- Câmara Municipal de Águeda, carta Aberta dirigida ao Presidente da Quinta 

da Aveleda, felicitando pela conquista das mais recentes distinções aos vinhos 

provenientes da Quinta da Aguieira; -------------------------------------------------------------------

-------- Câmara Municipal de Águeda,  informando a recente certificação dos Serviços 

Autárquicos, resultante da auditoria da Apcer 2012; ----------------------------------------------

-------- Assembleia Municipal da Mealhada , moção sobre a pronúncia da Assembleia 

no âmbito da Lei da Reorganização Administrativa do Território. ------------------------------

-------- Presidente da Mesa do XX Congresso da Associação Na cional de 

Municípios Portugueses. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou ao Período de 

Intervenção do Público, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha recebido 

qualquer inscrição para intervir. ------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------- 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: --------- 

-------- Alberto José Fernandes Marques – PSD:  ------------------------------------------------

-------- “Queria fazer um reparo pela enésima vez, a questão do frio que se sente nesta 

sala, pelo menos nestas noites mais frias. O ar condicionado pelo vistos não é muito 

funcional porque faz muito barulho, provavelmente não será viável substitui-lo porque 

os tempos não estão para isso, mas poderiam liga-lo umas horas antes da Assembleia 

e desliga-lo durante a Sessão, porque temos sentido algumas queixas em relação ao 

frio e normalmente estas noites prolongam-se. -----------------------------------------------------

-------- Tenho três tópicos muito breves, um tem a ver também com a nossa função de 

deputado municipal, que é fazer chegar a esta Assembleia ecos daquilo que os 

munícipes nos vão falando. Tenho recebido de facto muito ecos de associados da 

ACOAG, apesar de já não fazer parte da direção ainda mantenho alguns contactos e 

tem ouvido muitas pessoas preocupadas com o que está a acontecer na Avenida 

Eugénio Ribeiro e muitas pessoas que não tem nada a ver com o comércio, se têm 

queixado de algumas limitações que vão tendo. As pessoas fazem muita questão de 
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frisar que não se referem às obras, as pessoas sabem que não podem ter os 

benefícios das obras, que nos interessam, sem terem também os inconvenientes do 

período das obras, é natural que assim seja. O problema que se está a verificar, é 

aquilo que já temíamos e fomos avisando ao longo do tempo, as pessoas já estão a 

antever o que vai acontecer depois das obras. Neste momento, dois problemas muito 

graves, afetam sobremaneira os comerciantes da Avenida Eugénio Ribeiro e de 

grande parte da cidade. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Um é a falta e a limitação de estacionamentos, que já é visível. Vamos falar num 

ponto mais à frente, do mapa com os lugares de estacionamento, onde vamos ter 33 

estacionamentos na Avenida Eugénio Ribeiro e 35 na Rua António Breda, quando 

anteriormente existiam muitos mais. As limitações nos sentidos de trafego também 

constituem um problema. Tínhamos ruas com dois sentidos naquelas zonas, vamos 

passar a ter muitas ruas de sentido único, o que está a causar muitos transtornos, vai 

exigir muita habituação. Sei que isto faz parte da filosofia e da pedagogia do Senhor 

Presidente da Câmara, de querer livrar a cidade dos carros, mas temos que ser 

realistas, não sei se será viável para uma cidade com a dimensão e características de 

Águeda, este fundamentalismo anti automóvel que está a ser aplicado pela Câmara 

Municipal. De qualquer das formas, estou apenas a transmitir os ecos, que muitas 

pessoas me têm vindo a fazer. --------------------------------------------------------------------------

-------- Se o Senhor Presidente tiver um pouco de paciência para fazer um pequeno 

périplo, começando aqui na Praça do Município até à Escola Secundária Marques 

Castilho e perguntar aos comerciantes, ficará com uma ideia muito cara daquilo a que 

me refiro. Se tiver essa paciência e talvez essa coragem, não sei se será o caso. -------

------ Outro assunto que queria abordar de forma muito breve, tem a ver coma situação 

da AdRA. É um assunto recorrente, mas não me canso de frisar que eu fui uma das 

pessoas que votou a favor da concessão dos serviços municipalizados da água à 

AdRA, aquilo que votamos aqui fazia todo o sentido e para mim continua a fazer. 

Agora o que não faz sentido é que tudo aquilo que foi acordado e contratado, não 

tenha sido cumprido. Aliás, tenha sido cumprido por parte da Câmara Municipal e bem. 

Tenha sido cumprido com muito custo por parte dos munícipes que estão a pagar 

preços da água muito mais altos, todos nós sentimos isso, os aumentos foram brutais. 

Sendo que, até agora a AdRA, não cumpriu nada daquilo a que se propôs. Zero 

centímetros de saneamento! -----------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente tomou, aqui, há pouco tempo uma posição de força, que até 

elogiei, de forma ingénua, vim depois a perceber. É muito fácil tomar uma posição de 

força, quando já se sabe de facto que haverá algumas obras, não todas as que 
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tínhamos direito, mas algumas vão ser feitas no ano que vem. Essa posição de força 

foi tomada de facto, mas agora percebi que o porquê dela ter sido tomada daquela 

forma. De qualquer forma estão previstas algumas obras de saneamento no nosso 

Município, para os próximos dois anos, tanto quanto sei, para ficarem concluídas em 

2013/2014. Muito menos daquelas que seriam necessárias, mas também houve aqui 

outra coisa. Houve aqui um compromisso num última Assembleia Municipal, que o 

Senhor Presidente da Câmara falou e todos concordamos, que não iria permitir nem 

concordar com mais aumentos no tarifário da água enquanto não tivéssemos o 

calendário cumprido e de acordo com aquilo que estava acordado. O que é certo, 

tanto quanto já percebi, vai haver novos aumentos de água para o ano. Pelo menos foi 

isso que me fizeram chegar e eu gostava de saber até que ponto é que o Senhor 

Presidente da Câmara concorda com isso, ou mantém o que tinha dito numa última 

Assembleia. É um assunto que toca a todos e é um assunto muito melindroso. Tenho 

sido confrontado com muita gente e gosto de andar aqui de cabeça levantada. O 

princípio com que a concessão foi feita estava correto, agora a forma como isto está a 

decorrer não é correta, não é transparente. E penso que não estão a ser defendidos 

os interesses dos cidadãos do Concelho por parte da Câmara Municipal, a cem por 

cento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Finalmente queria deixar falar sobre um pequeno ponto, que já falei aqui 

noutras Assembleia se provavelmente o Senhor Presidente deve ter considerado um 

“fait-divers” e provavelmente vai fazê-lo novamente hoje, mas eu não me canso de o 

dizer. Já solicitei aqui uma fez, que nos fossem facultados os custos que o Município 

tem com todas as adesões a redes de municípios, nas mais variadas áreas, sociais, 

tecnologias, nacionais e internacionais. Já uma vez aqui pedi isso, nunca nos foi 

facultado. Agora ao ver um documento que até vai ser analisado aqui mais logo e ao 

ver até as informações do Senhor Presidente da Câmara, as pessoas também nos vão 

fazendo chegar ecos do que vão sentindo e eu próprio também sinto, alguma 

indignação. Indignação, poderá ser uma palavra exagerada, mas sinto alguma 

curiosidade sobre este assunto e gostava que o Senhor Presidente me explicasse. -----

-------- O Senhor Presidente tem feito muitas viagens, só agora nesta informação que 

recebemos para esta Assembleia, dos últimos três meses, diz que teve em Bruxelas 

na Bélgica, em Jilin na China, em Gansu na China, em Newark nos Estados Unidos, 

Barcelona em Espanha, Cracóvia na Polónia e isto refere-se apenas a esta última 

informação que recebemos para esta Assembleia. Já várias pessoas me disseram, 

não sei se é verdade se não, que vêm cá e que o Senhor Presidente não está, que se 

encontra fora. Penso que seria suposto o Senhor Presidente da Câmara ter um dia de 
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atendimento para receber os munícipes. É perfeitamente legitimo que o Senhor 

Presidente faça todas essas viagens, mas penso que seria importante atender a um 

pedido que foi feito já formalmente pelo Professor Martins que solicitou informações 

sobre algumas despesas com viagens, algumas concretas e outras genéricas, e 

sugeriu que a Câmara Municipal apresentasse relatórios sobre cada uma das viagens 

que faz. Dos custos que essas viagens têm e do retorno que essas viagens têm. Quais 

foram as conclusões? O que é que o Município beneficiou com isso? Porque uma 

coisa é nos começarmos passados um ano ou dois e o Senhor Presidente dizer que 

está a observar como é que se faz lá fora, para aplicar aqui. Ao fim de sete anos, 

depois de tantas viagens, começamos a por em causa, eu começo a pôr em causa os 

tais benefícios. Foi aprender como se fazem vias cicláveis? Foi aprender como se 

fazem obras de regeneração urbana? Se foi para isso, ponho algumas dúvidas sobre a 

validade, no entanto pode estar a escapar-nos alguma coisa e o Senhor Presidente 

poderia, na minha opinião, responder afirmativamente ao pedido que lhe foi feito para 

fazer alguns relatórios, nem que fossem sucintos, sobre algumas dessas viagens que 

foram feitas. Os custos e os benefícios que o Município tem tido. Porque a resposta 

que o Senhor deu, de acordo com o que está no relatório de auditoria, foi que recusou 

responder, alegando que estaria disponível para discutir esse assunto e dar as 

informações especificamente pedias, em sede de Assembleia Municipal. Com tanta 

viagem que tem feito, penso que vamos passar aqui a noite, ou as noites.” ----------------

-------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  --------------------------------------------

-------- “Começava esta minha curta intervenção por agradecer ao Senhor Vice-

Presidente da Câmara a intervenção que realizou junto à Capelo Nossa Senhora da 

Conceição, na Arrancada. Mostrou ter palavra, muito obrigada pela sua intervenção. --

-------- A Associação Bandeira Azul da Europa, vai organizar em parceria com a 

Câmara Municipal de Águeda um seminário nacional, relacionado com a Eco Escola 

2013, que decorrerá aqui em Águeda, nos próximos dias 25, 26 e 27 de janeiro. 

Queria dizer ao Senhor Presidente que é uma excelente iniciativa, que poderá ter 

pouca participação por parte dos professores do Concelho de Águeda, dado o elevado 

preço da inscrição, 45 euros, mais 5 euros para emissão de certificação da ação. Isto 

porquê? Se tivermos em conta que os professores do 1º ciclo, para estarem presentes 

neste seminário tem que colocar um dia de falta, com as consequências económicas 

que isto acarreta e se juntarmos o preço da inscrição, na nossa opinião estão reunidas 

as condições para que os professores rejeitem esta boa iniciativa que o Concelho vai 

acolher. Senhor Presidente, o que lhe propomos e lhe pedimos é que dialogue com a 

Associação Bandeira Azul no sentido de baixar o preço da inscrição para os 
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professores do Concelho de Águeda, já que a Câmara é parceira e promotora desta 

iniciativa. Os prazos de inscrição estão a acabar e gostaríamos que a Câmara fosse 

célere a dar uma resposta às escolas, para que os professores possam estar 

presentes nesta boa iniciativa que Águeda vai acolher. ------------------------------------------

-------- Seguidamente, está em fase de conclusão uma obra que está a ser realizada 

na freguesia de Valongo do Vouga, falamos na conceção e execução da ponte sobre o 

rio Marnel, na Estrada Municipal n.º 575, bem como, mais cinco pontões que vão 

desde a Póvoa do Espirito Santo, a Carvalhal da Portela, em Valongo do Vouga. Não 

sei se o Senhor Presidente, visitou os locais, antes e depois de realizadas as obras. 

Eu procurei acompanhar o seu desenrolar e qual não foi o meu espanto, quando 

reparei que o alargamento dos pontões se fez praticamente à custa de supressão de 

passeios que as mesmas tinham. No início da obra ainda pensei que as mesmas, 

eram preparações para fundações reais dos pontões. Mas quando vi a obra principal, 

fiquei desiludido, porque o alargamento nesta obra, é apenas de algumas dezenas de 

centímetros em relação à obra anterior, em cada faixa de rodagem. Para cúmulo dos 

cúmulos, os passeios da nova ponte desapareceram. Senhor Presidente, na cidade, 

pede para alargar os passeios e quer mais zonas para peões, concordamos. Em 

Valongo e numa das principais vias de circulação, o que se faz? Retiram-se os 

passeios da ponte. Acho que não é um projeto a pensar no futuro. Transformar o que 

existia numa pequena obra sem aproveitar para fazer daquela via uma obra com 

futuro, que liga e serve os principais lugares da freguesia e por onde circula a maior 

parte do trânsito local que se dirige a norte, ficamos pelo suficiente por agora. -----------

-------- Permita que lhe diga, em jeito de desabafo, para mim esta obra peca por falta 

de arrojo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS – PJF de Tro fa: -----------------------------

-------- “Venho agradecer ao Senhor Presidente da Câmara e aos Senhores 

Vereadores por terem cumprido o que prometeram no pagamento do protocolo. Por 

isso estou muito agradecido e acho que é assim que deve ser. Continuem a fazer o 

mesmo que fizeram até agora. --------------------------------------------------------------------------

-------- Queria também falar com o Senhor Presidente da Câmara sobre a Escola da 

Trofa. Já lhe disse uma vez, que como sabe, a Escola da Trofa não tem condições, o 

telhado é de lusalite. Gostava que me dissesse se vão arranjar, se não vão? Chove 

dentro da Escola e não tem condições. Os pais das crianças reclamam, os professores 

também e eu acho que a intervenção no telhado é uma necessidade muito grande, 

muito em breve.” --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Elisa Maria Pires de Almeida – PS: ---------------------------------------------------------
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-------- “O motivo de estar aqui, é apenas para transmitir a minha indignação pela 

maneira como está a funcionar o nosso país. Acho que estamos mesmo muito mal 

Também estou a pensar em emigrar, porque realmente, aqui, não vejo grande futuro. 

Nem para mim, nem para os meus. Temos um Governo que está de costas voltadas 

para o povo e de braços abertos para fazer, o que quem manda nos cifrões lhe diz. 

Um Governo que decidiu, aumentar a contribuição da Segurança Social, o IRS, o IVA, 

o IMI. Um Governo que tem o descaramento e a provocação de roubar importantes 

subsídios aos trabalhadores. Um Governo que não dá perspetivas aos nossos jovens, 

à geração mais qualificada de sempre e os convida a procurar trabalho no estrangeiro. 

Um Governo que mentiu em todas as previsões que fez até ao momento. Nos últimos 

dezassete meses, a taxa oficial de desemprego aumentou de 12% para 16%. A divida 

que o Governo dizia combater, também aumento de 101, para 116 do PIB. Quanto à 

redução do défice, em nome do qual esta política de miséria foi imposta, as metas 

estão longe de serem alcançadas. ---------------------------------------------------------------------

-------- A coligação que nos governa, já mentiu muito e agiu ao contrário do que 

prometeu quando foi eleita. Assistimos por parte dos deputados da Assembleia da 

República, do CDS e PSD, a uma atitude de vassalagem aos pedidos do FMI e da 

União Europeia, que já demonstraram que não são capazes de arranjar alternativas. 

Temos que ser capazes de arranjar alternativas, isto não pode continuar assim. 

Estamos perante uma urgência vital de defender o país, onde queremos continuar a 

viver. Defender os nossos empregos, os nossos direitos sociais. -----------------------------

-------- Como mulher e como mãe, não posso aceitar isto. Que os meus filhos não 

possam continuar a viver no seu país, que não tenham o direito de uma educação ao 

longo da vida, que não tenham o direito a beneficiar de um sistema de saúde público 

de qualidade, que não possam constituir a sua família, porque não têm horizontes nem 

estabilidade profissional. Que não tenham acesso ao emprego ou à criação do 

mesmo, que não possam sonhar. Já passei por algumas crises, mas nunca me senti 

com tanta falta de sonho e nós precisamos de sonhar, precisamos de acreditar. 

Precisamos de um horizonte, de oportunidades, de novas utopias realizáveis. ------------

--------No meio desta angústia diária, dado que nunca sei o que o Governo CDS-PSD 

me reserva para amanhã, continuo a ter orgulho de viver em Águeda. Viver num 

Concelho cujo Executivo municipal, está em contra ciclo com as medidas do Governo. 

Enquanto o Governo aumenta os impostos, em Águeda, o IMI é reduzido em 25%, o 

IRS é reduzido em 60%. Enquanto no país os jovens são incentivados a partir, em 

Águeda tomam-se medidas os fixar e criar o seu próprio emprego. Enquanto no país a 

cultura tem um papel secundário, em Águeda é encarada como uma alavanca de 
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dinamização do seu tecido económico e social. Enquanto o Governo corta nos direitos 

sociais, em Águeda aumentam-se o número de bolsas de estudo, pagam-se as 

propinas a alunos, assegura-se o transporte a doente oncológicos para efetuarem 

tratamentos ou consultas no IPO de Coimbra. Enquanto o Governo pondera aplicar 

propinas ao ensino secundário para angariar receita, em Águeda não se fazem cortes 

na educação, nos transportes das crianças, nas refeições, nas atividades de 

enriquecimento curricular. Enquanto o Governo assume que existe dez mil crianças 

que a única refeição que têm é a da escola, em Águeda temos um Executivo que diz: 

“Em Águeda, com esta Câmara não pode existir fome”. -----------------------------------------

-------- Lamento que os senhores deputados da Assembleia da Republica não 

aprendam com o Executivo de Águeda e que nos devolvam a possibilidade de sonhar 

e de viver na terra que amamos. O Governo CDS-PSD, a Troika e a União Europeia, 

têm aplicado uma política criminosa contra os trabalhadores e contra o povo. Temos 

que dizer basta! Espero que no próximo ano tenhamos todos, uma outra atitude 

perante a vida, em Águeda, aqui na Assembleia. Que sejamos mais humanos, que 

não olhemos tanto para o nosso umbigo, mas mais para tudo aquilo que nos rodeia. 

Tenho muita pena de dizer isto, mas neste momento, no Concelho de Águeda, já vejo 

fome ao meu lado, muita gente a procurar comida nos caixotes do lixo e isto é muito 

triste.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Venho apenas para falar da questão da AdRA que o Dr. Alberto Marques 

levantou. Estive na reunião da CIRA onde foi abordado este tema. Foi decisão da 

CIRA que os aumentos da água devem manter-se e cumprir-se para o ano, 

contrariando a opinião do Dr. Gil Nadais. Foi uma decisão global da CIRA, onde há 8 

Presidentes de Câmara do PSD e 3 Presidentes de Câmara do PS. Os representantes 

do PS e do PSD inclusive, desta assembleia na CIRA, foram contra, mas nós não 

temos poder, porque não houve proposta nesse sentido de se suspender os 

aumentos. Não posso deixar de referir que a nossa água é das mais baratas do distrito 

de Aveiro, ainda nos falta, infelizmente muitos aumentos para chegarmos ao preço da 

água de Albergaria e Aveiro, que é o que está no princípio da AdRA. Temos que 

criticar a AdRA e o Governo do PSD-CDS, mais uma vez, já começa a cansar, mas 

não há dúvidas que eles são culpados de tudo isto que se está a passar neste 

momento, porque desviaram fundos europeus, para áreas que não sabemos quais 

são, porque a AdRA também tinha candidaturas. Impossibilitando desta forma, obras 

iniciadas em Águeda. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quero também pedir ao Senhor Presidente da Câmara, que esclarecesse uma 
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questão. Por aquilo que nos foi dito pelo Presidente da CIRA, Eng. Ribau Esteves, 

numa reunião com a Sr.ª Ministra, foi fundamental a atitude do Dr. Gil Nadais, para 

que sejam feitas as obras que vão haver. Segundo o Senhor Eng. Ribau Esteves foi o 

Senhor Presidente da Câmara, que levantou a voz à Sr.ª Ministra e conseguiu não só 

nesta área, como outras que foram lá discutidas, que os processos avançassem. 

Conseguiu incluir o projeto da Pateira no primeiro projeto da Polis, o que não estava a 

ser considerado pelo Governo. --------------------------------------------------------------------------

----- Ainda em relação à AdRA, concordo com o que foi dito pelo Dr. Alberto Marques, 

nós não devíamos pagar nem mais um tostão aos incompetentes da AdRA, pelo 

menos durante um ano, que corresponde ao ano que já levam de atraso. Felizmente 

as obras, apesar de um ano e meio de atraso vão avançar. No entanto não deixar 

esquecer que na comunicação social o que é dito é que a água aumenta em Águeda. 

A água aumenta realmente em Águeda, mas mesmo assim ainda é mais barata que 

nos outros Concelhos e aumenta de acordo com o que estava estipulado. --------- Em 

relação às obras do centro da cidade, tal como o Dr. Alberto Marques também ouço 

muitas pessoas a queixarem-se das obras e outros que dizem gostam. Efetivamente 

uns serão mais prejudicados durante o decorrer das obras. Mas a verdade é só esta. 

Ou se faziam ou não se faziam. Porque não haverá mais oportunidade nenhum, 

principalmente com este Governo. Uma vez que cortaram os fundos do QREN, 

cortaram o dinheiro em tudo o que é sítio e continuam. Não haverá mais nenhuma 

oportunidade, com este Governo para nada. Portanto, a partir de 2013 não há fundos 

europeus, nunca mais se fariam obras nenhumas em Águeda. Os eventuais 

prejudicados, terão que ser eventualmente ajudados, mas a obra aí está. É uma 

questão de gosto. Uns gostam, outros não gostam. A melhoria é evidente, houve uma 

renovação não só da parte da superfície, mas toda a parte em termos de canalizações 

e cabos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às viagens do Senhor Presidente e aos custos e benefícios das 

viagens, cabe ao Senhor Presidente esclarecer a Assembleia e responder às 

perguntas que lhe são feitas. A verdade é que temos ganho prémios internacionais, 

temos sido convidados para estar presente em diversas situações. Mas acham que 

Águeda estava muito bem antes, porque nunca ninguém saía daqui. No entanto, 

concordo que o Senhor Presidente deva esclarecer e responder a todas as perguntas 

feitas pelos deputados, em relação a esta questão. -----------------------------------------------

------ Começou a campanha eleitoral do PSD, num ataque pessoal e personalizado ao 

Senhor Presidente da Câmara, mas também essa campanha e esse ataque são 

legítimos e fazem parte da política. Quando falo em política, volto à situação que a 
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minha colega Elisa veio aqui lançar. É uma vergonha o que está a acontecer neste 

país e é uma vergonha porque não há democracia neste momento em Portugal. Mais 

de 5 milhões de pessoas em Portugal não têm voz e quando um povo não tem 

liberdade de expressão e de exprimir a sua opinião, vive em ditadura. Não há 

empregados a ganhar 485 euros numa fábrica que tenha possibilidade de exprimir a 

sua opinião, senão no dia seguinte estão na rua. Não há desempregados que tenham 

opinião, não há pessoas sem empregos e sem subsídios que tenham opinião. Os 

pobres não têm opinião. Quanto mais pobres estamos, quanto mais debaixo do capital 

estamos, menos opinião temos. Quem tem opinião que sou eu e vocês, que estamos 

nesta Assembleia, devemos grita-la bem alto, para dizermos que há pelo menos 5 

milhões de portugueses que neste momento não estão a viver em democracia, porque 

não podem arriscar-se a perder o emprego, a serem expulsos, a serem 

estigmatizados. É uma vergonha o que se passa neste país. O empobrecimento social 

está a empobrecer o ânimo e o interior das pessoas. Não podemos deixar que isto 

continue assim. Quando ouvimos comentadores como o Dr. Marques Mendes que 

tentam manter um certo equilíbrio, dizer que o desemprego é um dano colateral, é 

uma vergonha esta afirmação. O desemprego não é um dano colateral, é o problema. 

Danos colaterais são a subida e descida do défice, etc. Quando vemos um Ricardo 

Salgado do BES, a fugir ao impostos em Portugal, a branquear capitais, quando tem 

milhões de euros em fortuna pessoal e o governo deste país PSD-CDS, e o PS em 

tempos também já o fez, deixarem que esses senhores regressem a Portugal com o 

dinheiro e que paguem apenas 7,5%. Isto é um roubo a todos vocês é um roubo a 

todos nós. Isto é um roubo inqualificável e toda a gente assobia para o lado. E até 

chegam a apertar as mãos em cerimónias públicas e não públicas. A senhores desses 

até dão voz na comunicação social. São estes senhores que não podem continuar a 

existir no nosso país. É uma vergonha total! Estou indignado. No passado dia 21, 

foram pedir comida à CPCJ. A CPCJ não dá comida. Enquanto continuarmos a 

permitir que ricardos salgados e outros, sejam protegidos por governos de relvas e 

afins, vai continuar esta vergonha! ---------------------------------------------------------------------

-------- Estamos a afundar um país e a esperança. Acho que a geração dos meus filhos 

já não terá hipótese, talvez os filhos deles tenham. Mas nós não podemos permitir 

isto!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Estou triste porque pensava que tinha sido a carta que escrevi ao Ministro das 

Finanças que tinha feito andar as obras, pelos vistos não foi. Mas eu escrevi e ele 

também não me respondeu. -----------------------------------------------------------------------------
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-------- Hoje, antes de vir para aqui, entreguei na Assembleia de freguesia que está a 

decorrer, um documento enviado pela AdRA. Preto no branco diz que em março de 

2013 a empreitada P024, começa. A empreitada P024 é toda a freguesia de Águeda, o 

Candam da Borralha e uma parte de Recardães. Estou feliz, já é uma boa novidade 

para o próximo ano. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Queria também dizer, a propósito da Lei das freguesias, que estou a pensar 

avançar com uma queixa em tribunal., tendo em atenção que a Assembleia Municipal 

de Águeda, bem como a Assembleia da República não entendem muito bem o que 

está na lei, ou então serei eu que não entenderei muito bem. Mas o que diz a lei são 

apenas duas coisas que eu vou voltar a frisar vezes sem fim. Na lei só há duas 

obrigatoriedades, as freguesias com menos de 150 habitantes são agregadas, um 

lugar urbano não pode estar em duas freguesias. A lei apenas tem isto, tudo o resto é 

possível. Naquilo que a lei da República diz que tem que ser, tem que ser. 

Curiosamente que definiu tudo, teve como base os mapas do INE, que em relação ao 

Concelho de Águeda, pasmem-se, não acertou uma! Dizem que o lugar urbano de 

Fermentelos vai até Espinhel, não é verdade, esqueceram-se que há ali uma lagoazita 

ao meio que por acaso até é a maior da Península Ibérica e uma das maiores da 

Europa. Segundo erro, dizem que não há no Concelho nenhuma freguesia com menos 

de 150 habitantes, não é verdade, Macieira de Alcoba tem 84. Os censos foram feitos 

há dias. Terceiro erro, dizem que o lugar da Mourisca do Vouga entra apenas um 

bocado em Valongo, o que também não é verdade, é que entra um bom bocado e em 

mais sítios do que o que está no mapa. Esqueceram-se de outra coisa, é que o lugar 

de Águeda vai desde a Alagoa até ao Bairro de Além da Ponte. Não sou eu que o 

digo, é a História. Tudo o que está escrito o diz, porque eu sou um mero cidadão que 

faço agora, um bocado parte da História. Muito mais importante do que eu digo, é o 

que dizem os documentos e a História. Curiosamente e mal, o Bairro de Além da 

Ponte é freguesia de Recardães e mal, a esmagadora maioria das pessoas que lá 

vivem estão recenseadas na freguesia de Águeda, porque esse é o sentimento das 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Nesta Assembleia municipal ninguém sabia disto. A freguesia de Recardães 

tem mesmo que ser agregada a Águeda e Águeda agregada a Recardães. Por aquilo 

que está na lei e não fui eu que fiz a lei. Queria apenas dizer aqui que a freguesia de 

Águeda está a tomar as diligências para que a lei se cumpra. ---------------------------------

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

-------- “Parece que ninguém gosta deste Governo. Eu também não gosto deste 

Governo e não gosto das medidas que este Governo está a tomar, mas tenho estado 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/dezembro/2012 e 4/janeiro/2013 

16

atenta a todos os analistas políticos, a todos os analistas económicos e o que dizem é 

que não há alternativa. Eu mesma ouvi o dinossauro da política, o Dr. Mário Soares, 

dizer: “Alto lá! O Seguro para o Governo não. Não pode!” Alguém tem que fazer o 

trabalho ingrato e este Governo está a fazer o trabalho ingrato, do qual não gosto 

absolutamente nada, mas não vim aqui para falar da política do Governo, porque essa 

política ultrapassa a nossa limitada competência Concelhia para alterar alguns aspetos 

que considero que deveriam ser alterados. ----------------------------------------------------- Há 

pouco vieram aqui dizer que em Águeda não há fome, mas Senhor Presidente, olhe 

que em Águeda há fome, por isso foram bater à porta da CPCJ, porque não há um 

Plano Local de Emergência Social que oriente as pessoas para que saibam onde 

encontrar alimentos gratuitos. Só por uma falta de orientação é que vão à CPCJ pedir 

comida, portanto há qualquer coisa que está a falhar em termos de rede social. ---------

------ Queria também falar sobre alguns aspetos das obras de Requalificação Urbana. 

Como Senhor Presidente da Câmara, que é muito viajado e futuristas nas inovações, 

eu estava ansiosa que terminassem as obras na Avenida Eugénio Ribeiro, para ver se 

havia alguma novidade inovadora, nomeadamente em relação aos pisos para os 

invisuais. Nos sítios onde esteve, em Bruxelas, na China, na Polónia, entre outras de 

certeza que viu que existem nas cidades modernas faixas adequadas aos invisuais. 

Onde, com a sua bengala conseguem facilmente orientar-se. Não vi nada disso nas 

obras de requalificação urbana. Ainda mais, pergunto, Senhor Presidente, se nas 

obras de regeneração urbana da Avenida Eugénio Ribeiro, não era possível fazer 

estacionamento subterrâneo? É que é uma obra, relativamente engraçadinha, mas se 

olharmos de uma ponta a única coisa que se vê, são apenas carros. Não sei se seria 

possível, antecipadamente ter pensado em colocar os carros num parque subterrâneo. 

------ Relativamente às obras na baixa da cidade, cheia de árvores de ferro ou seja, 

aquelas estacas, gostaria de saber se o Senhor Presidente considera, que essas obas 

vieram tornar Águeda menos agressiva. Porque uma das funções das obras, que o 

Senhor Presidente estava a fazer, era tornar Águeda, menos agressiva. Nessas 

estacas de ferro, que sei que têm uma função própria de delimitar o trânsito dos 

automóveis, já vi crianças magoadas e idosos a magoarem-se nesses ferros. Em 

relação as obras no jardim bonito, que havia em frente ao Hospital, gostaria também 

de saber, se consideram que ficou uma obra menos agressiva tirando as lindas rosas 

que lá existiam, para apenas fazer aquela oferta que nos fez. De obras com algum 

cimento, com alguma qualidade, mas esteticamente e em termos ambientais, não sei 

se será a melhor obra.” ------------------------------------------------------------------------------------

-------- José Manuel Gomes de Oliveira – PSD: --------------------------------------------------
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-------- “Queria questionar novamente e o Senhor Presidente sobre o que fez, 

relativamente a futura autoestrada, via rápida, ou o que lhe quiser chamar, para 

Coimbra. Porque, devo-lhe dizer, mais uma vez, demoramos para ir a Coimbra, 

atualmente uma hora. Como sabe, em todo o lado ao longo do país existem 

autoestradas, à exceção daqui. Nem a pagar temos autoestradas ou alternativas. Já 

lhe fiz esta pergunta apesar de não me ter respondido, e que considero mais grave, é 

o que é que a Câmara fez para inverter esta situação? O que está a acontecer, no 

Concelho de Águeda, Anadia e Mealhada, existe uma zona definida para construção 

da autoestrada e nessa faixa ninguém pode construir. É uma faixa muito grande e 

muito importante de território. Existem indústrias, neste momento, que têm processos 

de licenciamento parados, porque estão limitados pela futura autoestrada. Há pessoas 

que têm terrenos em zona de construção que não podem construir. Há trinta anos que 

estamos à espera da autoestrada ou da via rápida, não a temos, não temos alternativa 

nem a pagar e continuamos a estar limitados e a limitar o nosso território. Pagamos os 

nossos impostos e em breve todos os terrenos urbanos vão pagar taxas que não são 

nada agradáveis e nessa faixa os proprietários vão pagar IMI e não podem construir. 

Já nem quero falar nas indústrias como disse. Era a questão que queria colocar ao 

Senhor Presidente, o que é que a Câmara está a fazer em relação a esta situação. ----

------ Também queria repetir a mesma questão, relativa à zona do Vale do Grou, o que 

é que a Câmara está a fazer junto às Estradas de Portugal, em relação às taxas que 

todas as empresas vão ter que pagar para terem acesso à estada? Como sabem a 

antiga Nacional 1, na zona do Vale do Grou, neste momento nem pintada está. No 

Sardão tem uma zona de 3 faixas que nem estão delimitadas, não sabemos onde são 

as 3 faixas. Penso que a Câmara será o órgão mais bem preparado para se 

manifestar junto das Estradas de Portugal e chegarem a um acordo. Porque as 

industrias que pagam as taxas que têm que pagar, são muito elevadas, alguns 40 mil 

euros para ter acesso à estrada, é uma loucura, na época em que estamos e com a 

crise que estamos a atravessar. Gostava então de saber o que é que a Câmara vai 

fazer ou se já fez alguma coisa, relativamente a este assunto. --------------------------------

-------- Relativamente às obras, gostava de dar algumas sugestões. Na Avenida 

Eugénio Ribeiro, já não vou questionar a ideologia da obra. Mas nesta fase, que penso 

que ainda não está concluída, acho que deveriam corrigir algumas coisas para que 

funcione melhor. Queira apontar apenas duas ou três coisas que podiam melhor a 

Avenida, mas depois sou mal interpretado. Ontem vim à farmácia, cheguei à rotunda 

do Canhão, a estrada estava cortada. Resolvi passar ao lado e ir à farmácia, quando 

cheguei à Avenida, outro problema, estava cheio de carros e não tinha lugar para 
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estacionar. Antigamente à noite, não faltam lugares para estacionar, portanto há 

qualquer coisa ser corrigida. Mas desta vez, para não dizerem que sou técnico, queria 

apenas que pensassem nestes assuntos, principalmente o da autoestrada. ---------------

-------- Atualmente é impossível ir a Coimbra, demora-se uma hora numa viagem de 40 

quilómetros. Alguma coisa tem que ser feita. Eu trato de licenciamentos e vejo, 

empresas estagnadas por uma autoestrada que não existe e continua a ser uma 

tormenta para nós.” -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

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

-------- “Queria começar pelo acesso à autoestrada e à questão colocado pelo Senhor 

Eng. José Oliveira. A autoestrada está nas mãos do Governo, questionei o Senhor 

Secretário de Estado há cerca de um mês. A resposta é que seria incluída no próximo 

Plano de Rodovias. Uma resposta que não diz nada. Disse-nos que umas estradas 

seriam para construir em 5 anos, outras a 20 anos. Efetivamente quando saio para 

Coimbra, também sinto a esse problema. Acho que demorar uma hora para fazer 40 

quilómetros é tempo demais, mas são estas respostas que temos obtido do atual 

Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Relativamente aos terrenos inseridos na faixa que falou, temos tido essa 

dificuldade com alguns casos que nos parecem indiscritíveis. Casos de construções 

entre duas fábricas, que as Estradas de Portugal não dão parecer. Têm-nos obrigado 

a deslocar a Aveiro e até a Lisboa para tentar desbloquear caso a caso, em alguns 

casos temos conseguido. ---------------------------------------------------------------------------------

-------- Relativamente às taxas de acesso à Estrada Nacional, esse problema já nos foi 

levantado e sabemos do caso de uma empresa ou duas. Fazia aqui o apelo, às 

empresas que receberam o pedido de pagamento dessas taxas, que nos fizessem 

chegar essa informação. Temos uma reunião pedida com a Estradas de Portugal há 

bastante tempo, mas é difícil falar e obter respostas da Estrada de Portugal, mas 

nessa reunião queríamos levar esse assunto para ser discutido. Temos alguns 

assuntos há muito pendentes e estamos à espera que nos marquem a reunião o mais 

rápido possível. O que se está passar com a marcação da estrada no Brejo é uma 

vergonha. O que fizeram na estrada em Recardães é inqualificável. Pretendíamos tirar 

os rails junto do Pingo Doce, não nos era autorizado. Há zonas no Concelho muito 

mais perigosas que não têm rails. Vamos continuar a insistir falar com as Estradas de 

Portugal e ver se conseguimos algumas respostas mais satisfatórias. -----------------------
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-------- Relativamente às questões colocadas pela Dr.ª Nair, não vou falar dos 

conceitos estéticos das obras. Cada um ajuíza por si e tem a sua opinião. Mas a 

questão do estacionamento subterrâneo, é uma questão de números e eu não quero 

uma Câmara endividada. Quero uma Câmara gerivel e deixar uma Câmara gerivel 

quando for embora. Um estacionamento subterrâneo em Águeda não é sustentável. 

Fizemos essas contas e procuramos localizações, custo, etc. Mas era um encargo 

para a Autarquia durante muitos anos, bastante violento. A noção que temos é que 

colocamos os parcómetros e grande parte deles ficam por utilizar. Um parque para ser 

minimamente rentável tem que ter duzentos lugares e não há população, nem serviços 

em Águeda que justifiquem um parque pago, na zona central com duzentos lugares. 

Esta situação foi devidamente analisada, por isso é que avançamos para um parque 

de estacionamento ao ar livre, na Escola P3, quando for demolida. É um parque que 

não tem os custos que tem uma infraestrutura subterrânea. ------------------------------------

-------- Em relação às casos de fome, queria dizer ao José Vidal, que se alguém se 

dirigir à CPCJ a pedir comida, a CPCJ devem suprir de imediato, trazer a fatura à 

Câmara e a Câmara paga. Entendemos que as entidades são responsáveis e idóneas, 

temos uma rede social que funciona. Neste caso, se as pessoas não sabiam e foram à 

CPCJ, foram a quem estava mais perto. Estamos cá para atuar em momentos de crise 

e colocamos os casos na rede para que esta atue. Mas há uma situação que nos 

deixa preocupados, que tem a ver com a política nacional. Os beneficiários do RSI, 

que de repente se vêm numa situação complicada e a Câmara está quase impedida 

de os ajudar, uma vez que por lei os beneficiários de RSI, sempre que tiverem outros 

apoios, estes apoios são lhes descontados no RSI. Isto não é apoio social. Isto é 

verdadeiramente injusto e não faz o mínimo sentido. Temos casos em que não 

atribuímos apoios, porque não estamos a ajudar a família, mas sim a substituir o 

Estado. Isto não faz sentido e não deveria acontecer. --------------------------------------------

-------- Relativamente a algumas questões colocadas pelo deputado José Vidal e pelo 

deputado Alberto Marques, que irei abordar conjuntamente. Agradeço a amabilidade 

do Presidente da Junta da Trofa, mas só fizemos aquilo que nos competia. A respeito 

da escola da Trofa, que nós saibamos não chove. Sabemos que tem problemas, mas 

vamos deixar começar o próximo ano. Temos três escolas que faltam construir. Ainda 

não abandonei o projeto de construir algumas delas. Teremos que definir prioridades e 

dificilmente haverá fundos para a sua construção. Se não for possível construir, 

teremos que fazer obras mais profundas, o que eu não gostaria de fazer, porque 

estaríamos a emendar. ------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto às questões colocadas pelo Professor Tondela, relativas ao 
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alargamento das pontes, irão ser alargadas aquilo que é possível e as pessoas terão 

possibilidade de atravessar a ponte de forma cómoda. Quanto à conferência da 

Bandeira Azul, na próxima quarta-feira verei o que se pode fazer para proporcionar a 

participação de mais professores do Concelho. ----------------------------------------------------

-------- Relativamente às questões sobre as obras da cidade. Coragem é coisa que não 

me falta. Quando foram cortadas as árvores, estive lá e passo lá muitas vezes. Ainda 

hoje estive com comerciantes, que me disseram que estão a gostar do que está a ser 

feito e que há muitos anos, na época do Natal, que não viam tantas pessoas na 

Avenida. Poderá não ser a comprar, mas pelo menos a passear. Relativamente ao 

estacionamento, há uma condicionante, que é o civismo das pessoas. Carros em cima 

da relva e estacionados de qualquer maneira, não é apenas na Avenida, é por todo 

lado. Agora vê-se mais, efetivamente, mas quero uma cidade do primeiro mundo e 

espero que tenha pessoas do primeiro mundo para esta cidade. Porque apenas com 

uma cidade agradável, que é um conceito etéreo, pessoalmente acho que está mais 

agradável e as opiniões que me chegam dizem o mesmo, é para aquilo que eu luto. 

Não apenas naquela parte da cidade, mas em muitas outras e também o Concelho. ---

-------- Quanto às questões relacionadas com as viagens e pegando na resposta que 

dei ao Professor Martins, no Relatório que vai estar aqui presente. Na minha opinião o 

Professor Martins confundiu o seu papel de auditor, de procura de matérias em que 

pudessem haver infrações e corrupção, com o combate político. Aliás até me fez um 

favor, veio pedir as minhas ajudas de custo e tive o cuidado de ir ver e reparei que não 

me pagaram algumas das viagens que tinha feito. Ainda bem que o fez, podemos 

repor algumas despesas que me eram devidas. Sei que gostariam que Águeda 

estivesse cada vez mais pequenina, para nos poderem bater mais. Os empresários 

não saem de Águeda a tentar vender os seus produtos. Eu também tenho uma cidade 

e um Concelho para vender, para promover e é isso que tem sido feito. Já agora, em 

termos de contas e tenho as contas quase fechadas este ano, as despesas correntes, 

mesmo com essas viagens todas, desceram mais de um milhão de euros 

relativamente ao ano passado. As obras aumentaram mais de dois milhões de euros e 

temos disponibilidades financeiras. Enquanto no tempo do PSD, não viajavam e 

colecionavam dívidas. Não consigo perceber! Agora apenas para dar em primeira 

mão, essas viagens e esses encontros, permitem neste momento que estejamos a 

participar com grandes empresas portuguesas, como a EDP, EFACEC, com a Dalquim 

que é menos conhecida mas é internacional, como uma universidade italiana, com o 

Instituto Superior Técnico, com o IMT-Portugal, num projeto para a recuperação do 

edificado em Águeda, com uma candidatura diretamente a Bruxelas, num valor 
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superior a 30 milhões de euros. São essas redes e esses projetos que se fazem pela 

Europa fora. Isso não é gastar dinheiro como os senhores dizem, é procurar onde ele 

está. E cada vez mais não está em Portugal, porque o Governo fechou todas as 

portas. Quando aconteceram as cheias, desta vez quis ser eu a falar com a 

comunicação social, com as televisões, em vez do Senhor Vice-Presidente que é que 

habitualmente tratadas questões da proteção civil. Águeda tem um problema de cheias 

para resolver e há mais de um ano que uma obra adjudicada e com visto do Tribunal 

de Contas, precisa de uma declaração de impacto ambiental do Ministério do 

Ambiente, para avançar. Não conseguimos reunir com eles, é dificílimo. Falei na 

televisão menos de um minuto, numa sexta-feira, na segunda fui contactado para 

marcar a reunião com carácter de urgência. É assim que temos de atuar com este 

Governo. Se é assim, também cá estamos, apesar de não ser a forma de que 

gostamos. Só para dizer que quem não anda, quem não procura onde estão os meios, 

não consegue e cada vez fica mais pequeno. Posso dizer que estamos preparar o 

próximo quando comunitário de apoio. Quem não se preparar antecipadamente, quem 

não for aos locais, fica pelo caminho.” ----------------------------------------------------------------

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

------ “Não sei porque é que o Senhor Presidente fica muito nervoso quando se fala 

nas suas viagens, por acaso não fiz nenhuma observação às viagens do Senhor 

Presidente. Podia dizer que na época do mundo global, que podemos viajar apenas 

com um clique. Hoje podemos viajar sem ser fisicamente a deslocação, mas não fiz 

nenhuma crítica, apenas pedi ao Senhor Presidente que das riquezas que foi colher lá 

fora aplicasse em Águeda, como a questão do piso. Também já é cansativo ouvir o 

Senhor Presidente dizer, que no temo do PSD ficavam dividas e agora ficam lucros. 

Ficavam dívidas porque havia obras, muitas obras não comparticipadas.” -----------------

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

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

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

-------- “Queria apenas dizer à Dr.ª Nair, que vamos agora fazer com a AdRA 96 

quilómetros de saneamento, porque as freguesias não tem saneamento, fora da 

cidade não tem saneamento. Sinceramente, tenho dificuldade de onde era gasto o 

dinheiro. Temos 40 milhões gastos de obras feitas e em execução, temos um saldo 

positivo e um passivo liquidado, que era superior a 17 milhões de euros. Compramos 

quase 7 milhões de euros de terrenos. Sinceramente, tenho de perguntar onde foi 

gasto o dinheiro anteriormente.” ------------------------------------------------------------------------



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/dezembro/2012 e 4/janeiro/2013 

22

-------- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia  informou, que foram 

apresentadas à mesa, duas propostas de assuntos, da freguesia de Aguada de Baixo 

e da freguesia de Espinhel, para serem incluídos na ordem de trabalhos, que passou a 

ler: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Proposta da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo:  ------------------------------

-------- “Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------

-------- A Assembleia Municipal de 8 de outubro de 2012 tendo continuação da mesma 

no dia 10 aprovou a agregação da Freguesia de Aguada de Baixo a Barrô. ---------------

-------- Desde que foi lançada a discussão sobre este assunto, os órgãos da freguesia 

(Assembleia e Junta de Freguesia) sempre estiveram contra esta lei no seu geral, aliás 

como grande parte das juntas e população deste País. Demonstrando desde a 

primeira hora e tendo como por base todas as valências que nas infraestruturas, 

serviços administrativos, equipamentos ao dispor dos seus fregueses o firma propósito 

de ficar uma freguesia independente. -----------------------------------------------------------------

-------- Nado nos move contra a freguesia de Barrô e a sua população mas não 

descobrimos laços de união entre as duas freguesias, quer culturais, sociais ou de 

interação entre as suas gentes, apenas nos une duas estradas tendo um ponto 

comum de partida. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- As ligações de Aguada de Baixo e principalmente da sua população sempre 

foram com a freguesia de Aguada de Cima. Após auscultar o manifestar das gentes de 

Aguada de Baixo, algum dia a haver a agregação/fusão da freguesia, só com a vizinha 

freguesia de Aguada de Cima que por sinal o próprio nome é por si já familiar. -----------

-------- A freguesia de Aguada de Baixo encontra-se disponível a ser parte da solução 

no desejo expresso pelos moradores do lugar do Vidoeiro e Póvoa do Salgueiro, 

freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia, em que num futuro próximo possam vir a 

ser anexados à freguesia de Aguada de Baixo. Os moradores em questão invocam 

como razões, toda a sua atividade, a educativa, social e eclesiástica serem com a 

nossa freguesia. Visto isto, achamos uma mais-valia para a freguesia e município ter 

esta possibilidade em aberto. ----------------------------------------------------------------------------

-------- A Junta de Freguesia de Aguada de Baixo propõe a esta Assembleia Municipal 

que delibere: -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A alteração do mapa referente à reorganização territorial do Concelho de 

Águeda, votado na Assembleia que teve início em 8 de outubro de 2012 e final em 10 

de outubro de 2012, no que à Freguesia de Aguada de Baixo diz respeito. ----------------

-------- Que a freguesia de Aguada de Baixo fique como está atualmente ou seja 

independente, visto ainda haver folga de três freguesias no Concelho de Águeda, face 
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aos objetivos mínimos da lei. ----------------------------------------------------------------------------

-------- Que a deliberação tomada seja enviada à Assembleia da República.” --------------

-------- Proposta da Junta de Freguesia de Espinhel:  ------------------------------------------

-------- “1. A Assembleia Municipal realizada em 8 de outubro de 2012 e continuada no 

dia 10 do mesmo mês, votou a Pronúncia de Reorganização Administrativa das 

Freguesias do Concelho de Águeda, com a agregação da Freguesia de Espinhel à 

Freguesia de Recardães; ---------------------------------------------------------------------------------

-------- 2. Os Órgãos Autárquicos da Freguesia de Espinhel e a generalidade da 

população local, sempre se mostraram em desacordo com a forma da atual legislação 

Territorial Autárquica, aliás, em consonância com a forte contestação existente a nível 

nacional; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3. A histórica e laboriosa Freguesia de Espinhel, revelando maior capacidade de 

escala que outras Freguesias não agregadas, possui uma dinâmica e equipada 

autarquia local com horário de atendimento alargado e competentes funcionários, 

prestando diariamente múltiplos serviços humanizados de proximidade à comunidade 

Espinhelense e numerosas pessoas de outras freguesias vizinhas, para além da 

polivalente e qualificada Brigada Autárquica de Obras, que em diversas frentes de 

trabalho, realiza permanente trabalho de qualidade na construção, conservação e 

manutenção; -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 4. Porque as afinidades socioeconómicas e culturais da Freguesia de Espinhel 

de matriz rural, com a heterogénea e urbanizada Freguesia de Recardães, são 

praticamente nulas; -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 5. Porque a agregação seria uma imposição absolutamente forçada, com a 

perda da democracia de proximidade e fonte de inevitáveis e perigosos conflitos entre 

as duas Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Assim, a Junta de Freguesia de Espinhel, vem propor formalmente à 

Assembleia Municipal de Águeda, que mediante discussão e votação seja deliberado: 

-------- Que a Freguesia de Espinhel, como autêntica comunidade de afetos, seja 

preservada na sua unidade e inviolabilidade, dentro dos limites administrativos 

corretos, com as povoações de Casaínho de Baixo, Casal de Álvaro, Espinhel, 

Oronhe, Paradela, Piedade e a pequena localidade dos Vascos, para em confraternal 

convivência usufruir dos serviços públicos de qualidade prestados pela autarquia local; 

-------- Que a Freguesia de Espinhel, a exemplo de outras Freguesia o Concelho, seja 

mantida independente e fora de qualquer agregação, porquanto o número 

estabelecido de Freguesias a reduzir em Águeda é de apenas 6, existindo uma 

margem de 3, face às 9 freguesias reduzidas em conformidade com o sistema 
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estabelecido pela Lei 22/2012. --------------------------------------------------------------------------

-------- Que o mapa da Reorganização Autárquica do Concelho de Águeda, seja 

alterado quanto à Freguesia de Espinhel; ------------------------------------------------------------

-------- Que a deliberação tomada, seja comunicada oficialmente à Assembleia da 

República, em conformidade com as normas e prazos legais.”; -------------------------------

-------- Relativamente à admissão de propostas na ordem de trabalhos, foram feitas as 

seguintes intervenções: -----------------------------------------------------------------------------------

-------- António Manuel Fernandes Martins – CDS:  ---------------------------------------------

-------- “A proposta não deve ser admitida a discussão por duas razões, não é que 

tenha medo de a discutir, o Senhor Presidente da Junta de Aguada de Baixo, até teve 

a gentileza de me convidar para a Sessão de esclarecimentos que realizou. A primeira 

razão é que temos uma ordem de trabalhos extensa e com a importância que tem o 

Plano e Orçamento da Câmara Municipal, a segunda razão, e por ventura a mais 

importante, o Senhor Presidente da Junta de Aguada de Baixo e o Senhor Presidente 

da Junta de Espinhel em nome da freguesia intentaram uma ação judicial de 

impugnação e não faz sentido, na minha opinião, querer vir discutir de novo um 

problema que meteram em Tribunal. Se a justiça deve atuar, se reclamaram justiça, 

então devem esperar que a justiça se pronuncie e seguidamente, esta Assembleia em 

função da decisão que for tomada, voltará ou não a discutir a situação da Reforma 

Administrativa. São estas duas razões fundamentais, que entendo para que o CDS 

votar contra a admissão das propostas.” -------------------------------------------------------------

-------- Alberto José Fernandes Marques: ----------------------------------------------------------

-------- “Queria apenas subscrever as palavras do Professor Martins acabou de dizer, 

porque fazem todo o sentido. Não só acho fora de ordem a inclusão deste assunto na 

Ordem de Trabalhos, até porque se vier a ser incluído é um assunto de extremamente 

moroso e delicado, que viria obrigar a uma reflexão interna.” ----------------------------------

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

-------- “Em primeiro lugar, acho que a admissão das propostas não tem que ser 

discutida, tem que ser votada. Em segundo lugar estranho a reação mediata, pronto, 

do CPD e do PSD, de que não faz, não tem cabimento uma coisa caída de 

paraquedas, abrupta. Como se a opinião de uma Junta de Freguesia fosse uma coisa 

abrupta. Se aquilo que eu verifiquei in loco na Assembleia de Freguesia de Espinhel e 

de Aguada de Baixo, seja assim uma coisa sem grande cabimento. Não me parece. 

Acho que discutir não tem mal, acho que as ações que foram intentadas pelas Juntas 

de Freguesia são legítimas. Da mesma maneira que a discussão neste local, que é 

uma Assembleia Municipal, onde se devem discutir politicamente os assuntos, deve 
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estar sempre aberta e disponível por todos. Não entendo porque é que o CDS e o 

PSD tiveram esta reação às propostas do Senhor Presidente da Junta de Espinhel e 

de Aguada de Baixo. Têm maioria, o mesmo que decidiram anteriormente, podem 

decidir agora. Têm medo de quê? Eu acho que alguém que a 5 minutos do final de 

uma Assembleia Municipal, aproveitando-se do que a lei diz, que foi o que aqui 

fizeram no dia 10 de outubro, não sei que medo podem ter destas propostas. Quem 

não tem medo discute tudo e eu estou disponível para discutir tudo para o bem do 

Concelho e das populações.” ----------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Não estava nos meus horizontes precisar de vir aqui, porque achava que não 

haveria a necessidade da mesma. Quero relembrar que em Assembleia passadas foi 

proposto a apresentação de propostas sobre este assunto. Por via disso é que a 

apresentamos. Sobre o desagrado, do desconforto criado, não consigo entender as 

razões porquê, relembro que quando foi apresentada à votação a entrada da proposta 

de Reorganização das Freguesias, o meu sentido foi favorável e contive este ato para 

quem a apresentou, gostaria que reconsiderassem e que não fizessem o que 

sugeriram.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Sobre a questão aqui apresentada, nomeadamente a admissão da Junta de 

Freguesia de Espinhel e a sua objeção em pô-la a discussão e votação, quero aqui 

lembrar que essas pessoas não são coerentes. Quando, na outra Assembleia foi 

apresentada a outra proposta, também foi fora dos prazos e foi admitida. Acho que 

devem coerentes, minimamente coerente.” ----------------------------------------------------------

-------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  --------------------------------------------

-------- “Queria pedir desculpa pela minha intervenção, porque me vou dirigir 

diretamente ao Senhor Presidente da Assembleia. É uma pessoa mais velha que eu, 

com formação académica, que eu admiro, mas deixou vir aqui o senhor Presidente da 

Junta de Águeda, fazer uma intervenção que nada tinha a ver com aquilo que o 

Senhor queria. Veio aqui uma crítica ao PSD, ao CDS, a situações que nada tem a ver 

com a admissão da proposta e o Senhor não o interrompeu. Admiro-o em todos os 

sentidos, na sua postura, mas pediu que apenas se cingissem à análise se vamos ou 

não discutir a proposta e não foi isso que o Senhor Seara fez. Não é querer tirar a 

liberdade das pessoas se exprimirem, mas ele não falou nada que justificasse nada se 

devíamos incluir ou não este ponto na ordem de trabalhos. Limitou-se a opinar sobre o 

que o PSD e o CDS acham, nada disto tava em discussão. ------------------------------------

-------- Quanto a este ponto, eu comungo com aquilo que o Professor Martins disse, se 
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foi colocado uma impugnação a esta decisão vamos esperar que os Tribunais o 

decidam e depois cá estaremos para falar seriamente sobre isto.” ---------------------------  

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

-------- “A primeira coisa que eu disse, foi que uma proposta para ser votada, nem 

sequer devia ser discutida a sua admissão. Depois disse que estranhava, que o CDS e 

o PSD estavam a argumentar. Em política, aquilo que se faz aqui, é o argumento. Na 

política o que se discute são ideias, e as ideias são uma coisa fantástica. É que cada 

um tem a sua e a isso chama-se democracia. O CDS e o PSD, disseram não entender 

o porquê desta proposta, ser apresentada pelos Senhores Presidentes de Junta de 

Aguada de Baixo e Espinhel, que é um direito que lhes assiste.” ------------------------------

-------- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação a admissão e inclusão 

na Ordem de Trabalhos, das propostas apresentadas, pela Junta de Freguesia de 

Espinhel e pela Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, tendo-se verificado a 

seguinte votação 18 votos a favor, 16 votos contra e 5 abstenções, não sendo 

admitidas as propostas. -----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO --------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS: -----------------------------------------------

------ “Apenas queria perguntar a esta Assembleia o seguinte, estando em justiça os 

pedidos dos Senhores Presidentes de Junta de Espinhel e de Aguada de Baixo, se a 

justiça decidir que eles têm razão e impugnar ou anular a Assembleia que tomou 

decisões, eu pergunto qual é o sentido de estarmos a discutir estas propostas se 

tivermos que voltar a discutir este assunto. É uma questão de lógica, não é de 

democracia. Não vim cá discutir ideias, porque pelo regulamento não me é permitido 

discutir ideias, vim cá discutir uma admissão suportando as razões válidas moralmente 

ou não da admissão. Pergunto qual é o sentido de discutirmos uma coisa que o 

tribunal vai decidir e putativamente poderá dar razão aos Senhores Presidentes de 

Junta de Aguada de Baixo e de Espinhel.” -----------------------------------------------------------

-------- Marlene Domingues Gaio – PSD: -----------------------------------------------------------

-------- “Venho esclarecer porque votei contra a admissão das propostas. Para além de 

tudo o que foi dito, venho apenas acrescentar o seguinte. Existe uma ordem do dia e 

qualquer membro da Assembleia pode apresentar uma proposta para ser incluída, 

desde que o faça com 5 dias de antecedência. O artigo existe para circunstâncias 

excecionais, em que a Assembleia reconheça a urgência de deliberar determinada 

assunto. Este assunto já se encontra numa outra fase jurisdicional, entendi votar 

contra porque não merece, aqui, neste momento ser discutido. ------------------------------- 
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--------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------

-------- 3.1. – Apreciação da Informação Escrita do Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda acerca da Atividade Municipal, bem como da situação 

financeira do Município; -----------------------------------------------------------------------------------

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

apreciação da Informação Escrita do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Águeda. Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da 

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

-------- Tiago André da Costa Soares – PS:  --------------------------------------------------------

-------- “Antes de mais queria agradecer e dar os parabéns aos Serviços da Assembleia 

Municipal e da Câmara Municipal, que nos fornece esta informação escrita do Senhor 

Presidente, que é sempre atempada e muito completa e que nos permite tomar 

posições e deliberar os assuntos em causa. --------------------------------------------------------

-------- Depois de ter analisado a informação em apreço, detive-me com maior precisão 

na informação relativa à ação social. Muitas vezes este pilar da política autárquica não 

é aqui abordado e quando tal ocorre não se precisam resultados e objetivos 

estratégicos para Águeda, neste plano. Informa o Senhor Presidente da Câmara, no 

relatório fornecido, que têm sido realizadas diversas intervenções ao nível da 

habitação social, do subsídio ao arrendamento, de apoio à CPCJ, de apoio às 

organizações de solidariedade social, do Banco Local de Voluntariado, do programa 

Águeda Solidaria, ou até do apoio à Rede Social. Congratulo-me com o dinamismo 

que se sente nesta área de intervenção, uma vez que basta andarmos atentos, não 

apenas à informação que nos chega em cada Assembleia, mas também à 

comunicação social e outras fontes, para perceber que é uma clara aposta por parte 

do Executivo camarário. Esta aposta torna-se ainda mais crítica para Águeda e para 

os aguedenses num período de forte perda de sustentação social que o Governo PSD-

CDS está a impor ao país. Numa linha de ação totalmente dedicada ao défice 

orçamental e à divida pública o Governo da Nação, inicia agora, também os trabalhos 

preparatórios para a denominada aniquilação do Estado Social. Atrás disso, vêm a 

redução do suporte social por parte do Estado, o fim de contratos socias amplamente 

estabelecidos e uma população cada vez mais entregue as leis do mundo financeiro e 

dos interesses privados. Não nos deixemos enganar, este Governo quer tirar o tapete 

a cada um de nós, particularmente àqueles que menos têm e mais precisam. Este 

Governo usa o argumento da refundação do Estado para lhe ser permitida a instalação 

pura e dura de um Estado mínimo. Num momento em que o país retrocede, Águeda 

progride, quando os portuguese sentem que se lhes foge dos pés a segurança e a 
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solidariedade social outrora garantidas, os aguedenses têm ao seu dispor uma política 

de ação social que tende a minimizar esta dor nacional. Sem dúvida que Águeda tal 

como já aqui foi referido, anda em contraciclo com o país. Frases feitas dirão uns, 

percorramos contudo as diversas informações dadas a esta Assembleia pelo Senhor 

Presidente e vejamos, programa de subsídio ao arrendamento, apoio contínuo à 

CPCJ, programa de apoia às organizações de solidariedade social, Banco Local de 

Voluntariado, SOS Solidão, Águeda Solidária, apoio contínuo à Rede Social, programa 

Socializar +, atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior, incentivos à 

habitação jovem, redução da carga fiscal de cada munícipe, uma verdadeira ação 

social com impacto crucial, num momento de redução do rendimento disponível das 

famílias. Estes são alguns dos exemplos das políticas concretas que são colocadas 

em prática neste Concelho. O Executivo camarário apoia os aguedenses. 

Particularmente os que neste momento mais precisam e que se vêm cada vez mais 

sem suporte por parte do Governo central. Numa altura em que a maior parte das 

Câmaras cortam em todas as rúbricas e também no apoio social, Águeda claramente 

investe. Perante isto, Senhor Presidente, gostaria de lhe perguntar se sente que a 

política de ação social implementada está a conseguir inverter ou minimizar de alguma 

forma o ataque à população por parte do Governo PSD-CDS, ou será também que a 

emergência social em Águeda é ainda maior do que se pensa e ainda temos que fazer 

um trabalho maior?” ----------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Traz-me aqui mais uma vez, uma preocupação que já foi aqui tanto focada, 

várias vezes pelo PSD, é o problema da iluminação. Sei que o Senhor Presidente da 

Câmara fez uma reunião com a RNAE, e chamava a atenção que dessas informações 

que nos mandam com iniciais e depois não identificam-se essas iniciais. Parto do 

princípio que será Rede Nacional de qualquer coisa elétrica. Essa reunião serviu, para 

analisar a problemática da iluminação pública, neste momento apercebemo-nos que a 

iluminação pública em Águeda, esta muito deficiente. Muitas vezes mesmo até, à hora 

das crianças saírem das escolas ainda as lâmpadas não acenderam e agora no 

Inverno às 17h30 já é quase noite. Pergunto ao Senhor Presidente em que fase se 

encontra o tal PDM da iluminação pública e se esse PDM vem de fato para melhor a 

iluminação pública da cidade. Lembrando aliás que o Senhor Presidente na sua visita 

a Bruxelas, deve ter visto que é uma das cidades mais iluminadas do mundo e nas 

fotografias aéreas que são tiradas por satélite, o índice de desenvolvimento vê-se 

precisamente nas cidades que são mais iluminadas. As mais iluminadas são as do 

primeiro mundo e as menos iluminadas do terceiro mundo. Gostaria de saber se nos 
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quer remeter para o terceiro mundo? A iluminação que já foi uma conquista da 

Humanidade, e agora estão a retirar-nos essa conquista.” --------------------------------------

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

-------- “Durante toda esta noite tem havida constantemente ataques ao Governo PSD-

CDS, efetivamente ninguém está contente com o que se passa no país. Tenho sido 

dito ao longo desta Assembleia, que a Câmara vai apoiai bastante a ação social. Mas 

alguns dos programas que o Deputado Tiago Soares aqui referiu e que estão na 

informação escrita do Senhor Presidente, como o caso de Socializar +, tem uma verba 

no orçamento de 1500 euros. O Banco Local do Voluntariado tem uma verba de 1000 

euros. Apoio a ações pontuais de resposta social 15000 euros, SOS Solidão, 4000 mil 

euros. A incubadora cultural tem uma verba de quase um milhão e meio de euros. 

Deixo-vos a nota para pensarem nisto.” -------------------------------------------------------------- 

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

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

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

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

-------- “Não podia deixar de dizer à Dr.ª Nair, que está absolutamente contraria aquilo 

que se passa atualmente no Mundo. Neste momento aquilo que o Muno procura é a 

sustentabilidade e ter as estradas, como a Bélgica tem, iluminadas à noite é 

desperdiçar recursos. Neste momento essa é a uma política contrariada a nível 

mundial. Os recursos devem ser utilizados conforme as necessidades e é isso que 

procuramos. Em Águeda, concretamente, o que se passa é que colocamos alguns 

relógios astronómicos que nos foram apresentados pela EDP, como melhores do que 

as soluções que tínhamos e efetivamente funcionam melhor, só que não tem em conta 

as condições climatéricas. Efetivamente se marcarmos para ligar às cinco horas 

solares, todos os dias ligam às horas solares programadas. Mas quando há nuvens ou 

quando está a chover o relógio solar não reconhece. Acontece ser de noite e as 

lâmpadas demoram ainda bastante tempo a ligar, de tal forma que queriam aplicar 

mais trinta relógios e eu mandei suspender, porque não quero aquele tipo de serviço, 

que efetivamente acho que serve pior as populações do que anteriormente. Estamos a 

tentar, com empresas de Águeda, desenvolver um aparelho que pode dar resposta a 

esta situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto à ação social e não invalidando o que a Dr.ª Elsa vai dizer, aquilo que 

nós temos em orçamento e as verbas que estão contidas nas diferentes rúbricas, são 

verbas que estimamos face aos valores gastos em anos anterior. Sempre que for 

necessário, felizmente temos meios para reforçar, aquilo não fazemos é uma ação 
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social de fachada. Não criamos aqui nenhum serviço para pôr as pessoas em fila a 

tentarem vir buscar um qualquer benefício. Trabalhamos em rede com as instituições 

que estão no Concelho. Essas comparações de investimentos, despesas de capital 

com despesas correntes…convém que o diga e que o assuma.” ------------------------------

-------- A Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Águeda , Dr.ª Elsa Margarida 

de Melo Corga , apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários para 

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

-------- “Relativamente às questões relacionadas com a área de ação social, queria 

começar por referir, que muito se fala da questão do investimento e penso que temos 

que partir de um ponto que é, investir na ação social não se reduz a números. Reduzir 

as medidas que em conjunto com a Rede Social tomamos, a números parece-me 

muito redutor e parece-me que não vai ao encontro daquilo que é o espirito solidário. 

Foi referido que o Banco Local de Voluntariado, tem uma rúbrica de mil euros, é 

verdade, porque não é um programa que se baseie em apoio financeiro. Voluntariado 

é isso mesmo, é dar de si voluntariamente sem esperar nada em troca, muito menos 

algum valor financeiro. O Banco Local de Voluntariado está devidamente 

regulamentado, por estruturas a nível nacional que lhe dão cobertura jurídica, a única 

coisa que assegura aos voluntários é o pagamento de um seguro. Portanto esta verba 

que temos prevista, permite-nos assegurar um seguro aos voluntários que são mais de 

cem neste momento. São muitas dezenas as instituições que também estão inscritas e 

até ao momento esta verba tem sido suficiente, mas ficaremos muito satisfeitos se 

tivermos que a reforçar, porque felizmente temos forma e meios financeiros para o 

fazer e era muito bom sinal, era sinal que tínhamos ainda muito mais gente a prestar 

voluntariado. Devo dizer que os cento e tal voluntários que temos, para nós é um 

número muitíssimo importante e significativo, que mostra os espirito dos aguedenses. 

O SOS Solidão, tem uma verba de 15 mil euros, param quem conhece o projeto, sabe 

que é um projeto que também se baseia em voluntariado. É uma rede de voluntários 

que estamos a criar, para dar resposta a idosos que estão em situação de isolamento, 

que é uma problemática. Nos últimos tempos não se tem falado, mas há uns meses 

atrás era “moda”. Aqui também se falou nesse problema, não vamos neste momento 

desvalorizar um projeto que foi criado numa altura em que também serviu essa 

problemática, também serviu para vir aqui dizer que a Câmara deveria tomar medidas 

nessa área. Já o estávamos a fazer e portanto, neste momento não podemos 

desvalorizar alguma coisa que nós mesmo, aqui nesta sala valorizamos e 

incentivamos a que fossem tomadas medidas. A verba que está prevista, para esta 

medida é suficiente, acreditem nisso, se não for, volto a dizer, podemos reforça-la. -----
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-------- Relativamente ao programa, Socializar +, que foi referido pela Dr.ª Joana 

Santos, em Conselho Municipal de Juventude, tive a oportunidade de esclarecer sobre 

este programa. O programa e a área social da Autarquia tem um investimento de mais 

de um milhão e cem mil euros, o Socializar + está relacionado sobretudo com famílias 

numerosas e com famílias carenciadas, abrange várias áreas, desde apoio a 

transporte, apoio a refeições, apoio a aquisição de medicamentos, ajudas técnicas, 

melhoria das condições habitacionais, dando prioridade a famílias que tenham idosos, 

crianças, pessoas com deficiência e que precisam de melhorar as condições 

habitacionais. Já o temos feito, não estamos a falar de nada de novo, estamos a falar 

sim, de reforçar rúbricas e verbas que já tínhamos previstas em anos anteriores. Como 

muito bem foi aqui referido, estamos num ano difícil e vamos entrar num ano ainda 

mais difícil, justifica-se que estas verbas sejam reforçadas. Há uma preocupação que 

temos e que temos tentado passar a palavra, que é, quando dizemos não há fome em 

Águeda, aquilo que nós dizemos é que nós temos forma de evitar que isso aconteça. 

Para isso cada um de nós, porque a responsabilidade não é só da Câmara, cada um 

de nós que está nesta sala tem a função, conhecendo estas situações de pessoas a 

passar fome, agradecia que tal como o Prof. José Vidal que já o fez, a deputada Elisa 

que também já o fez, que sinalizem essas situações e me informem. A CPCJ entregou 

à Câmara muitas faturas de aquisições feitas com urgência, porque as pessoas foram 

pedir comida. De seguida o que nós fazemos é encaminhar as pessoas para 

instituições, fazemos isso diariamente, não temos um gabinete de emergência social, 

ou um fundo social, mas temos neste momento, pessoas a trabalhar diariamente neste 

atendimento. Pessoas que estão diariamente a encaminhar pessoas para outras 

instituições, porque não nos podemos esquecer que a Câmara tem um papel muito 

importante nesta área, mas felizmente temos muitas instituições que dão resposta e a 

verdade é que são um excelente suporte na área social. Diariamente temos pessoas a 

baterem à porta, que são encaminhadas para outras instituições e depois temos a 

certeza que essas pessoas continuam a ser acompanhadas. Mas nós não deixamos 

de acompanhar a situação, mas entendemos que devemos fazer uma articulação 

comas instituições que na maioria dos casos conseguem dar resposta e que nas 

situações de emergência, nas situações que as instituições não conseguem dar 

resposta, atuamos no imediato, para isso temos pedido a colaboração essencialmente 

dos professores, porque estão diariamente com os alunos. Eu própria, no contacto que 

tenho com os professores, faço constantemente esse apelo, para que identificando 

situações de carência, que nos encaminhem e depois, ou atuamos ou encaminhamos. 

Também é verdade que os professores, felizmente têm conhecimento desta rede que 
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temos em Águeda e muitas vezes fazem essa articulação diretamente com as 

instituições da área de abrangência de cada uma das escolas. Penso que aqui temos 

que prestar essa homenagem, porque de facto são pessoas atentas e que estão no 

terreno e que estão constantemente a fazer essa sinalização. Penso que em termos 

sociais estamos de facto a dar um grande salto, infelizmente porque se o estamos a 

fazer é porque efetivamente esta necessidade existe e estamos a fazer investimentos 

naquilo que é o apoio que a própria comunidade pode dar as pessoas e pode dar as 

famílias através de promoção de voluntariado, que é muito importante em épocas de 

crise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 3.2 – Eleição do Presidente de Junta, para representar as freguesias do 

Concelho, no Conselho Municipal de Educação, de acordo com a alínea d) do artigo 5 

da Lei 41/2003 de 22 de Agosto; -----------------------------------------------------------------------

-------- Neste ponto da ordem de trabalhos foi eleito como representante das freguesias 

do Concelho, no Conselho Municipal de Educação, o Presidente da Junta do Préstimo 

Pedro António Machado Vidal , com vinte votos a favor, dois votos contra, treze 

abstenções e três votos nulos. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- 3.3 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para fixação da 

Derrama a aplicar no ano de 2013; --------------------------------------------------------------------

-------- De Seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal , fez uma breve 

apresentação da proposta conforme intervenção que se transcreve na íntegra: ----------

-------- “Decidimos manter os valores que vinham do passado da taxa máxima de 

derrama, porque entendemos que, já fizemos uma diminuição dos impostos a pagar a 

todas as empresas do Concelho ao descer o IMI. As empresas pagam valores IMI 

significativos, principalmente as que foram avaliadas recentemente. Com esta descida 

abrangemos não só que têm lucros, com as que não têm ou estão com mais 

dificuldades. Foi este o mecanismo que utilizamos de incentivo. Por outro lado, 

queremos continuar a ter uma política de apoio ativo às empresas do nosso Concelho, 

para além do que irá ser hoje, colocado aqui à vossa consideração, o novo 

regulamento de cedência de direito de superfície de lotes, que teremos oportunidade 

de discutir, há outras ações. -----------------------------------------------------------------------------

-------- Por exemplo, no próximo dia 2, haverá aqui uma iniciativa que visa potenciar a 

ida de empresas de Águeda a outros mercados. Para estas iniciativas é preciso 

obviamente dinheiro, o que estamos a pensar fazer é o seguinte. A AIP vai com uma 

delegação a Moçambique em fevereiro, nós iremos divulgar as condições que a AIP 

proporciona às empresas, mas para que uma emprese participe ou tenha um stand, 

custa 5 mil ou 6 mil euros. Aquilo que iremos facultar às empresas, a Câmara terá um 
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pavilhão, das dimensões que se mostrarem adequadas e poderá representar as 

empresas que quiserem. Ou seja não levarão produtos, mas sim papel, mostruários 

para ter na exposição. São estas iniciativas e outras que queremos fazer, com as 

empresas de Águeda e para isso achamos que também elas podem ser um pouco 

solidárias umas com as outras, por isso iremos manter a taxa de Derrama no valor que 

habitual.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 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:  ------------------------------------------------

-------- “Relativamente a este assunto o Senhor Presidente acabou de usar uma 

expressão que às vezes é completada com outra palavra mas desta vez não foi. Disse 

que vai continuar com a taxa de Derrama habitual, é verdade, esqueceu-se de dizer 

que é a taxa habitual e máxima. Às vezes interessa dizer esse preciosismo outras 

vezes não interessa. Neste caso é a taxa máxima. Apesar das justificações que o 

Senhor Presidente deu, vou votar contra e a generalidade o Grupo do PSD, também. 

Por muito boas que sejam essas intenções e que tenho a certeza que serão, todas as 

ajudas são poucas para as empresas e a Derrama incide sobre o IRS das empresas 

que dão lucro. Empresas que estão a garantir milhares de postos de trabalho neste 

Concelho, empresas que cumprem todas as obrigações fiscais e também algumas 

obrigações sociais. Felizmente temos bons exemplos disso. Empresas que sofrem 

com uma enorme carga burocrática e fiscal. Aliás acho curioso que apelidam o atual 

Governo de neoliberal, mas isto tem sido uma pressão, cada vez mais o Estado a 

imiscuir-se no mundo empresarial. Há empresas que há décadas que funcionam e não 

vêm um cêntimo gasto na requalificação e manutenção das áreas onde estão 

implantadas. Neste momento parece que o menino dos olhos do Senhor Presidente é 

o PEC, o Parque Empresarial do Casarão, todos os milhões vão para o PEC, que é 

um investimento que iremos falar dele mais a frente, por ocasião da alteração do 

regulamento. Parece que todo o investimento para as empresas se resume ao Parque 

Empresarial do Casarão, o resto não conta. O resto são as empresas que pagam IRC 

e IMI, e isso tudo. Porque as empresas que vão para o Parque Empresarial do 

Casarão têm uma série de condições especial, pelo menos a aquela que está 

confirmada, o LIDL. As outras também terão algumas vantagens, neste momento 

parece-me óbvio, que num momento tão dramático para a maior parte das empresas 

do Concelho, inclusive as que dão lucros com cada vez mais esforço, este é um sinal 

claramente negativo, por mais que o Senhor Presidente faça os serviços de boas 

intenções no restante da sua atividade. ------------------------------------------------------------- 
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-------- Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  ---------------------------------------

-------- “Na linha de pensamento, do que disse o Dr. Alberto Marques, o Concelho que 

tem muitas pequenas empresas, continuar a aplicar a Derrama máxima para todas as 

empresas, acho de facto falta de sensibilidade económica no momento que 

atravessamos. Julgo que devia haver, pelo menos uma percentagem mínima de 

descida da Derrama para todas as empresas ou quanto muito isentar as pequenas e 

médias empresas de uma determinada percentagem, porque era uma forma mais 

eficaz de combater o desemprego evitar que novas empresas fechem e deitem para o 

desemprego mais trabalhadores. Por isso vou votar contra, porque não concordo com 

a Derrama máxima para todas as empresas. “ ----------------------------------------------------- 

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

-------- “A Derrama é o imposto municipal seletivo e justo. Que incide sobre as mais-

valias liquidas, geradas pelas atividades económicas, sediadas no respetivo município. 

A Derrama não perturba o progresso económico, nem penaliza a cidadania, pelo que 

este imposto tem uma natureza literalmente oposta à de outros impostos comuns, 

como por exemplo o IRS e o IMI. Enquanto o IRS é uma tributação que incide sobre o 

rendimento de cada individuo, retirando-lhe uma parte das remunerações do trabalho 

prestado, enquanto o IMI é uma taxação sobre as infraestruturas físicas que servem 

de suporte às atividades económicas e à habitação, onerando as explorações dessas 

atividades económicas e encarecendo a habitação. A Derrama não onera as 

atividades económicas nem subtrai remuneração do trabalho. Imaginemos um 

município que não reduza as taxas de IMI, nem reduza a componente IRS que lhe 

está atribuída, mas em contrapartida reduza a Derrama. Como poderemos classificar 

esta opção tributária? Simplesmente é um “Robin dos Bosques” ao contrário. Alivia o 

xerife e sobrecarrega o povo. Uma opção deste tipo é criticável por ser desprovida de 

bom senso e por dificultar a produção e o progresso, na medida em que uma taxa de 

IMI faz subir os custos de produção, para além de proporcionar uma transferência 

direta do bolso dos dependentes do seu trabalho individual, para o bolso dos que 

lucram com a prestação desse trabalho. O que poderia justificar uma opção deste 

tipo? Em nome de quê? Não saberá bem, mas talvez seja por compromisso ideológico 

neoliberal que seleciona oportunidade e concede privilégios a uma determinada classe 

social em desfavor de outra. Reconhecemos com grande clareza a atual opção do 

Governo da Nação neste tipo de escolhas tributárias, iníquas e distribuidoras, não 

apenas do equilíbrio social, mas sobretudo da economia portuguesa. Em contra 

corrente ou em contraciclo, Águeda não está a fazer estas escolhas. Sem recorrer à 

austeridade, mas sim ao rigor e à competência, a Câmara Municipal de Águeda, 
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reuniu condições para propor a esta Assembleia o abaixamento do IMI em 25%, com 

benefício transversal e universal para todas as empresas sediadas no Concelho, 

baixando os seus custos operacionais. Foi com esse rigor e essa competência, que 

simultaneamente e sem recorrer à austeridade empobrecedora a Câmara Municipal de 

Águeda, também reuniu condições para propor a esta Assembleia a redução da 

componente de IRS que lhe estava afeta em 60%, que virá aliviar com muito 

significado os aguedenses das consequências do assalto fiscal do Governo da Nação. 

Este resultado da iniquidade social, da incompetência, da falta de rigor e da repetição, 

que trará em 2013 o mesmo tipo de políticas que já se mostraram erradas em 2012. ---

-------- Águeda não será um “Robin dos Bosques” ao contrário para os seus munícipes. 

Águeda favorecerá o crescimento económico e o progresso que não dependem da 

Derrama, pois a Derrama municipal incide não sobre a atividade económica das 

empresas, mas sobre os resultados financeiros dessa atividade económica. Sempre 

que existir e apenas só se existir. É o imposto que estabelece justiça e equidade fiscal, 

pois a tributação nacional revela um tendência permanente, infelizmente reforçada nos 

últimos tempos para tributar a economia, aliviando desse fardo as mais-valias 

financeiras. Em Águeda e de novo em contraciclo, temos uma bolha de justiça fiscal 

com maior equilíbrio entre a tributação sobre a economia e sobre os resultados 

financeiros. A descida do IMI de 25 % em Águeda é mais do que uma prenda para as 

empresas e para a sua viabilização económica, é o reforço municipal das suas 

disponibilidades para o investimento e para a criação de emprego. É uma decisão 

coerente com a globalidade das políticas municipais, ativas no reforço do 

empreendedorismo, de desenhar um futuro económico com infraestruturas adequadas 

à modernidade empresarial e de promover no exterior os resultados da inovação com 

uma imagem de marca aguedense. --------------------------------------------------------------------

-------- A manutenção da Derrama no seu limite superior será o principal instrumento e 

talvez o único instrumento disponível, como elemento estabilizador da equidade fiscal 

no nosso Concelho. Não seremos “Robin dos Bosques” ao contrário, ainda que o 

xerife nos próximos dois anos tenha que manter o Audi A6 e partilhando a contenção, 

não fazendo para já o upgrade para o Audi A8.” --------------------------------------------------- 

-------- António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP:  ----------------------------------------

-------- “Sobre esta matéria penso que não vale a pena perder muito tempo nem tecer 

grandes comentários. Aliás acho que se em termos práticos o que o Senhor 

Presidente propôs este ano é rigorosamente igual ao que propôs o ano passado. A 

Derrama era de 1,5 e continua a ser, todas as razões aqui faladas de nada servem 

porque nem aumentou nem diminui. Está rigorosamente na mesma.” -----------------------
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-------- Joana Cristina Correia dos Santos – PSD:  ----------------------------------------------

-------- “Por momentos fiquei com dúvidas, pensei que estivéssemos a discutir 

novamente o IMI. Estamos a discutir a Derrama, venho defender mais uma vez que 

houvesse taxas diferenciadoras para os jovens empresários. Pelo menos com a idade 

inferior a 30 anos. Hoje em dia é bastante importante criar o próprio emprego, ao início 

as empresas não dão lucro, mas ao darem acho que deveria haver essa atenção. ------ 

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

-------- “Em relação ao IMI mantenho a posição dos outros anos, parece que somos 

todos empresários e que damos todos lucro e que como tal vamos necessitar todos de 

criar emprego amanhã, com a baixa da percentagem que nem o PSD, nem o CDS 

indicaram qual devia ser. Nem sequer sabem certamente, como eu não sei e 

reconheço, deve ser entre 600 mil e 700 mil, a receita que baixou, porque a crise 

obrigou também a baixar. Não sabem, não propõem se é 1, ou 1,25, já vi 1,35 como 

há em outros concelhos, sei é que se baixarmos por exemplo meio por cento, duvido 

que alguma empresa crie, com esse valor, algum emprego. As empresas que criam 

emprego e que pagam esta taxa de derrama, porque têm lucros, depois de todos os 

resultados e depois de todas contas feitas, são empresas que não vão precisar deste 

meio por cento. Mas dizem que poderia ser um incentivo. É um incentivo, uma 

contribuição de algumas empresas que têm lucros para um bem comum, que é de 

toda uma população e de uma população que não tem lucros. Tem dívidas, tem falta 

de dinheiro para comida, tem falta de dinheiro para ir a escola, vai a pé. Desistem de 

estudar, já há alunos no ensino secundário a deixar de estudar. É nisto que se vê a 

credibilidade deste PSD e deste CDS, os senhores pensam que toda a população de 

Águeda vive em casas como as vossas e que os lucros são uma coisa que não 

deveria ir para a Câmara. Esses poucos lucros, aplicados pela Câmara em benefícios 

de todos, como por exemplo o IRS que vai baixar 3% em Águeda, enquanto o PSD e o 

CDS aumentaram, além de todo o aumento, ainda há uma taxa extraordinária de 13,5 

por cento, aqui vai baixar 3%. Isto é que são medidas sobre todos. Não é só sobre 

aquela pessoa que tem lucros, ainda bem que os tem, ainda bem que pode pagar 

1,5% em benefício de todos os outros. Os senhores defendem a sociedade do lucro, a 

sociedade individual, a sociedade do liberalismo, a sociedade da solidariedade de 

cada um, se ele quiser ou não. Porque o patrão não é obrigado a querer criar 

empregos, pode gasta-lo onde quiser, pode fazer o que ele quiser com os seus lucros. 

Assim, é obrigado e pelo menos e obrigado numa medida social, ficará com menos 1,5 

% desses lucros mas é em beneficio de todo um Concelho em beneficio dos menos 

favorecido. Em benefício daqueles que a Autarquia defende e trabalha todos os dias 
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para eles. É um daqueles impostos como o Eng. Manuel Farias diz, que é o chamado 

imposto justo, porque nenhum desses pobres que vocês não defendem, vocês nem se 

lembram às vezes, lembram-se quando os veem. Mas quando estamos aqui a falar 

aqui de política, você não os veem, veem o vosso partido as questões dos jogos 

políticos. Se vissem, viam que este imposto é extremamente e justo e que certamente 

até as pessoas que o pagam o acham justo, porque as pessoas que o pagam são 

empresário que dão emprego, que têm pessoas e não apenas peças como o Governo. 

O Governo tem números de desemprego. Estes empresários têm pessoas a trabalhar. 

É isso que vocês se esquecem, quando falam destas medidas aplicadas aos lucros. 

Como se fosse uma coisa assim tão simples, para quem nunca teve lucro algum, nem 

nunca irá ser empresário nem irá ter esses lucros. Os empresários que pagaram a 

derrama, estão a dar a sua contribuição social, estão a ser solidários com os mais 

fracos, estão a ser solidários com os necessitados. -----------------------------------------------

-------- À custa da crise e do desemprego os suicídios em Portugal duplicaram e agora 

estamos a discutir 1,5 dos lucros, que é talvez uma das grandes atitudes solidárias 

dos senhores dos empresários, além de outras que poderão fazer se o quiserem. Não 

sou contra o empresário que compra o automóvel, acho bem que o faça se assim 

desejar, sou contra o empresário que não paga impostos, que foge. Contra os 

trafulhas, sou contra todos aqueles que não pagam IRS. Sou contra todos aqueles que 

são do capital, que vocês com as vossas atitudes, indiretamente defendem. A 

quantidade de trafulhas que há em Portugal todos os dias, que só falam em milhões e 

nos estamos a falar de 1,5 em Águeda, que correspondem a 600 mil euros para 

distribuição. Esses empresários estão a pagar área social, em Águeda. Esta a pagar 

transportes, refeições, muitas coisas. É um dos impostos que eu defendo, que é mais 

justo, na medida que todos os impostos são injustos na medida que os sofrem. Pode 

custar à pessoa que fica co menos lucros, mas é altamente solidária quando o paga. 

Tal como aqueles que pagam impostos, são altamente solidários quando os pagam. ---

-------- É contra aqueles que fogem que temos que nos indignar, é contra esses que 

este Governo tinha essa perspetiva e derreteu-se ao fim de 3 meses. Foi dominado, 

está aprisionado pelo poder, pelo capital, como os outros tiveram. As boas intenções 

destes duraram 3 meses. É com isso que não podemos viver, para mim votarei 

sempre a favor, porque acho o Município gere bem estas verbas do lucro de alguns, 

em prol de todos. Com essa consciência que é uma atitude extremamente solidaria, de 

quem tem lucros e de quem paga, em meu nome agradeço a esses empresários, que 

têm lucro e pagam este imposto, de que beneficiamos todos. ---------------------------------- 
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-------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ------------

-------- “Gostaria de falar acerca da derrama dizendo que, um país em que tudo é 

taxado, em que tudo é violentamente e pesadamente taxado com índices 

perfeitamente absurdos, gostaria de dizer relativamente a este imposto parece-me que 

aquilo que estamos a discutir e que fique claro, que uma empresa que está em 

dificuldades não pagará derrama porque não tem lucro. Não tendo lucros não pagam. 

Paga a empresa que tem lucros e que esperemos nós que sejam muitas no Concelho, 

porque o aumento do desemprego e o número de empresas que estão a fechar no 

nosso Concelho é assustador. As empresas são fundamentais ao Concelho de 

Águeda como o conhecemos e muito daquilo que somos, deve-se aos empresários e 

às empresas que tem criado riqueza e dado emprego a muitas pessoas. Nesse 

sentido acho que as empresas que estão bem economicamente devem contribuir com 

a derrama para o bem comum. Infelizmente há muitas famílias que neste momento a 

única coisa que sentem é tao somente prejuízos em cima de prejuízos e têm grande 

dificuldade em pagar as suas contas. O espirito de solidariedade tem que versar tudo 

e todos, fico descansado e votarei favoravelmente porque são só as empresas que 

têm lucro que terão que pagar esse imposto. Seria na minha ótica extremamente 

injusto, que a derrama taxasse todas as empresas e aí sim pareciam-me que seria 

injusto e, aí sim estaríamos a contribuir para que muitas delas fechassem portas. 

Ainda bem que é um imposto que não é injusto, nesse sentido, porque aí também 

seria contra a derrama. Por ser justo, por serem apenas os que têm lucro a pagar, 

parece-me que essa contribuição social é importante, porque uma empresa não é só 

feita pelos patrões, é feita por todos aqueles que lá trabalham. Um patrão é tao bom 

quanto melhores forem os funcionários e os funcionários são bons tanto o melhor for o 

empresário. Estou em crer que hoje e conhecendo muitos empresários de Águeda, 

que aqueles que estão bem de certeza absoluta que querem contribuir, até porque já o 

fazem de outras formas, irão querer contribuir para o bem comum e para o bem de 

Águeda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Ba rrô: -------------------------

-------- “Não consigo estar ali sentado todas estas horas e ver que há pessoas que têm 

sempre razão e que as posições que tomam é que são “Robin dos Bosques”, é que 

são elas as boas. Quem trabalha e quem gere uma empresa e  gera riqueza parece 

que hoje é um criminoso na sociedade, parece que hoje quem trabalha, cria 

empregos, produz riqueza e paga impostos, Senhor Presidente da Câmara sabem 

bem, já falamos sobre isso, é criminoso. A mim custa-me enquanto empresário que 

crio os empregos que vou conseguindo com muita dificuldade e que tenho uma 
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pequena empresa que vai evoluindo com o sacrifício de muita gente, pessoal e 

profissional, que se empenha para que as coisas funcionem. Depois parece que 

somos uns criminosos, porque efetivamente no fim, as coisas correm mais ou menos e 

vamos apresentando lucros. Não consigo conceber uma sociedade em que o 

empresário que honestamente trabalha e ganha com o seu esforço e com o dos seus 

empregados que são bem recompensados normalmente, porque um empresário que 

tem lucros olha pelos seus funcionários e distribui durante o ano além dos doze 

ordenados mais os subsídios, distribui outras benesses e ajuda os seus funcionários. 

Mas não, são todos postos no mesmo saco e toda a gente que trabalha e ganha 

dinheiro, hoje é bandido. Os 9 milhões 350 mil que não são empresários, muitos deles 

se calhar até tem mais capacidade para o serem, têm é que arriscar.” ---------------------- 

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

-------- “Vinha só esclarecer, que de facto muitas câmaras incluindo, câmaras 

socialistas baixaram tanto o IMI como o IRS e a derrama. Câmaras socialistas, não 

consideram que sejam um imposto ao contrário do “Robin dos Bosques”. Acho que 

Águeda tem muitos bons empresários, conscienciosos, que muitas vezes prescindem 

do seu lucro para investir na própria empresa. Essa intenção de reduzir a derrama iria 

beneficiar as nossas pequenas e médias empresas e talvez evitasse mais 

desemprego no Concelho. Continuo com essa convicção. Não é a vossa, lamento.” ----

-------- José Manuel Gomes de Oliveira - PSD: ---------------------------------------------------

-------- “Ia falar sobre a derrama, porque parece que o IMI foi na outra Assembleia. A 

minha mensagem normalmente não passa. Há 7 anos que ando aqui a falar nisso, 

tenho pedido, já nem vou discutir o facto de ser a taxa máxima, assim como para 

quem vem aqui falar de IMI, só este ano é que baixou, nos outros anos, também foi a 

taxa máxima. Há 7 anos que ando a dizer, que as empresas pagam a taxa máxima na 

derrama, precisavam de algumas obras por parte da Câmara, há 7 anos que digo isto. 

Não quero fazer publicidade, mas onde está instalada a Litoprint e outras empresas, 

porque é que não arranjam essa aquela rua? Atrás da Fapril, na Catraia de Assequins, 

entre outras, não falo em mais, se calhar estava aqui a fazer publicidade. Não são 

essas empresas que criam emprego, que pagam a derrama? Será que só o Parque 

Empresarial do Casarão, é que merece tudo? Os outros não merecem nada? Há 7 

anos que falo nisto e há 7 anos que as empresas lá estão instaladas e o alcatrão ainda 

não chegou. Estou farto de ouvir que antigamente não se fazia nada. Na zona onde 

está a EEE e a Rosas Construtores, quem é que fez aquela estrada? Aquilo era um 

caminho, que fez a estrada? Foi a Câmara a PSD que a fez. Ouvi aqui o discurso que 

o Governo Central aplica todas as taxas, mas quando é a Câmara a aplicar a taxa 
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máxima, está tudo bem. Ser empresário nos dias de hoje é um ato de muita coragem, 

mesmo de muita coragem. Ser empresário não é assim tão fácil. Será que é este ano 

que consigo passar a mensagem de chegar com o alcatrão à zona onde está Litoprint, 

aquela rua de limite das freguesias de Aguada de Cima e Barrô. Será que chega o 

alcatrão à zona onde está a Ciclofapril entre outras, na Catraia de Assequins? Será 

que este ano chega o alcatrão, com o valor que está em orçamento para 

repavimentações, de quase dois milhões de euros? O que gostava mesmo de ver, era 

que a essas empresas que pagam impostos e criam emprego, lhes chegasse o 

alcatrão e as infraestruturas. -----------------------------------------------------------------------------

-------- Não é só criticas, agora também vou elogiar, a obra excelente que foi feita na 

Zona Industrial do Vale do Grou, que foi a água e saneamento. Isso é que são obras 

importantes para quem tem ali as industrias.” ------------------------------------------------------- 

-------- Tiago André da Costa Soares – PS:  --------------------------------------------------------

-------- “Só vinha aqui esclarecer alguns pontos que foram aqui discutidos. Esta 

temática da derrama dá sempre muito motivo de discussão e as vezes cometem-se 

algumas imprecisões. Primeiro de tudo não nos podemos esquecer que a derrama é 

sobre o lucro tributável em sede de IRC. Não sobre outro tipo de lucros, não é sobre 

outro tipo de coletas. Falando da derrama, estamos a falar desde logo, que incide 

sobre lucro tributável em sede de IRC e desse ponto de vista o lucro tributável para o 

efeito fiscal já está em certa parte corrigido de algumas erros ou de algumas questões 

contabilísticas para efeito fiscal não devem relevar. É um imposto relativamente justo, 

quando cai sobre o lucro tributável em sede de IRC. Depois, focar também que a 

derrama, segundo a lei das finanças locais, não é passível de ter uma redução a 

nosso belo prazer ou a belo prazer da Câmara, de acordo com faixas etárias ou com 

grupos específicos da população. Tem que ser estabelecida uma taxa, 1,5 ou inferior, 

de acordo com a Lei das Finanças Locais e será aplicada a todas as empresas com 

lucro tributável, não é possível como foi proposto, uma redução do ponto de vista das 

faixas etárias inferiores a 30, 35 anos. Se quisermos realmente fazer esse tipo de 

modificação, terá que ser feita uma proposta ao Governo Central e ele aí sim poderá 

efetivamente fazer essa modificação e com toda a certeza que seria interessante. 

Depois, também, ao contrário ao que foi dito, acho que é importante olharmos 

integradamente para a questão fiscal da Autarquia, quando discutimos derrama temos 

que necessariamente que discutir os outros impostos, nomeadamente IMI, IRS. 

Porque efetivamente são os três grandes pilares da receita fiscal da Autarquia e 

devem ser vistos integradamente, porque a Autarquia tem que saber se deverá incidir 

determinada fiscal sobre a população, sobre agente económicos empresariais, sobre 
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agentes económicos individuais. A meu ver a Autarquia para o ano de 2013, tem uma 

estratégia integrada, correta. Tentar ao máximo olhar para a transversalidade fiscal ou 

para a transversalidade dos impostos e para isso reduzir a carga de fiscal em sede de 

IMI e em sede de IRS, porque isso efetivamente vai chegar à grande franja da 

população aguedense. Ao contrário da derrama, que incide efetivamente num conjunto 

de agentes económicos aguedense muito mais reduzido. Além disso, ainda bem que 

existem pessoas e empresários em Águeda, que podem pagar esta derrama e espero 

que aumente esse número nos próximos tempos, também podemos olhar para a 

derrama em 2013 de alguma forma se me permitem, como um imposto social. Uma 

contribuição que os empresários que efetivamente vão ter lucros em Águeda, em 

2013, possam contribuir para a sociedade, para uma sociedade que neste momento 

está estrangulada. Pode também ser a derrama um pilar essencial de combate a este 

marejo social que começa a existir, decorrente da crise que temos no nosso país.” -----

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

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

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

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

-------- “Queria começar por dizer, que aprecio muito os empresários. Aliás aquilo que 

lhes digo, é que eu quero e tudo farei na Câmara para que eles ganhem muito 

dinheiro, o máximo de dinheiro. Porque se eles ganharem dinheiro, nós temos postos 

de trabalho. E digo-lhe também, olhos nos olhos, que lhes quero cobrar imposto. Eu 

quero-os apoiar para eles ganharem dinheiro para a Câmara ter dinheiro. Infelizmente 

ninguém gosta de pagar impostos, mas se não houver impostos, se não houver 

receita, não se pode fazer nada. Tenho alguma urticária, sinceramente, quando vejo o 

PSD tentar propor a redução de todas as taxas, para o mínimo ou para baixo do 

mínimo se fosse possível e enquanto foi poder tinha as taxas todas no máximo. A 

pergunta que eu faço, para onde é que foi o dinheiro? As zonas industriais que foram 

criadas, a água que foi referida para o Vale do Grou, foi esta Câmara que a foi lá pôr e 

que a pagou toda, sem fundos comunitários. No Parque Empresarial do Casarão, que 

está pronto e posso dizer e pago também, recetivo para empresas e ainda bem que foi 

referido o assunto da Litoprint, porque é um problema que nos aflige há vários anos. 

Mas a Litoprint não está lá a sete anos, já está há muitos mais, naquele local. Não 

pusemos alcatrão naquela estrada, porque precisamos de meter saneamento primeiro. 

Porque as coisas têm de ser feitas, mas bem-feitas. Se não, não há dinheiro que 

resista. Se andarmos a pôr alcatrão e passados 2 ou 3 anos, formos lá esburacar 

temos que voltar a pôr tapete novo. Isso é atirar dinheiro fora, isto chama-se 
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planeamento e nos temos de o fazer. A verba que está em orçamento para 

repavimentações ainda penso que será necessário reforça-la. Porque se a AdRA fizer 

aquilo que está acordado, o saneamento todo são 96 quilómetros e temos muitas 

estradas que vão ser precisar de ser repavimentada totalmente. Temos de o fazer logo 

após ser posto o saneamento e temos de ter dinheiro porque não há comparticipações 

para isso. Não podemos andar a atirar dinheiro fora e no caso concreto da derrama, 

precisamos dela. Optamos por outras políticas sociais e aquilo que digo aos 

empresários é que nós queremos efetivamente que eles ganhem muito dinheiro e por 

isso nós optamos por descer o IMI para o mínimo. As empresas pagam o mínimo com 

qualquer um que tem casa neste Concelho irá pagar o mínimo. Os empresários, 

alguns com quem falo, não se queixam do IMI que pagam, queixam-se de muitas 

outras coisas. Posso-vos dizer que tem muito mais a ver com outras entidades do que 

com a Câmara.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 13 votos a favor, 6 votos contra e 13 abstenções, 

aprovar a Proposta da Câmara Municipal para fixação da Derrama a aplicar no ano de 

2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.4 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal sobre as Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para 2013, que incluem o Plano de atividades 

Municipal, o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento das Receitas e 

Despesas, bem como o Mapa de Pessoal dos Serviços Municipais; -------------------------

-------- 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 a proposta, conforme se transcreve na íntegra: 

-------- “Vou fazer uma pequena introdução a este plano, que é bastante inferior ao que 

apresentamos nos anos anterior. O volume de obras é menor, este plano tem 42 

milhões de orçamento, o do ano passado chegou aos 54 milhões de euros. Uma verba 

bastante significativa, aquilo que temos neste plano, de mais significativo e novo é 

uma aposta mais concentrada na área social. Dentro destas, permitam-me destacar 

um programa que é, o desenvolvimento coma as Juntas de Freguesia, de preferência, 

que tem a ver com a colocação de desempregados a fazer trabalho socialmente útil 

nas freguesias do Concelho. Iremos tentar que se destine este programa àqueles que 

têm maiores dificuldades económicas, com a colaboração de algumas Juntas de 

Freguesia, sobretudo daquelas que têm viaturas disponíveis, pretendemos realizar um 

programa de transportes a pedido. A intenção é servir sobretudo as zonas mais rurais, 
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mais serranas e mais isoladas do Concelho. São estabelecidos trajetos em que, é feita 

uma previsão dos dias em que irão passar e o circuito a fazer. Para utilizarem este tipo 

de transporte, têm que o solicitar. Apenas é efetuado este percurso se houverem 

inscritos. Não vamos para as freguesias à procura de ninguém para utilizar o 

transporte. Queremos desenvolver esta ação durante o próximo ano. -----------------------

----- Aumentámos significativamente os apoios ao arrendamento, é uma das carências 

principais que nos é apresentada pelos serviços sociais, como sendo uma das maiores 

dificuldades que as pessoas no nosso Concelho estão a ter. Por isso, vamos reforçar 

as verbas no apoio ao arrendamento. Por outro lado, depois de mais de um ano de 

complicações como Instituto de Emprego e Formação Profissional, conseguimos que 

nos façam chegar, ainda de uma forma faseada, mas esperamos que brevemente de 

um forma mais intensa e alargada, os nomes dos desempregados, que pretendam 

fazer ações na área da agricultura, porque queremos difundir por todo o Concelho o 

programa de hortas que temos na cidade. Dar aos desempregados a possibilidade de 

terem uma pequena horta, onde poderão fazer alguma agricultura de autoconsumo, 

mas também vender alguns produtos. Como já foi aqui referido, aumentamos em 50% 

as bolas de estudo para os alunos que frequentem estabelecimentos de ensino 

superior, aumentamos de 4 para 6 e criamos um programa novo que visa dar 

condições a jovens do Concelho que frequentem a ESTGA, pagaremos as propinas a 

dez alunos no Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Obviamente que descemos o IMI e o IRS, já foi aqui falado e a respeito do IRS, 

mandamos uma carta ao Senhor Ministro das Finanças, no sentido de possibilitar às 

pessoas que têm domicílio fiscal em Águeda, que possam deduzir já este ano e não só 

em abril ou maio de 2014, as verbas que irão ser descontadas, face à redução que a 

Câmara implementou. A Câmara está disponível para suportar essa verba durante 

este ano, para que as contas do Estado não sejam muito afetadas e para que possa já 

ser feita a dedução e as pessoas possam pagar menos, não sejam sobrecarregadas 

com esse IRS e não estejam a financiar o Estado durante um ano. --------------------------

-------- Queria chamar a atenção para uma verba significativa que colocamos em plano, 

que tem como destinatário as obras no Hospital de Águeda. Fomos confrontados há 

pouco tempo com quase o abandono de procurarem fundos comunitários para o 

Hospital. Aquilo que dissemos, foi que a Câmara reiterava a disponibilidade para 

suportar a comparticipação nacional de obras no Hospital até 3 milhões de euros. É 

uma aposta, queremos que façam obras no Hospital, aliás as obras deveriam estar a 

decorrer para melhorar as condições da Urgência, infelizmente não estão, mas 

queremos que não sejam perdidas oportunidades por razões que não sejam muito 
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claras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Já aqui foi falado, mas também queria aproveitar a oportunidade para referir a 

forte aposta nas repavimentações, mas que contámos em abril reforçar ainda mais 

esta verba, mas iremos ver qual vai ser o andamento das obras da AdRA, porque não 

temos capacidade para fazer tudo, apesar da boa saúde financeira da Câmara, 96 

quilómetros de saneamento é muito saneamento e obviamente que haverá algumas 

estradas onde o tapete ainda terá condições para resistir alguns anos. Onde estiver 

em piores condições, claramente que faremos a repavimentação total. ---------------------

-------- Por outro lado, também, já saiu um concurso no âmbito da Polis, neste caso 

concreto para Espinhel, vai avançar. Recusamos o projeto de Fermentelos, porque 

não nos agradou, era demasiado pequeno e desadequado e portanto, estamos a 

discutir o projeto do Centro de Interpretação para Fermentelos, estamos à espera de 

nova proposta e no início do ano iremos com certeza ter mais desenvolvimentos. ------- 

-------- Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

-------- Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Ba rrô: -------------------------

-------- “Senhor Presidente da Câmara, goste de ouvir algumas das partes da sua 

apresentação, em linhas gerais, do orçamento. Nós Presidentes de Junta, como é 

sabido estamos sempre dependentes do Executivo e das vossas decisões e dos 

vossos dinheiros, mas numa leitura que fiz consegui apurar que além do pagamento 

da conclusão da obra do Polo Educativo da freguesia de Barrô, de resto está assim 

mais ou menos, como falou na verba das repavimentações e os protocolos. Sabemos 

que estamos a entra na reta final do mandato, não vale a pena tecer considerações 

em relação a esse assunto, mas aproveitava as últimas palavras que teve em relação 

as repavimentações para deixar o repto. Em Barrô há já saneamento feito, de outros 

mandatos e repavimentações a fazer, se já tem cabimentação, podíamos avançar com 

elas. Também há dois ou três cantinhos que andam aí em planos e intenções, 

estamos a falar de 300 ou 400 metros de alcatrão, tirando a situação da Litoprint. Num 

deles falta colocar um bocado de saneamento o resto está tudo preparado para ser 

repavimentado. Acho que era de extrema justiça, numa freguesia como Barrô que 

paga os seus impostos como ninguém e com orgulho e que todas as pessoas 

gostavam de ter as mesmas condições. É sabido que a sua visão em relação ao 

desenvolvimento do Concelho, não é necessariamente igual à dos Presidente de 

Junta. Somos pessoas que temos que ter ambições um pouco mais pequenas, como 

tenho afirmado várias vezes, o que a população nos pede são as condições básicas. 

Agradeço pelos protocolos de passeios que temos feito, quando falamos de condições 
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básicas falo de passeios, estradas com infraestruturas, água, saneamento, se pudesse 

ser o gás, que sei que está fora da vossa alçada e telecomunicações, iluminação 

pública a funcionar, que agora já sabemos com menos intensidade, valetas, que com a 

vossa ajuda vamos conseguindo, estas são as condições básicas. Além das visões 

todas que têm para o Concelho e todas as obras que têm projetadas para o Concelho, 

olhe para as necessidades pequenas das freguesias e acredite que a população 

agradece e fica reconhecida. Acho que faz um bom trabalho se o fizer, não só na 

nossa freguesia mas também nas outras. Claro que peço preferencialmente para a 

minha. Aproveito também para agradecer o trabalho deste ano e algumas das 

situações que ajudaram a desbloquear e peço empenho redobrado para o ano, porque 

o próximo ano é mais curto em termos de trabalho. É um ano curto porque em outubro 

haverá eleições, agosto é um pouco parado pelas férias. Estamos a falar de pouco 

mais de meio ano de trabalho.” ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Alberto José Fernandes Marques – PSD:  ------------------------------------------------

-------- “Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, costuma ser um ponto que 

dá pano para mangas, da minha parte vou ser telegráfico. Penso que muito daquilo 

que me apraz dizer sobre este Plano de Atividades e Orçamento está espelhado na 

declaração de voto que os vereadores do PSD fizeram na reunião de Câmara, onde 

este Orçamento e Plano de Atividades foram votados. Tanto quanto sei, essa 

declaração foi enviada à imprensa apesar de não ter ouvido grandes ecos na 

imprensa, mas está muito bem fundamentada e muito bem explicada. Penso que seria 

uma grande mais-valia que todos os munícipes de Águeda lessem essa declaração de 

voto. Está lá uma coisa dita e resumo muito do que se está a passar. Não vou ser 

longo, penso que estamos quase a terminar oito anos de mandato deste Executivo, 

desde há uns anos a esta parte que apesar de alguns pontos muito interessantes que 

a Câmara tem desenvolvido, quer em termos de modernização, quer em termos de 

eficiência energética, vários aspetos que vou volta e meia elogiando o Senhor 

Presidente e o Executivo, em termos de filosofia do desenvolvimento do Concelho e 

das grandes obras que marcam e potenciam o futuro do Concelho, tenho tido algumas 

discordâncias e continua a tê-las. Continuo a achar que as obras que a Câmara tem 

feito, os números que aparecem de obras que a Câmara tem feito, são quase todos 

assentes em obras comparticipadas e acho que a filosofia que esteve por trás dessas 

obras foi toda ao contrário. Em vez de ver as necessidades do Concelho e ir à procura 

de fundos para essas obras, foi-se ver onde havia fundos mais fáceis de obter e foram 

inventadas obras para conseguir obter esses fundos. Estamos ainda, no decorrer 

desse ciclo que será pelos vistos terminado no próximo ano. Este orçamento é um 
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orçamento de continuidade dos outros orçamentos. Estes números apresentados de 

poupança e situação estável, realmente é simples ter uma situação estável, quando 

não são feiras obras. A obra que se faz, que é alguma é fundamentalmente financiada 

e é obra que não considero prioritária. Obviamente que não posso generalizar e não 

são todas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Outro aspeto muito importante, que continuo a achar e o Presidente da Junta de 

Barrô, já aqui referiu, continua a haver uma diferença de opiniões em ralação à atitude 

da Câmara para com freguesias. Com os Polos de desenvolvimento nas freguesias e 

no centro da cidade, sendo que o casa paradigmático é o caso de Agadão. 

Independentemente das simpatias que possamos ter pelo Senhor Presidente da Junta 

e pelos cidadãos de Agadão, inclusive têm sido notórias algumas divergências. Aquilo 

que a Câmara voltou a fazer este ano é absolutamente inadmissível. Os jornais 

publicaram e temos na proposta de Plano e Orçamento um mapa com as 

transferências por delegação de competências para as freguesias. Estão lá 19 

freguesias, não está lá freguesia de Agadão. Pelo único motivo de uma perseguição, 

que o Senhor Presidente continua a insistir fazer a um Presidente de Junta que por 

arrasto acaba por cair sobre os munícipes daquela freguesia. É um exemplo 

paradigmático. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto ao resto, não vou dar o meu voto favorável a este plano de atividade e 

Orçamento, precisamente por essa filosofia e por ser de continuidade daquilo que tem 

vindo a ser feito, compreendo perfeitamente a posição dos Presidentes de Junta, 

nomeadamente os do PSD que tenham que ter algum cuidado com a forma como irão 

votar, esta proposta porque já todos vimos o que é que significa às vezes estar contra 

as posições do Senhor Presidente da Câmara, principalmente para os Presidentes de 

Junta.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- “Nas Grandes Opções do Plano, vou citar algumas frases e comentar na 

descrição do Plano. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Criar uma cidade para as pessoas.” Temos o exemplo das obras na Avenida 

Eugénio Ribeiro, sem estacionamentos, que não passam dois carros, tem espaços 

comerciais e não há locais suficientes para descargas. Basta ter um carro estacionado 

em segunda fila, para não se conseguir passar. A estrada é estreita. ------------------------

-------- “Modernização do Parque Escolar.” Há escolas que não avançaram e deixo em 

particular atenção o Centro Educativo da Trofa, quando é que vai começar? Se vai 

começar? E mais uma vez, a já aqui tão falada Escola Fernando Caldeira, com 

deficiências estruturais na construção. ----------------------------------------------------------------
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-------- O Parque Empresarial inicialmente pareceu-me uma boa iniciativa, mas a 

localização foi mal escolhida, maus acessos, tornou-se uma aposta não ganhar. O 

novo regulamento que vamos discutir é prova disso. ---------------------------------------------

-------- Esqueceu-se das outras zonas industriais. No Plano é dito que estão 3 

empresas instaladas na incubadora de empresas, na última informação que eu tenho 

são duas, penso que são poucas, é mal divulgado. Não sei como está a funcionar com 

as outras instituições em termos de parcerias. -----------------------------------------------------

-------- “Águeda uma cidade com futuro que alavancará o desenvolvimento do 

Concelho”. É pena que a na sua opinião Agadão não faça parte do Concelho. O 

Senhor Presidente tem um conflito com o Senhor Presidente da Junta de Agadão, e 

por isso não foi considerada qualquer verba para a freguesia. ---------------------------------

-------- Neste orçamento temos obras que ainda não foram começadas, pergunto 

quando vai ser começado a obra do Quartel-general da GNR da Arrancada do Vouga, 

temos mais uma vez um orçamento generalista, sem indicação onde vão ser 

realizadas as pavimentações. Parece-me mais uma vez, que é uma forma de ter os 

Presidente da Junta na sua mão. Acho meritórios os 200 mil euros, para o protocolo 

com o IEFP de Águeda, gostava de saber mais pormenores e em que moldes vai 

funcionar. O meu voto vai ser contra este orçamento, porque em particular uma vez 

mais se esqueceu das freguesias, neste caso da freguesia de Agadão. Não consigo 

compreender porque é que só estão 19 freguesias, com dotação de orçamento.” -------- 

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

-------- “Sobre a questão das Opções do Plano e Orçamento para o próximo, queria 

lamentar que a minha freguesia não tenham obras visíveis, inscritas neste plano. 

Queria lembrar por exemplo, que a propósito de arruamentos onde já foi feito o 

saneamento, em Casal d’Álvaro, que só parte da população é que o tem. No entanto 

tem lá uma instalação problemática, a elevatória, que lança um perfume desagradável. 

As pessoas estão a ficar cada vez mais revoltadas, ainda por cima só parte da 

população é que tem saneamento, que é o corredor central. Esse corredor central já 

tem saneamento há uma série de anos e as estradas estão miseráveis. Justificam que 

a repavimentação das estradas é feita apenas depois do saneamento colocado, claro 

que já é tempo de se repavimentar essas estradas. Queria também aqui lembrar, que 

neste ano que está a terminar, em janeiro pedi à Câmara Municipal, uma 

demonstração dos investimentos feitos nas freguesias desde janeiro de 2006 até 

dezembro do ano passado. Continuo à espera desse documento, de qualquer das 

formas contem com o meu voto favorável. Aliás contem sempre com a minha lealdade 

e com o meu trabalho.” ------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Tiago André da Costa Soares – PS:  -------------------------------------------------------

--------- “Trazia uma intervenção preparada, mas antes de a iniciar queria fazer uma 

observação. Apraz-me muito que o PSD, olhe para as Grandes Opções do Plano 

estratégicas para o Concelho de Águeda, e seja o número de estacionamento, taxa de 

execução de escolas, localização do parque empresarial. Depois a não realização de 

obras cujos financiamentos seja totalmente por parte da Câmara. Parece-me que há 

um equívoco. Será que as obras que são co-financiadas pela União Europeia são 

obras más? ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A discussão das Grande Opções do Plano e Orçamento, pede-se concreta e 

também sustentada. Para 2013 a Câmara Municipal apresenta-nos um orçamento que 

possui apostas estratégicas claras e uma linha de orientação que vem sendo seguida 

desde 2005. A linha da transparência e do rigor. Embora verdade habituamo-nos em 

Águeda a estes termos, em tempos idos tantas vezes utilizados em vão. Chegamos 

contudo ao final de 2012 e podemos, enquanto aguedenses confirmar que aquilo que 

foi prometido, foi cumprido. As GOP para 2013, espelham isso muito bem, o Executivo 

camarário, cumpriu com o que se propôs em saúde financeira do município. Tive 

oportunidade de solicitar alguns dados à Câmara Municipal, para que pudéssemos 

comprovar in loco este facto. Este gráfico mostra a evolução do endividamento da 

Autarquia, em 2005 falaríamos de um endividamento de cerca de 7 milhões de euros, 

em 2012 o endividamento é de 0. Aliás, há um superavit, uma redução do 

endividamento da Autarquia de 100%. Neste momento, cada habitante aguedense, 

cada cidadão aguedense, não possui a seu cargo, digamos assim, pelo menos por 

parte da Autarquia qualquer tipo de endividamento. Portanto estamos a falar em 2005, 

de um endividamento por habitante em Águeda, de 364 euros, falamos em atualmente 

de 0 euros, graças a um executivo camarário que tem lutado pelas contas sãs do 

Município e da Autarquia. Isto é coerência, capacidade de gestão e visão de futuro, 

isto é firmeza na condução dos destinos de uma autarquia e de um município, não são 

sound bites ou ideias abstratas para utilização num qualquer comício. A prova de que 

este executivo camarário cumpre e luta por uma Águeda melhor, está aqui. Hoje o 

executivo camarário permite que cada cidadão de Águeda, possa orgulhar-se de ter 

uma Câmara Municipal que não lhe imputa qualquer endividamento. ------------------------

------ Mas este é ainda o executivo camarário que com esta saúde financeira tem 

margem para reduzir a carga fiscal dos aguedenses através do IMI, do IRS e da taxa 

de direitos de passagem. Mais, este é o executivo que para além de ter fornecido 

saúde financeira à Câmara e de ter reduzido a carga fiscal dos aguedenses, tem uma 

visão para Águeda, sabe onde Águeda deve estar estrategicamente posicionada no 
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médio e longo prazos. Estas GOP espelham isso mesmo. Com efeito são várias 

intervenções previstas para o ano de 2013 e todas com muito valor. Terei de destacar 

algumas rúbricas que por vezes passam ao lado destas apreciações, como é o caso 

da aposta clara na ação social com início do programa Socializar +, o início do 

pagamento de propinas a dez estudantes de Águeda que estudem na ESTGA, o 

reforço do número de bolsas de estudo ou aposta nos contratos de emprego de 

inserção social, para beneficiários do RSI. Uma aposta crescente no 

empreendedorismo e criação de emprego, que vai de encontro com aquilo que está 

explanado no parecer do Conselho Municipal de Juventude, com o reforço da 

incubadora de empresas, o Parque Empresarial do Casarão, o projeto 

internacionalização de empresas aguedenses Águeda Concept, ou mesmo o projeto 

Agricultura – Semente de Sustentabilidade. Uma focalização na afirmação de Águeda 

como uma cidade inteligente e aberta, com a continuidade de projetos de regeneração 

urbana e de intervenções inovadoras ao mais diversos níveis, que é exemplo o 

conceito Light Living Lab, aplicado à iluminação pública. ----------------------------------------

-------- A existência de investimento importantíssimo para as freguesias do Concelho, 

como a educação, os diversos protocolos propostos, que sabemos estão executados e 

provavelmente serão novamente executados no ano de 2013. A disponibilização de 

verbas de forma totalmente voluntária, para obras no Hospital de Águeda, mostrando a 

preocupação com a manutenção de um serviço público de saúde de qualidade no 

Concelho. Num momento de profunda crise nacional, Águeda fornece esperança aos 

seus cidadãos com um orçamento de compromisso com o seu futuro. Em Águeda não 

apenas, a gestão quotidiana é tida em consideração, mas o planeamento do Concelho 

para o futuro, assegura que existe uma estratégia e que esta está a ser concretizada. 

Este orçamento para 2013, garante que Águeda continuara a desenvolver-se 

enquanto muitos outros municípios estagnam ou retrocedem perante a crise e a ação 

desgovernada do poder central. Este é a meu ver um orçamento de confiança no 

futuro.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Começaria por dizer e reforçando as palavras dos meus antecessores, que 

ouve de facto uma oportunidade para que fosse restabelecida alguma equidade e que 

os presidentes de junta não passassem de meros lamentadores e rapaziada que está 

nas mãos dos presidentes da câmara. Tivemos a oportunidade de discutir e de cada 

um de nos influenciar naquela que foi a lei, que foi aprovada na Assembleia da 

Republica, da Reorganização Administrativa. Como não quisemos tratar das coisas, 

com a profundidade suficiente, todos os anos vimos aqui, na mesma condição e vem 
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sempre o maior partido da oposição dizer, que o Senhor Presidente da Câmara é um 

homem mau e que os Senhores Presidentes da Junta votarem contra, ele lhes fará 

umas maldades. Esta ladainha é histórica, ou política das assembleias municipais do 

país inteiro. É o que nós queremos e é o que nós temos, temos que assumir. ------------

-------- Por sua vez estranhamente, num documento muito elaborado, diz o PSD, que 

não há obras nas freguesias, eu começo a ficar preocupado. O Senhor Presidente da 

Junta da Trofa, veio aqui agradecer muito ao executivo, pelas obras que foram feitas. 

O Prof. Tondela, veio falar de cinco pontes que estão a ser feitas em Valongo. Não sei 

que despesismo é este, que deixam cair um ponte e são feitas cinco. O Senhor 

Presidente da Junta de Barrô, também agradeceu a realização de passeios e 

fornecimento de material. O Senhor Presidente da Câmara, também me deu 45 mil 

euros, e eu fiz 74 mil euros de passeios. Sinto-me um homem feliz, tenho feito muita 

obra na minha freguesia e é óbvio que eu acho que o Senhor Presidente da Câmara 

me dá, sempre, pouco dinheiro. Se me desse mais eu fazia muito mais obra. Mas a 

verdade é que os Presidentes de Junta e no meu caso posso dizer, tenho obra para 

apresentar. Com a verba que vem do Fundo de Financiamento das Freguesias, uma 

junta de freguesia de poderá pouco mais do que a gestão corrente. Como é óbvio 

depende do Senhor Presidente da Câmara, é um facto. Não deveria ser assim, com 

certeza que não. A verdade é que me parece e eu também posso falar, troco 

impressões com outros presidentes de junta, por exemplo o meu colega de 

Recardães, recebeu 32 mil euros, parece que fez mais uma data de dinheiro em obra 

e aqui é que eu acho que devemos pedir ao Senhor Presidente da Câmara. Se 

analisar isso, se entender que deve reforçar ou apoiar freguesias, porque elas fazem 

mais, com menos dinheiro, acho que é interessante. ---------------------------------------------

-------- Mas muito mais importante do que esta história das obras, apesar de as obras 

serem de facto importantes, queria-me centrar naquilo que penso que é fundamental e 

fulcral nos analisarmos no momento que vivemos. Vivemos num momento de 

emergência nacional, diria de emergência internacional. Afinal de contas a famigerada 

crise que nos assolou em 2008, cruza quase todos os países europeus, incluindo os 

ditos países ricos. Temos a França à beira de um ataque de nervos, temos a Itália 

num estado lastimoso e a Espanha, os nossos irmãos espanhóis, num estado 

miserável. Em simultâneo o nosso país vive uma crise brutal e aquilo que assistimos é 

a impostos em cima de impostos. Uma estagnação absurda e brutal, da economia do 

país numa espiral de decadência e descendência que dificilmente conseguiremos pôr 

mão e travão. Creio mesmo, que para o ano que vem, não se cumprindo nenhuma das 

metas, teremos que pedir um novo resgate. Espero bem que não. ---------------------------
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-------- Porque se sabe também, que ao longo destes 4 anos tive algumas divergências 

com o Senhor Presidente da Câmara, expressei-as e disse-as aqui, é chegado o 

momento de numa atitude Presidente da Câmara e ao Executivo, por si liderado, pela 

aposta social que este orçamento contém. É nos momentos de dificuldade, és nos 

momentos de amargura e de agrura que verificamos o verdadeiro íntimo das pessoas. 

É com grande agrado e apreço que aqui digo, que contrariamente aquilo que o 

Governo está a fazer com o nosso país, o Senhor Presidente da Câmara, tem o 

caminho certo e o caminho correto, porque não precisamos de ir à escola para 

aprendermos muitas coisas. No Brasil, Lula da Silva, distribuiu dinheiro pelas famílias, 

cheques-alimentos, potenciando assim exponencialmente a economia de um país. Às 

vezes dar é receber, às vezes tirar é afundar. Em Taiwan, o Governo, distribuiu uma 

série de dinheiro às famílias e conseguiu equilibrar as finanças e uma crise que se 

avizinhava. O Senhor Presidente da Câmara tem uma medida que me parece de 

profundo sentido social, que a questão dos 200 mil euros, para o POC’s, para os 

desempregados. O alcance desta medida é muito maior, do que aquilo que análise fria 

dos números. Esta medida reveste-se de três características que penso que são 

interessantíssimas. Essa verba, num tempo que nós Presidentes de Junta, vemos as 

pessoas que nos batem à porta diariamente a pedir emprego, ou ajuda, há neste 

momento a possibilidade efetiva da Câmara Municipal poder angariar em todo o 

Concelho, às famílias que estão no desemprego ou com o rendimento mínimo e dar 

uma ajuda para que pelo menos, durante um ano vivam, com o mínimo de dignidade. 

Por sua vez, este 200 mil euros inscritos, não são de facto 200 mil euros, são mesmo 

meio milhão de euros, porque os 200 mil são a comparticipação camarária, o resto é 

dinheiro que há-de vir do Estado, do Centro de Emprego, para subsidiar também 

essas famílias. Ou seja, há uma injeção de meio milhão de euros, na economia local e 

porque é que digo com alguma certeza que uma injeção na economia local? Porque a 

esmagadora maioria das pessoas, que são abrangidas por estas medidas, são 

pessoas que estão em situações difíceis, por falta de emprega ou por já não terem 

emprego há muito tempo e serem beneficiários do rendimentos mínimo e naturalmente 

não tem meios monetários, nem físicos para poderem fazer as suas compras, etc. 

Senhor Presidente da Câmara, se tiver que retirar dinheiro à Junta de Freguesia de 

Águeda e estou a falar sobre palavra de honra, se entender que nos dinheiros que 

tiver que mandar para a Junta de Freguesia de Águeda terá que cortar algum para 

ajudar em todas as medidas que já aqui foram frisadas, no apoio social às famílias, 

pode tirar. Dou de barato as obras que tenho para fazer, prefiro que haja uma barriga 

cheia do que mais um metro de passeio, por mim construído. A minha vaidade, a 
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minha capacidade de edificar obra, tem muito menos importância mediante aquilo que 

o Plano e Orçamento, que o Senhor Presidente tem, para as pessoas do Concelho. 

Aqui estamos a falar daquilo que é mais importante, que é quilo que deve nortear-nos 

a todos e é aquilo que me faz andar na política, que são as pessoas, em primeiro as 

pessoas. Esta é uma máxima do Partido Socialista que penso que está muito bem 

retratada no Plano e Orçamento da Câmara Municipal. ------------------------------------------

-------- Baixar 25% no IMI quando nada o obriga a ser feito, podem dizer que é só este 

ano, mas eu também não me recordo na minha vida, de um ano tão difícil como 

aquele que estamos a viver. Baixar 3%, ou 60% no IRS, quando há taxas 

suplementares de IRS para tudo e para todos, quando há uma diminuição no salário 

dos funcionários públicos, quando há um ataque brutal às políticas sociais e 

económicas no nosso país. Reparem que neste tempo de freguesia, em que a tenho 

assumido, este Governo e as instituições por ele comandadas têm feito coisas 

absolutamente fantásticas. Temos um Governo com uma capacidade única de ler 

linhas que até agora não tinham sido lidas e curiosamente essas linhas, vão sempre 

no mesmo sentido. Cortar nos mais desfavorecidos! ---------------------------------------------

-------- Uma pessoa que receba o rendimento mínimo recebe 80, 90 euros, dos que 

conhecia a ganhar bem, ganham 185 euros. É desta gente que eu falo, é com esta 

gente que me preocupo e há sensibilidade social para com os mais desfavorecido, 

neste Plano e Orçamento. Tenho que tirar o chapéu a quem quando é mais 

necessário, sabe estar. Portanto, Senhor Presidente da Câmara, com humildade lhe 

digo, muito obrigado, em nome das pessoas. -------------------------------------------------------

-------- Queria também falar de outra situação, que é a situações dos tais milhões e há 

coisas que acho curiosas. Se me perguntarem se eu faria o Jardim Conde Sucena, 

igual ao que foi feito, não fazia. Se me perguntassem se faria a Avenida Eugénio 

Ribeiro como está a ser feita, não fazia. Se me perguntassem se fazia a obra da 

Margem Norte igual, não fazia. Tenho ideias diferentes, isso é uma questão. Outra é 

dizer que está tudo mal. Não está. O que eu acho mais importante e isso tem que ser 

aqui realçado, não é a questão estética ou filosófica. Na questão estética e filosófica, 

devemos ter opiniões diferentes, o que é importante é outra coisa e isso que tem que 

ser reconhecido publicamente e eu faço-o com a mesma humildade com que fiz há 

pouco. É a capacidade de não estramos no rol, daqueles que serão agora 

beneficiados, porque devem tudo e mais alguma coisa porque estão à beira da 

falência, porque nós em democracia não vamos estar sujeitos a um gestor de 

penhoras, mandado para aqui, pelo Governo, mandar na Câmara e com o poder de 

veto sobre alguém que é democraticamente eleito, que é outra coisa fantástica que 
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este Governo inventou. Essas Câmaras que estão à beira da falência e que vão ser 

intervencionadas, vão ter um fiscal, que vai ter o direito de veto. ------------------------------

-------- Eu sou Presidente da Junta de Águeda, estou cá para fazer obra e melhorar a 

qualidade de vida dos meus concidadãos e a nossa função é gerir o melhor que 

sabemos e podemos, os dinheiros públicos, depois ter a capacidade de conseguir 

junto do QREN, de conseguir que sejam a provados a quantidade de projetos que fora, 

isto tem que se elogiado. Eu só tenho pena apenas, que todos os quadros 

comunitários de apoio, não tenha havido a mesma capacidade em Águeda, para se ir 

buscar a mesma dimensão e a mesma quantidade de apoios. A isso chama-se gerir 

bem e a isso chama-se aproveitar as oportunidades e isso parece-me que é de louvar. 

Gostava também de dizer, que lamento profundamente que tenha havido a 

necessidade de ser criar uma empresa como a AdRA, porque houveram apoios para o 

saneamento em outros quadros comunitários de apoio, e como não se foram buscar 

na dose necessária, teve que se criar uma empresa chamada AdRA. Quero também 

dizer aqui que é com grande satisfação que após descrever a AdRA e questionar a 

AdRA, tenho a informação e volto a dizer porque é importante, toda a freguesia de 

Águeda vai ser contemplada com obras de saneamento. ---------------------------------------

-------- Queria também dizer, que há outra coisa que não entendo, este é um ano de 

eleições, este Plano é um plano que dá origem às próximas eleições, portanto seria 

normal que o Senhor Presidente de Câmara fosse eleitoralista e faz uma coisa 

engraçada, que nunca vi aqui ninguém referir, baixou cerca de 12 milhões de euros o 

Orçamento, então não vai fazer obra? Num ano de eleições é que faz um Orçamento 

mais baixo? Habitualmente em ano de eleições é que as obras aparecem no Plano, 

depois não são feitas, mas aparecem. Isto revela outra coisa, é que os planos e 

orçamento, afinal que às vezes eram de muito dinheiro, depois a obra aparece feita. 

Mais, paga. Isso faz com que a Câmara tenha credibilidade e uma das coisas mais 

importantes nos dias de hoje é a confiança dos mercados. -------------------------------------

-------- Queria dizer ao Senhor Presidente findo este ciclo e porque também vai acabar 

o QREN, naturalmente que não poderá fazer muitas mais obras na cidade, até porque 

não são financiadas e espero que sejam aqui lançadas bases para que no próximo 

ciclo essas obras avancem para as freguesias incluindo a de Águeda, porque a 

freguesia de Águeda, não é só a cidade, tem uma série de localidades. --------------------

-------- Queria perguntar a todos os deputados, quem seria o tolo, que tendo 40 

milhões de euros, em que apenas 8 são do Município, os restantes são fundos 

comunitários, quem não aproveitaria e fazia obra? Também é verdade que o dinheiro 

vem da Europa e que temos que o pagar, mas também não é menos verdade que se 
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esse dinheiro não fosse investido no nosso Concelho iria para outros Concelho e nós 

teríamos a mesma divida para pagar, só que sem obra. Foi o que aconteceu com o 

saneamento e com outras infraestruturas que as Câmaras do PSD não souberam 

aproveitar, foram oportunidades perdidas que aconteceram no Concelho de Águeda. --

-------- Este Plano e Orçamento é extremamente positivo, penso que as Juntas não 

têm sido tão bem abonadas quanto deveriam, mas em simultâneo digo se precisar de 

algum do dinheiro que tem para a Junta de Águeda para ajudar as pessoas, ajude-as, 

porque isso é que é importante. Águeda, no próximo ano vai sentir menos que os 

Concelhos vizinhos, graças ao rigor, à boa gestão e à política social do atual 

Presidente da Câmara e do seu Executivo, isso tem que ser louvado e isso tem que 

ser realçado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP:  ----------------------------------------

-------- “Permitam-me que faça um introito, porque entendo que há coisas que não 

devem passar em branco. Estou faro de ouvir nesta casa, do atual Governo. Parece 

que as pessoas têm memória curta e historicamente estiveram metidas num 

sarcófago, porque se esqueceram de um trajeto que vem de há uns anos, largos, atrás 

e do percurso financeiro que foi feito pela gestão dos governos anteriores. As pessoas 

falam do comportamento politico, económico do Governo, como se houvesse 

efetivamente uma vontade deliberada de alguém de fazer as coisas pior do que aquilo 

que elas já estão. Reconhecemos todos seguramente, que há muita coisa mal feita por 

este Governo, estou plenamente de acordo. O que não estou de acordo é que se 

pretenda branquear constantemente a atividade do passado, com a atividade do 

presente. Eu sei que os socialistas são laicos, geneticamente laicos, mas estão 

convencidos que o dinheiro cai do céu o que é um paradoxo. Não sei como é que 

alguém que é laico, acredita que há sei para que caída de lá alguma coisa. Era bom 

que todos nós, fizéssemos alguma penitência pessoal interna, virando-nos para dentro 

daquilo que é nosso, percebendo o que lá está a ser mal feito, e pressionar de facto, 

os nossos, a fazer algo melhor. Devo dizer que é o que tento fazer nos últimos 

tempos, já cheguei à conclusão com o tempo e com a experiência que com a praça 

pública às vezes funciona, mas na maioria dos casos não funciona, porque criticar de 

facto é fácil, fazer melhor, às vezes é um bocado mais difícil. Fazer melhor em cima de 

um trajeto que vem de um passado, onde estávamos habituados, perdoem-me entrar, 

pela manteiga com a faca quente, a que Parpública comprasse empresas, para 

mascarar as contabilidades do Estado, o que seguramente toda a gente concordará, 

estava mal feito, mas era feito e era suportado. Quando hoje se reclama 

constantemente e há muito pouco tempo alguém veio dizer que era preferível que o 
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Estado comprasse as participações nas PPP’s, porque todos nós ganharíamos muito 

mais dinheiro, nós perguntamos, porque é que criaram PPP’s. Seguramente não foi só 

por culpa específica do Partido Socialista e de quem governou em nome do Partido 

Socialista, também foi por algum culpa e por alguma perversidade nossa que 

permitimos pelo nosso comportamento que algumas coisas fossem feitas em excesso. 

Ou seja entendo eu, que há aqui alguma culpa coletiva que nos deve inibir no futuro, 

de constantemente atacar este e aquele. Porque, obviamente que quem é serio e 

honesto em termos políticos, perceberá que os “seus” não são tão bons que 

constantemente fazem as coias deliberadamente mal. Mas também não são tão maus, 

que esteja constantemente a massacrar pelo prazer sórdido de fazer com que as 

pessoas vivam em piores condições. ------------------------------------------------------------------

-------- O Mundo está de facto numa fase complicada, o Senhor Presidente da Junta de 

Águeda, disse aqui e muito bem, finalmente estamos a chegar a essa conclusão que 

isto é um trajeto coletivo, em direção ao buraco e presumivelmente, digo eu, o buraco 

vai ter que alargar para que muitos que ainda não sofrem, caiam lá dentro. Nesse dia, 

é óbvio que o Mundo vai parar para inventar o novo paradigma para que todos 

saiamos deste ciclo infernal em que estamos. Não será seguramente a minha geração 

quem vai fazer isso, mas acredito que a geração dos filhos do Prof. José Vidal, ainda 

vai entrar nesse trajeto. Não sei se é má ou boa, a perspetiva da emigração. A 

emigração de hoje, felizmente, não será aquela que foi a emigração dos anos 60. Hoje 

as pessoas têm ferramentas, mal ou bem, aquilo que foi dado nas universidades, aos 

nosso filhos é uma ferramenta que lhes vai servir de muito mais, do que a ignorância 

daqueles que nos anos 60 passaram, ao sol, a fronteira a caminho da emigração. ------

-------- Estou à vontade para falar, a partir de janeiro vou ser pai de emigrantes, 

estamos todos sujeitos à nova situação que a economia do país nos proporciona. 

Acho que seria psicologicamente bom, que todos nós nos moderássemos na 

atribuição da culpa, porque de facto a culpa é uma coisa que não resolve coisa 

nenhuma. Aquilo que está mal, está mal, seja feito por nós ou pelos outros e o que 

está bem, está bem. Acho que, deveríamos de alguma forma moderar no futuro a 

atribuição de culpas que não leva a lado nenhum. Acho que há muita coisa que está a 

ser mal feita e nos sítios próprios tem feito um esforço para que percebam, que há 

coisas que devem parar, que há um limite efetivamente para o equilíbrio da sociedade. 

Se calhar deveríamos sugerir mais e criticar menos, acho que é a melhor forma para 

sairmos deste desgraçado buraco, se bem que estamos completamente dependentes 

de terceiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Diria, relativamente ao Orçamento, que nos fartamos de falar de taxas e 
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impostos, de reduções e de ajustes de taxas, e eu diria que não houve redução nem 

ajustes de taxas nenhuns. Este Orçamento está feito, porventura com alguns desvios 

por isso mesmo, está feito sobre as mesmas taxas do ano passado, porque as taxas 

que aprovaram nesta Assembleia, estão ilegais. Não podiam ser discutidas, não 

podiam ser votadas e o Senhor Presidente terá obrigatoriamente que as trazer a esta 

Assembleia, para voltar a aprovar. Foram aprovadas, tive oportunidade de dizer isso 

ao Senhor Presidente da Câmara, que corrigirá quando entender que é adequado 

fazer, disse-lhe que a Assembleia de novembro para discussão do Estado do 

Concelho, não pode comportar outros pontos de discussão, que não seja 

exclusivamente como diz o Regimento desta Assembleia, que não seja o Estado do 

Concelho. Nem a própria Assembleia Municipal, pode introduzir mais nenhum ponto 

na Ordem de Trabalhos, porque tratando-se de um Assembleia Extraordinária não é 

permitido, com base no Regimento fazê-lo. Tudo aqui que fizeram e votaram, está 

ilegal, ou seja, está incorreto neste momento. É a minha perspetiva e quem tiver outra 

melhor que estude a situação, mas volto a dizer as taxas que estão a vigorar são as 

do ano passado. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Depois devo dizer, que há de facto, uma baixa global de impostos, é verdade, 

finalmente. Há um ajuste, que também não se perceberia que não fosse tido, numa 

altura e num ano em que de facto as condições são extremamente adversas e 

complicadas, para toda a gente. Já não são só os que estão mais indefesos, é 

também toda a classe média, que começa a esmagar na pirâmide e que começa a 

precisar de apoio. O Senhor Presidente fez muitíssimo bem, já lhe tínhamos sugerido, 

creio que já poderia ter feito no passado, mas são opções políticas. Creio que foi uma 

atitude inteligente e creio que o Município deve estar agradecido por isso, e a 

Assembleia Municipal, também. Dir-lhe-ia também ainda, que o seu orçamento 

comporta uma “desonestidade” politica, que o Senhor se deve penitenciar, estou a 

falar do espaço multigeracional. Como se recorda, deu a sua palavra nesta 

Assembleia, que antes de avançar com o que fosse naquele espaço, traria a esta 

Assembleia, a discussão a perspetiva da utilização do espaço que lhe chama agora de 

multigeracional. Li há tempos, num entrevistas, em que o Senhor bateu com a mão no 

peito e disse que era verdade, que tinha prometido ao CDS e que levaria esse assunto 

à Assembleia. Mas o Senhor trouxe à Assembleia um caso consumado e não aquilo 

que prometeu trazer, que foi a discussão do fim e do objetivo primordial daquele 

espaço, não trouxe e acho que politicamente lhe devo chamar a atenção dessa 

situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Depois, devo finalmente, congratular-me com uma atitude extremamente 
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inteligente, que o Senhor tomou, depois de eu lhe chamar uma ou duas vezes à 

atenção, que foi a abolição da taxa dos direitos de passagem. De facto, não controlava 

se aquilo que lhe pagavam era aquilo que os contribuintes de facto pagavam. Acho 

que foi uma medida inteligente e adequado, porque de facto, assim sobrecarrega 

menos os contribuintes e algumas das empresas que lhe teriam que pagar essa taxa 

deixa de se poder hipoteticamente aproveitar, ficando com algum no bolso quando lho 

deviam transmitir. Fica, mais uma vez aqui na minha opinião, volto a frisar, 

desonestidade política, penso que um Orçamento e Plano de Atividades devem 

projetar os objetivos do Concelho para o exercício seguinte, quando não se vertem no 

documento as obras das freguesias e particularmente aquelas que são e devem ser 

consideradas prioritárias, penso que de facto, independentemente da sua honestidade 

no tratamento que depois ponha com os Presidentes de Junta e nas atitude que toma, 

é politicamente incorreto fazer isso num orçamento, não posso não criticar. Como 

sabe, o CDS, reuniu com o Executivo no âmbito do direito de oposição e deixou-lhe 

algumas sugestões. Que em termos diretos e práticos o Senhor Presidente, entendeu 

não aceitar, por entender que elas estariam de algum modo vertidas neste orçamento, 

o que de alguma forma é verdade. Devo dizer que as propostas que foram feitas na 

área social, referia-se ao Fundo Social de Emergência das Freguesias, que tinha por 

base e objetivo o apoio a algumas das situações que o Senhor fez o favor de mandar 

verter no Orçamento e independentemente de quem pariu ou não as ideias, as ideias 

básicas e fundamentais estão cá vertidas. Portanto não temos nada a obstar a não 

ser, em termos de oposição, gostamos sempre que algumas das nossas ideias, 

quando são apresentadas com alguma transparência, possam ser aproveitadas. Há 

aqui algumas delas que foram, e portanto, o CDS revê-se de certa forma nesta 

componente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Há, depois, uma componente de verbas em termos de cultura, algumas delas 

justificada pela obra, não vamos discutir a obra, mas algum montante de alguma forma 

elevado, acho que não seria muito justo em ano eleitoral, poderia ser melindroso para 

a própria idoneidade do Senhor Presidente da Câmara e acho que não devemos ir por 

esse caminho. Mas também, lhe devo chamar a atenção, que estou crente e espero 

que o Senhor tenha alguma contenção com as festas populares, num ano como este e 

numa altura como esta, partindo do pressuposto que por exemplo, em termos de 

Agitágueda e no caso específico de uma associação à qual estou ligado, já chegamos 

à conclusão que pagamos como associação, para fazer a festa ao Senhor Presidente. 

Passo a explicar. Temos um determinado período de tempo em que usufruímos do 

espaço do Agitágueda, para poder recolher alguns fundos, em contrapartida o Senhor 
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deixa de transferir para as associações verbas de apoio, se tivéssemos ficado quietos 

em casa, neste caso específico, e tendo em consideração aquilo que a associação 

gastou do tempo em que lá esteve foi donativos das pessoas que lá estiveram e dos 

membros da própria associação, entre as despesas e os proveito, teríamos ficado com 

mais dinheiro do que aquele que efetivamente lá fomos buscar. Se a Câmara 

Municipal, em contrapartida tivesse atribuído algum subsídio, o lucro teria sido maior. 

Por isso lhe digo, que às vezes algumas situações acontecem que de facto a teoria 

falha e essa de que, as associações vão para la recolher alguma verba, neste caso 

específico não funciona. Fomos lá ajudar a fazer a festa. Acho que lhe devo relembrar 

que em tempos difíceis e de contenção, estou convicto que o senhor vai ter, também, 

seguramente alguma contenção. -----------------------------------------------------------------------

-------- Há um conjunto de outras situações, que serão faladas mais tarde, estou a falar 

do Parque Empresarial do Casarão. Devo referir que de uma maneira geral 

reconhecemos que não é fácil governar nem é fácil fazer obra, às vezes, na nossa 

opinião seria mais fácil ir por um outro caminho, mas obviamente que o senhor 

Presidente irá pelo seu. Entende o CDS, que em função de tudo aquilo que foi dito, em 

função dos tempos que correm e em função das perspetivas futuras, não deve 

obstaculizar este orçamento e portanto abster-se-á relativamente a votação do 

Orçamento e Plano de Atividades.” -------------------------------------------------------------------- 

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

-------- “Não podia deixar de vir aqui, dizer ao Senhor Presidente da Câmara, que 

quando referiu as obras na Pateira, causou-me bastante estranheza, quando pensei e 

sei porque já me foi dito, que estão a fazer cálculos para o projeto na margem da 

Pateira, chamado Parque Temático H2O, posso garantir que um gabinete de Aveiro, 

um Engenheiro que é meu sobrinho e que me disse que estava a trabalhar nisso. O 

projeto que estariam a fazer era muito caro, não queriam por betão nas sapatas e nas 

bases, etc. Por isso causa-me estranheza, ouvir dizer que vamos para outro projeto, 

porque aquele era pequeno. Já uma vez aqui disse, que Fermentelos está farto de 

projetos que depois não se concretizam. Só lhe peço, por favor que este não seja mais 

um, dessa natureza. As margens da Pateira já tiveram obras em Espinhel, em Óis da 

Ribeira, em Fermentelos nada foi feito. Ainda nada foi feito. Quando estava 

convencido quando pelo menos íamos ter um Parque Temático, diz que o projeto era 

pequeno.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia, passou a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara , para que esclarecesse o interveniente: ------------------------------

-------- “Se me é permitido, uma sala que não cabe uma turma de alunos, com 24 
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metros, para se fazer um Centro de Interpretação? Eu não posso deixar passar isto, É 

isto que está em causa. Não tem dimensões, Senhor Presidente da Junta de 

Fermentelos, não serve para nada. Aquilo que queremos é um equipamento que sirva 

efetivamente, o problema do projeto é que é tão pequenino, que vamos fazer uma 

coisa e depois não sabemos o que fazer com ela. Depois não a sabemos rentabilizar. 

Temos que pensar na utilização futura e como a vamos rentabilizar. Agora, por uma 

sala polivalente com 24 metros quadrados, é mais pequena que a sala de reuniões do 

Executivo, não podemos por uma turma. Há obras que prefiro não fazer, a fazer coisas 

que depois são elefante branco. É um elefante pequenino, mas de qualquer forma é 

um elefante. Aquilo que vamos fazer, é fazer alguma coisa que sirva efetivamente a 

Pateira. Nós temos lá dinheiro para isso. Não estou contra, quero que se faça, mas 

que se faça bem feito e vamos trabalhar nesse sentido.” ---------------------------------------- 

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

-------- “O que eu queria era que me explicasse, a quem é que mandou fazer essa sala 

de 24 metros? O que eu queria saber é quem é que mandou fazer esse projeto? De 

certeza que não foi a Junta de Freguesia de Fermentelos? -------------------------------------

-------- Queremos que o projeto seja digno e aliás estava convencido disso. Que seria 

um projeto com dignidade, com capacidade e com categoria, para aquilo que se 

pretende fazer. O que peço é que fique uma vez mais num projeto, que avance com 

condições e capacidade. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Não posso agora agradecer, ao Senhor Vice-presidente, se não também vão 

dizer que estou a “engraxar”, mas de facto queria agradecer a disponibilidade que 

sempre teve para comigo e da maneira como temos trabalhado, e a colaboração que 

tem dado à Junta de Freguesia de Fermentelos. Não é apenas dizer que não fazem ou 

que as coisas estão mal feitas. --------------------------------------------------------------------------

-------- Os noventa e tal quilómetros de saneamento que se vão fazer e os de 

pavimentação, em Fermentelos disseram que iam fazer em 2013, espero que sim. 

Talvez não seja muita área, mas temos um outro problema que não ouvi falar aqui, 

que é a rede de águas. Constantemente há ruturas e quem vai a Fermentelos pode 

comprovar o estado das ruas. São mais os remendos, que o pavimento, mas também 

me é dito que enquanto a rede de águas não for reposta não se pode repavimentar ou 

reparar as ruas. Espero que alguma coia seja feita, porque senão nem temos a rede 

de águas em condições, nem temos ruas transitáveis. Isso é muito, muito complicado.  

Mais uma vez peço que sejam feitas obras. As obras estão a ser feitas, na escola, são 

importante e precisas, mas também são precisas mais obras. Nem vou referir o Largo 

do arraial, que é chover no molhado.” ----------------------------------------------------------------- 
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-------- Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  ---------------------------------------

-------- “Na apreciação deste Orçamento, não podemos deixar de ter consciências das 

sérias dificuldades económicas globais, e sobretudo das dificuldades e carências que 

sofrem as pessoas do nosso Concelho. O valor absoluto do Orçamento para 2013 

cifra-se em 42 981 978, 56 euros, e podia e devia ter na base mais alguma poupança 

racionalização da despesa. Na verdade as despesas correntes ainda atingem um 

elevado montante de 20 017 466, 85 euros, não esquecendo porém que a despesa de 

capital são 22 964 511,71 euros. O montante da despesa corrente não cobre o das de 

capital. Podia ser de facto analisado de uma forma diferente, contendo as despesas 

correntes. A elaboração deste Orçamento reflete alguma preocupação em conjugar os 

interesses do nosso Concelho com a disponibilidade financeira de programas 

nacionais e comunitários em especial do QREN. O Orçamento do Município inclui as 

grandes linhas de atuação mencionando como seus pilares a regeneração urbana, a 

criação de emprego, a diversificação e valorização cultural, a educação e desporto e a 

coesão social. Esta por azar em +ultimo lugar. São estes os principais compromissos 

da política de governação deste executivo municipal. Ainda não é desta vez que temos 

um orçamento participativo, uma prática que permite aos cidadãos de um município 

participarem ativamente no processo de decisão, dos investimentos públicos 

municipais. A elaboração do orçamento municipal, passaria deste modo a ser 

partilhada com os munícipes. Todos os munícipes, deveriam ter sido convidados a 

participar sobre as definições de prioridades nas mais diversas áreas como por 

exemplo, equipamento sociais, projetos escolares, espaços verdes, estacionamento, 

iluminação pública, ordenamento do território, entre muitas outras. A Câmara 

Municipal de Águeda volta a não querer utilizar este instrumento inovador de 

participação cívica, não tendo desenvolvido qualquer ação de divulgação e de consulta 

à população. Perdeu-se o mecanismo de democracia participativa, que o contributo de 

cada um é essencial para o futuro do Concelho. ---------------------------------------------------

-------- Na área social, saliento algumas melhorias e reforço de verbas. Toda a via, 

torna-se imperiosa a criação de um verdadeiro de um Fundo Municipal de Emergência 

Social, insisto nisto, para fazer face a situações de carência de famílias do nosso 

Concelho. Pretende o Senhor Presidente afirmar a cidade de Águeda como uma 

cidade de futuro, sem dúvida, mas sem esquecer o desenvolvimento de todo o 

Concelho, que desde há muito tempo demonstrou capacidade para atrair projetos 

industriais de envergadura tecnológica, bem conhecidos de todos. O programa 

Rampa, regime de apoio aos municípios para acessibilidade, tem também vocação 

social, já que promove ações de investigação, sensibilização e promoção de boas 
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práticas no âmbito da deficiência e deve ser alargado aos centros das freguesias. Uma 

atenção especial merece também, o propósito do executivo camarário, de reforçar as 

parcerias com as Juntas de Freguesia, para as quais a Autarquia vai transferir em 

2013, cerca de 1 356 922,30 euros, mas deste valor a maior parte é da transferência 

do Governo. Daquilo que analisei que o valor quase de 1 milhão é da transferência do 

Estado, da Câmara é pouco mais de 300 mil. -------------------------------------------------------

-------- Só pode ser por lapso, que a freguesia de Agadão não conste do respetivo 

mapa, não sei qual foi a razão, garanto-lhe olhos nos olhos, que eu não conheço o 

problema que existe, entre si e o Presidente da freguesia de Agadão. Não sei porque é 

que não figura no mapa das transferências, a freguesia de Agadão. Só pode ser por 

lapso. Pelas razões sumariamente expostas não vou dar o meu apoio a este 

Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Queria ainda fazer duas perguntas muito precisas. Gostaria de ser esclarecida 

sobre a transferência do 200 mil euros, para o tal protocolo com o Instituto de 

Emprego, até poderá ser um boa medida, mas penso que é financiar o Estado. O 

Instituto de Emprego tem regras muito rigorosas não sei se essa verba orientada, para 

as freguesias não iria ajudar melhor a incentivar o emprego. A outra questão, disse 

que é para ser aplicado na agricultura, gostava de saber se vão ser todos agricultores? 

-------- Pedro Alexandre de Almeida Gomes - PSD - PJF de Rec ardães:  ----------------

-------- “Venho aqui falar um pouco sobre o Plano e Orçamento para 2013, em relação 

às juntas de freguesia a maior verba que vemos, é de facto para repavimentações, 

1milhão e 400 mil euros. Sem dúvida que há uma justificação, devido às obras que 

vão ser feitas pela AdRA, mas nos nas freguesias já temos também necessidade de 

repavimentações em zonas que já têm saneamento. Efetivamente achamos que seria 

necessário começar já por essas zonas. -------------------------------------------------------------

-------- Deixava aqui um repto, que já senti, que é quando somos deparados com essas 

repavimentações, muitas das vezes não somos ouvidos nem achados nesses 

processos. Muitas das vezes é só por alcatrão e há necessidade de se fazer alguns 

trabalhos complementares, para depois poder ficar com uma via em condições. Acho 

que isso também deveria ser levado em conta, deveríamos ser ouvidos para transmitir 

os nossos anseios para essas vias. Em relação ao saneamento que de facto na minha 

freguesia também está prevista, na zona de Recardães e Raso de Paredes, queria 

também deixar uma atenção, para todo o Concelho, que é a colocação de águas 

pluviais. Quando andarem a fazer saneamento, já que existem valas abertas, 

estarmos também atentos a esse problema. Iriamos resolver esse problema e depois 

com a repavimentação futura, ficava o trabalho concluído. Também gostaria de deixar 
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o alerta, para que a AdRA, não utilizasse restos de terra para preencher a vala, porque 

sabemos que os abatimentos se dão. Em relação a E.N 333, sabemos que há um 

diferendo entre a Câmara e a Estradas de Portugal, devido às condições em que 

querem entregar a estrada à Câmara. A Junta de Freguesia também, está do lado da 

Câmara e compreende as razões, se for necessário também iremos exercer a nossa 

pressão e a nossa vontade de explicar, que aquilo que fizeram em nada contempla as 

nossas necessidades. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- De facto é de enaltecer esta medida, dos POC’s , porque é uma medida de 

apoio a desempregados, a Junta de Freguesia de Recardães já tem tido um papel 

nesse campo importante, temos dados oportunidades a várias pessoas. O reforço de 

pessoal, traz-nos também outros problemas, que efetivamente são o reforço de 

verbas, porque para essas pessoas trabalharem, precisam de carros, combustível, 

materiais, para poderem desempenhar um bom papel, aí também, pedia um reforço 

nos protocolos. Não sei como vai funcionar a distribuição dessas pessoas, se de facto 

vão ser transferidos dinheiro para as juntas? Se será a Câmara que diretamente vai 

fazer isso? Quem é que faz a seleção dos candidatos? Mas é de enaltecer essa 

medida, que o executivo vai adotar. -------------------------------------------------------------------

------- Fazia uma pergunta mito objetiva ao Senhor Presidente da Câmara, se sabe o 

valor de execução deste ano relativamente aos protocolos? Tínhamos uma rúbrica 

genérica, em que foi atribuído um valor praticamente a todas as Juntas, exceto a três. 

Gostava de saber qual é a execução, porque tenho ouvido dizer que algumas juntas 

não executaram protocolos, que não acabaram, que alguns nem começaram. E queria 

pedir o seguinte, é que quem executou, quem cumpriu seja beneficiado. Porque 

efetivamente fazemos um esforço, executamos obra superior ao valor que nos 

transferem e depois ficamos saber que a rúbrica nem é gasta porque outras juntas que 

não executaram. É uma questão que peço que tenham atenção. -----------------------------

-------- Em relação a este Plano, Recardães tem uma obra inscrita, que já é uma 

necessidade há muito anos, que é o Telhado do Posto médico. Neste momento chove 

dentro das instalações, o que é muito mau. Sabemos que o concurso está a decorrer, 

é uma grande questão importante. Tenho aqui desde o primeiro dia que cá cheguei, 

que peço uns terrenos e continuo de facto a batalhar por isso. É um grande anseio 

para a nossa freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Em relação ao Agitágueda, deixava um repto, não sei se para o ano que é de 

contenção e porque não as juntas e associações estarem persentes e não estarem os 

bares? Sei que os bares são uma fonte de financiamento, mas poderia ser uma forma 

de potenciar as receitas das juntas e associações. ------------------------------------------------
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-------- Relativamente ao projeto Rampa, estive na apresentação e acho que era 

importante que alguns destes programas se estendessem às juntas de freguesia. 

Tivemos alguns técnicos a analisarem as nossas instalações, para identificarem as 

nossas barreiras. Temos algumas e a sua eliminação também é um anseio nosso. -----

-------- Também queria em nome da Junta de Freguesia de Recardães e de todas as 

Juntas, agradecer a forma como temos sido tratados, penso que é unanime, exceto 

Agadão e por isso, deixava aqui um repto. Peço ao Senhor Presidente para repensar 

nesta situação e para que todas as 20 Juntas pudessem voltar a ser contempladas 

nas transferência. Poderá ter as suas razões, mas peço-lhe que pondere e que 

conversem para que esta situação se resolva.” ----------------------------------------------------

-------- Carla Sofia Pires Leitão – CDS:  --------------------------------------------------------------

-------- “Apenas tenho uma questão técnica, é mencionada a revitalização das Zonas 

Ribeirinhas, onde menciona que a Autarquia criou condições para a aplicação do IVA 

a 8%, só conheço 3 taxas de IVA 6, 13 e 23%.” ----------------------------------------------------

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

-------- “Queria primeiro fazer um reparo ao Deputado Tiago Soares, é possível haver 

isenções de Derrama, consulte a Lei das Finanças Locais, a Lei 2/2007 de 15 de 

janeiro artigo 12 e 14. Há isenções aprovadas na Câmara de Aveiro e de S. João da 

Madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em relação a acharmos que a Câmara não tem feito obras estruturais eu limito-

me a ler uma parte do parecer do Conselho Municipal de Juventude, que “se 

consideram insuficientes as medidas, no que diz respeito ao emprego e ao 

empreendedorismo”. Acho que são questões fundamentais, não só para os jovens, 

mas para o Concelho todo, numa situação de crise, como vivemos no país. ---------------

-------- Venho dar nota também de uma promessa não cumprida do Senhor Presidente 

da Câmara já assumida no Diário de Aveiro, que não foi feito o orçamento participativo 

que nós tanto pedimos. Em relação às obras nas freguesias, o Orçamento é 

generalista, à exceção efetivamente no que se refere às obras feitas na cidade de 

Águeda. Temos uma rúbrica na página 10 do Orçamento que diz que as vão custar 1 

milhão 876 mil, tem a classificação do espaço público dentro do centro da cidade, a 

Avenida Eugénio Ribeiro, a Escola Fernando Caldeira, Rua José Sucena, depois as 

obras de pavimentação nas freguesias é genérico. Contínuo a afirmar que é uma 

forma de ter os Presidentes de Junta na mão, acho que o Orçamento devia ser claro e 

preciso. Tal e qual como é para as obras no centro da cidade” -------------------------------- 

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

--------- “Atendendo a que já é bastante tarde e que é difícil falar neste momento, 
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também pelo frio que está na sala. ---------------------------------------------------------------------

-------- Gostava de falar um pouco sobre o Orçamento, o que está no Plano merece um 

chumbo só por este facto. A freguesia de Agadão é uma freguesia, não é o Senhor 

Presidente da Junta António Farias, que hoje até nem está cá e a Câmara, não é o 

Senhor Presidente da Câmara. A transferência de competências é para o Executivo da 

Junta de Agadão. Nada tem a ver com a guerra entre o Senhor Presidente da Câmara 

e o Senhor Presidente da Junta de Agadão. Só queria fazer esta pergunta, durante o 

ano de 2012, o Senhor foi executar as tais transferências de competências à freguesia 

de Agadão? Este ano não estão previstas, portanto a Câmara deverá lá ir executar. ---

-------- O que se está a passar é lamentável e acho que isto não acontece em mais 

nenhum lugar do Mundo o que o Senhor Presidente da Câmara está a propor. Não 

tem nada de correto. Vou votar contra e nem sequer estou a olhar ao resto. O Senhor 

Presidente da Câmara não pode fazer o que quer e bem lhe apetece. Digo mais, se 

aprovarem este Plano e Orçamento, estão completamente incorretos e a falhar com a 

freguesia de Agadão. Mas isso fica na consciência de cada um -------------------------------

-------- Queria também dizer, que já conhecemos quais as ideias do Senhor Presidente, 

este ano tem aquela rúbrica do 1milhão e 400 mil, que diz que ainda poderá ser 

reforçada, para repavimentações. O que é dito sempre, é que o Senhor Presidente fez 

uma gestão tão rigorosa que o endividamento baixou, quando uma obra que anda há 6 

anos no Plano, como é o caso dos arranjos exteriores da Casa Mortuária de Aguada 

de Cima, está em execução, mas a rúbrica passa para 2013. Com esta obra há mais, 

como não se fizeram, não houve despesa, não houve dívida. Não há milagre nenhum, 

o que se fazia não se faz. O território do Concelho não são só estradas, também há 

caminhos e a manutenção desses caminhos não é feita. Acabaram com todas as 

equipas de manutenção. Claro que depois a dívida diminui, se não se fizer, não se 

gasta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não faz repavimentações, alegando que está à espera que a AdRA faça o 

saneamento, mas há muita estrada que já tem água e saneamento e que podia ser 

repavimentada e não é. Deram a ideia que não se fez saneamento no Concelho, mas 

foi feito muito saneamento. Há sempre uma justificação, é esta política que ilude muita 

gente. Os 200 mil euros para os POC’s, vêm mesmo há medida, em ano de eleições, 

é mesmo uma medida acertada ao voto. Dizem que não temos ideias, eu tenho uma 

sugestão, mas o Senhor Presidente não quer. A minha sugestão era de alargar a 

cidade e trazer para a cidade mais gente. Para a cidade avançar era necessário um 

Plano a sério, não é substituir um jardim por outro jardim e não é o Plano que o 

Senhor Presidente da Câmara tem.” ------------------------------------------------------------------- 
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-------- António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP:  ----------------------------------------

-------- “Vou ser breve e vou pegar nas palavras do Senhor Presidente da Junta de 

Recardães, relativamente ao Agitágueda, é de facto uma situação sobre a qual tenho 

uma certa curiosidade que é efetivamente um certo tipo de mudança relativamente à 

forma, ao layout do Agitágueda até pode ser propício as associações, mas é 

necessário sabermos a rendibilidade, até em termos de bares. Pedia ao Senhor 

Presidente que me facultasse informação sobre as receitas dos bares no Agitágueda. 

Gostava de pegar na ideia do Senhor Presidente da Junta de Recardães e trabalha-la 

para saber se de facto, é uma ideia, na minha opinião possa ter pernas para andar.” --- 

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

-------- “Queria apenas dizer ao Senhor Eng. José Oliveira e mais uma vez quero frisar 

aqui que foi discutida a Lei da Reorganização Administrativa e que a Lei 169/99 com 

nova redação na Lei 5-A/2002, está mal feita e esteve nas nossas mãos poder alterar 

o que está mal feito. O Senhor Presidente da Câmara, não tem que arranjar caminhos 

vicinais e agrícolas, na Lei 169/99 com nova redação na Lei 5-A/2002, é competência 

única e exclusiva das Juntas de Freguesia, o que é interessante porque a esmagadora 

maioria não têm meios. Isto é que nós devíamos discutir, a questão das competências 

próprias que a Lei, não nos dá nenhuma, praticamente nenhumas, e algumas das que 

dá nem sequer são exequíveis, como o caso dos caminhos vicinais e agrícolas. Queria 

só esclarecer que tivemos a oportunidade de discutir, para depois não virmos cá dizer 

estas coisas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 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: ---------------------

-------- “Começava pelo assunto da Junta de Freguesia de Agadão que foi aqui muito 

referido. O Senhor Presidente da Junta de Agadão, escreveu uma carta ao Senhor 

Primeiro Ministro, em que, a mim mesmo e ao Executivo que eu lidero, só não nos 

chama de santos, de resto chama-nos de tudo. Põe em causa a nossa legitimidade, 

como tal o que nós tínhamos de fazer foi aquilo que fizemos, foi dizer que as nossas 

relações com o órgão, atenção que viemos a saber que era a todo o Executivo da 

Junta que estava envolvido. Como a Junta tem aquela opinião, acerca da Câmara e 

enquanto a mantiver a Câmara mantém um nível de relacionamento mínimo, para o 

funcionamento dos órgãos democráticos. É isto que fizemos. Enquanto eles pensarem 

aquilo e não disserem o contrário, está definido da nossa parte. Tivemos uma reunião 

com os membros da Assembleia e da Junta com exceção do Senhor Presidente que 
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não compareceu e eles não conheciam o teor da carta. Tivemos oportunidade de lhes 

dar a conhecer o conteúdo da referida carta. Agora posso-vos dizer que a Câmara tem 

andado a fazer obras em Agadão e consultados os membros da Junta e da 

Assembleia de Freguesia, aquilo que nos disseram, foi aquilo que nós estávamos a 

pensar fazer e que está em execução, que é a pavimentação da estrada para 

Felgueira. Os Senhores Presidentes da Junta, quando são eleitos, têm um quadro 

legal, depois têm que haver entendimentos com a Câmara, quem pensa, aquilo que foi 

escrito na carta, faz-me com que eu não queira falar. A Câmara faz e assume o seu 

papel, cada um tem as suas responsabilidades. Enquanto aquele órgão mantiver 

aquela posição, o órgão Câmara Municipal tem o relacionamento ao nível do 

relacionamento das instituições democráticas e mais nada. Se houver alteração 

teremos todo o prazer em colaborar como temos com as outras Juntas de Freguesia. 

Já tivemos outros problemas e houve diálogo, houve acertos. Foi assim com a Junta 

de Óis, foi assim com a Junta de Valongo. Mas não pode haver apenas vontade de um 

lado, tem que haver dos dois lados. Não me venham com falsos moralismos que a 

Câmara não apoia a Junta, não! A Câmara apoia as populações. É isto que se passa e 

para que fique claro de uma vez por todas, sobre o que se passa na situação com 

Agadão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto aos 200 mil euros, para o programa de contratos de inserção que 

vamos fazer, em princípio iremos ter uma proporcionalidade de acordo com o volume 

de desemprego que houver nas freguesias. Ou seja, onde houver mais 

desempregados iremos ter mais pessoas a colaborar nesta iniciativa, isto é um 

programa para as pessoas, iremos fazer em todas as freguesias. ----------------------------

-------- Quanto às questões colocadas pela Deputada Joana Santos, acho que tem um 

conceito dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, como se estivesse à venda 

por meia dúzia de sacos de cimento. Não têm personalidade, não sabem o que 

fazem? Os Senhores Presidentes de Junta, têm um forte empenho em colaborar e 

fazer o máximo para as suas freguesias e tentam com a Câmara alcançar esse 

objetivos. Estamos aqui todos com os mesmos objetivos, que é fazer o máximo para o 

Concelho. A cidade também é freguesia, também é Concelho. Podemos ter opções 

diferentes podemos ter formas de chegar aos nosso objetivos diferentes, mas estamos 

todos, no fundo com as mesmas intenções. ---------------------------------------------------------

-------- Quanto às questões do Agitágueda e dos bares, os bares pagaram 1200 euros 

cada um para lá estrem e colaboraram com a animação. Tirar os bares do Agitágueda 

é encerrá-los onde eles estão. O Agitágueda é uma boa fonte de rendimento e tira-los 

e lá, é tira-lhes capacidade de sobrevivência e acabámos com o conceito. O conceito 
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está montado com base nos bares, mas obviamente que vai ser restruturado, o 

espaço este ano vai ser diferente. Estamos dispostos a receber as contribuições que 

queiram das sobre isso. Não iremos, diminuir os dias, nem nada disso, inclusivamente 

o que preconizamos para o 1º de Maio que ficaram lá em definitivo, bem como o 

restaurante é que estas estruturas, realizem atividades de animação naquele espaço 

durante outros meses. Iremos potencializar isso e queremos também que o 

Agitágueda não seja só junto ao rio porque se, como esperamos, as ruas da cidade 

estiverem prontas podemos ter outra vivência da cidade e aproximar a baixa da alta. É 

um esforço que tentaremos fazer, colocando toda a cidade a participar e ter animação. 

Foram várias as pessoas, que me disseram, que há muito tempo que não tinha aqui 

na Avenida Eugénio Ribeiro, tanta gente como neste Natal. ------------------------------------

-------- Quanto ao valor de execução dos protocolos, foi cerca de 80%, cálculos 

rápidos. Quanto às águas pluviais, devemos canaliza-las apenas onde for 

imprescindível, porque as águas pluviais trazem muitos problemas de manutenção e 

estarmos a emanilha-las deverá ser no menor espaço possível. Na nossa perspetiva 

devemos sempre que possível tê-las a céu aberto, em valetas ou valas, mas não 

emanilhar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Tomamos nota de todos os trabalhos complementares, embora não seja 

sempre possível fazer tudo o que os Senhores Presidentes de Junta querem, mas 

tentamos fazer o máximo. --------------------------------------------------------------------------------

-------- Relativamente às questões colocadas pela Dr.ª Nair, aumentámos as despesas 

correntes, obviamente que sim. Porque os apoios que dá-mos na área social, são 

despesas correntes, não podemos apoiar sem ter dinheiro. Mas posso-lhe dizer, que 

em 2010 as despesas correntes foram de 20 milhões de euros, em 2011 16,9 milhões 

de euros e em 2012 foram de 15, 8 milhões de euros, o que quer dizer que as 

despesas correntes têm descido embora com uma vertente social bastante elevada. ---

-------- O projeto de agricultura, queremos que seja o mais alargado possível e se 

possível a cobrir todo o Concelho. Felizmente não sei o que é estar desempregado, 

mas sei que ajuda ter uma atividade que os faça sentir úteis de alguma forma. Este 

tipo de atividade, fazer alguma agricultura, serve para esta função e para outras que já 

referi como a autossubsistência. ------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto, às questões do Senhor Presidente da Junta de Fermentelos, sobre o 

pavilhão já referi que a Câmara tem de aprovar o projeto e mostraram-nos esta 

semana e não concordamos com ele, achamos muito pequeno e que é preciso ser 

revisto. Precisa de ter pelo menos capacidade para ter uma turma e precisa de ter 

outras valências que permitam a sua rentabilização. O projeto está muito bonito 
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exteriormente, mas na nossa perspetiva não está funcional e é preciso alterar algumas 

coisas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Temos feito solicitações à AdRA, para que faça alguma reposição de rede de 

águas, para que possamos meter o tapete. Não o fazemos enquanto não for metida a 

rede de águas, porque é atirar dinheiro ao lixo. ----------------------------------------------------

-------- Quanto às questões colocadas pelo Prof. António Martins, referentes ao espaço 

multigeracional, não temos uma utilização ainda definida para o espaço todo. Algumas 

coisas já definimos que lá queremos colocar e isto tem a ver com a dinâmica dos 

acontecimentos. Por exemplo, temos uma incubadora de empresas num edifício que é 

da Universidade, cuja manutenção compete à Câmara e que irá necessitar de obras 

bastante avultadas, entendemos que não as devemos fazer. A nossa ideia é trazer a 

incubadora de empresas para o edifício da Pensão Santos e antes disso para o Fórum 

de Juventude e temos algumas empresas que estão interessadas em trabalhar 

connosco. Posso também dizer que estamos a trabalhar, não só com a Universidade 

de Aveiro, mas também com o Instituto Pedro Nunes, que nos está a dar apoio nesta 

área. Não foi discutido efetivamente, mas irá ser, com uma ressalva que pelo menos 

algum espaço será ocupado pela incubadora de empresas. A Pensão Santos é um 

edifício muito grande, cabem lá muitas atividades. ------------------------------------------------

--------Quanto às sugestões dadas pelo CDS, efetivamente a grande parte delas, estão 

divididas nos programas de apoio e reforçamos mais uma ou outra, tendo em 

consideração as contribuições que recebemos. ----------------------------------------------------

-------- Baixamos os impostos, porque era necessário e tínhamos condições financeiras 

para o fazer. Contrariamente ao que foi afirmado aqui, não é por não fazermos obra.  

Obviamente que alguns queriam grandes estradas, grandes estradas a servir o 

Concelho, algumas delas talvez fossem como algumas autoestradas que temos, em 

que não anda lá ninguém. Mas o nosso modelo de desenvolvimento é diferente e 

como eu já disse aqui temos perto de 40 milhões de euros entre obra feita e em 

execução, ao longo destes anos, é uma verba bastante avultada. ----------------------------

-------- Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Águeda e de retirar 

dinheiro à Junta de Freguesia, penso que não será necessário, porque as contas que 

apresentamos, habitualmente não são “contas à Gaspar”, ou seja não estimamos 

demasiado alto, pelo contrário somos bastante conservadores nas previsões que 

fazemos e conseguimo-las cumprir, por isso estamos convencidos que em algumas 

áreas poderemos ir mais longe e não precisaremos invadir aquilo que estamos a 

consignar para as Freguesias. --------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto à Junta de Freguesia de Espinhel, o saneamento está mesmo para 
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começar, pensamos que vai ser antes de março, a Rua Principal será a primeira. A 

Rua Principal inclusivamente já esteve para ser feita, só que há problemas de 

abatimentos daquelas valas e agora que estão estabilizadas vão avançar as obras 

nessa rua. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto às questões, colocada pela Deputada Joana Santos, o parecer do 

Conselho Municipal da Juventude aprovado por unanimidade, efetivamente diz que o 

Orçamento é genérico nas rúbricas destinadas à Juventude, porque as nossas 

políticas são horizontais e em termos das medidas de empreendedorismo, penso que 

haverá poucos Concelhos no país que tenham mais medidas ou que deem mais 

apoios do que nós. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto ao quarte da GNR, em Arrancada, estamos a trabalhar com a Junta de 

Freguesia e com os órgãos do Estado, o Ministério da Administração Interna no 

sentido de poder ser concretizado durante o próximo ano. --------------------------------------

-------- Relativamente, às questões do Dr. Alberto Marques, sobre as grandes obras 

que faltam no Concelho. Falam sempre nas grandes obras que faltam no Concelho. 

Mas quais são essas grandes obras? Digam-nos! No Executivo disseram-nos que é 

uma via de ligação entre o Parque Empresarial e a Estrada Nacional. Em termos de 

grandes obras, o que é que faria o PSD? A questão que tem que se por é essa 

mesma. Apontem quais são as grandes obras que faltam fazer. O que foi dito na 

declaração de voto dos vereadores do PSD e que estou em absoluto desacordo, que 

foi uma coisa que a Dr.ª Nair já disse, que foi que as despesas correntes eram 

elevadas. Não concordámos e tivemos que as subir para dar apoio social, isso são 

despesas correntes e era fazer a amortização da dívida, com as disponibilidades que 

temos. Considero que isso seria um ato de má gestão, porque, primeiro por causa da 

Lei dos Compromissos ficaríamos sem margem de manobra. Em segundo lugar, 

íamos amortizar divida que nos custa menos de juros, do que os juros que obtemos na 

banca com o dinheiro. Ou seja, estávamos a perder dinheiro, isto eram atos de má 

gestão na nossa perspetiva. Iremos manter o mesmo caminho e pensamos que 

estamos no caminho correto. ----------------------------------------------------------------------------

-------- O ano de 2013, será um ano desafiante, porque há um conjunto de obras que 

vão dar muitos problemas. Toda a gente quer saneamento, mas ninguém gosta do 

momento em que ele é feito e isso vai dar-nos algum trabalho a acompanhar e depois 

colocar as vias nas devidas condições. Solicitava o apoio de todos, precisaremos de 

estra muito atentos ao que se passa, relativamente às questões sociais, para que nós 

possamos atuar na primeira hora. Podem estar certos que queremos estar na linha da 

frente porque não queremos que haja problemas de fome no nosso Concelho. Há um 
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limiar mínimo, abaixo do qual não podemos deixar que as pessoas vão.” ------------------

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

-------- “Há pouco disse que não sabia o conteúdo da carta do Senhor Presidente da 

Junta de Agadão, o que estranhei é que o Concelho tem vinte freguesias e no mapa 

que o Senhor Presidente nos enviou, pura e simplesmente anulou a freguesia de 

Agadão. Esse mapa devia conter as vinte freguesias que o Concelho tem.” ---------------

-------- Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Dr. Gil Nadais Resende da 

Fonseca:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “O mapa é um mapa de transferência de competências, como tal estão lá as 

freguesias a quem a Câmara delega competências. As verbas do Estado vêm 

diretamente do Estado, apenas aparece aí a verba do Estado para que se possa 

comparar. A Câmara delega competências em 19, por isso aparecem 19. Se houver 

razões para alterar, cá estaremos.” --------------------------------------------------------------------

-------- 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 7 votos contra, 5 abstenções e 24 votos a favor, 

deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal sobre as Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2013, que incluem o Plano de atividades Municipal, o Plano 

Plurianual de Investimentos e o Orçamento das Receitas e Despesas, bem como o 

Mapa de Pessoal dos Serviços Municipais. ----------------------------------------------------------

-------- 3.5 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal quanto à Estrutura 

dos Serviços Municipais de Águeda; atribuição de despesas de representação e 

provisão de cargos dirigentes intermédios de 3 grau; --------------------------------------------- 

-------- 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 fez a introdução da proposta, conforme se transcreve na 

íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Devo dizer que esta proposta surge por uma situação que não devia acontecer, 

que não faz o mínimo sentido. Quando faltam 9 meses para o final do mandato, 

obrigar uma Autarquia a mudar o seu quadro de pessoal. Quando temos as contas 

que temos, temos a situação financeira absolutamente controlada, veem-nos dizer que 

temos de ter não sei quantos chefes, que temos diminuir não sei quantas pessoas na 

nossa estrutura. Achamos que é inadmissível esta intromissão e descabida totalmente. 

Vão haver eleições, vai haver um novo executivo, nessa altura é que fazia sentido 

mudar a estrutura. Estivemos a fazer remendos, a mexer com pessoas, a criar 

problemas que não havia necessidade e de uma forma absolutamente gratuita. Quem 
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faz isto a nível do Governos, sinceramente, não sabe o que é que anda a fazer, por 

isso temos um quadro que é o quadro possível e é para cumprir até ao final do 

mandato esta organização dos serviços da Câmara.” --------------------------------------------

-------- 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 2 abstenções, deliberou aprovar a Proposta da 

Câmara Municipal quanto à Estrutura dos Serviços Municipais de Águeda; atribuição 

de despesas de representação e provisão de cargos dirigentes intermédios de 3 grau. 

-------- Neste momento, atendendo a que ainda se encontram vários Pontos da Ordem 

de Trabalhos para serem discutidos, considerando a importância e necessidade de 

uma discussão ponderada dos mesmos e dado o adiantado da hora, foram ouvidos os 

Membros da Assembleia Municipal, os quais entenderam, por unanimidade, que se 

devia suspendera sessão. Pelo que decidiu o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal de Águeda suspender a presente reunião desta Quinta Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, designando para continuação o próximo dia quatro de janeiro 

de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas, sendo que desta forma se encontram 

convocados todos os Membros presentes, pelo que pelas três horas e vinte e cinco 

minutos do dia 29 de dezembro de 2012 deram-se os trabalhos por encerrados. -------- 
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-------- Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e treze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se a segunda reunião da 5ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------- 

3 – DO PERIODO DA ORDEM DO DIA:  -------------------------------------------------------------

-------- 3.6 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal para 

alteração do Código Regulamentar de Águeda ; ------------------------------------------------

-------- 3.7 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal para 

alteração do Regulamento Municipal para alteração a o Regulamentar Municipal 

da venda de lotes do Parque Empresarial do Casarão ; --------------------------------------

-------- 3.8 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal do 

Regulamento da 2ª Edição do Prémio Águeda 21;  ---------------------------------------------

-------- 3.9 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mun icipal de protocolo 

de delegação de competências na Junta da Freguesia da Borralha para a 

cedência de exploração/gestão do Parque do Souto Ri o;  ----------------------------------

-------- 3.10 – Discussão e votação da proposta da Câmara Mu nicipal de alteração 

do protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Aguada 

de Baixo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.11 – Tomada de conhecimento do relatório de audit oria no âmbito do 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; -------------------------

-------- 3.12 – Análise e votação da Câmara Municipal para A utorização Prévia 

para Assunção de Compromissos Plurianuais – Aquisiç ão de serviços de 

trabalho temporário, no âmbito da cedência de pesso al na categoria de 

assistente operacional e banco de horas.  --------------------------------------------------------

-------- A sessão foi presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia António Celestino 

Pereira de Almeida  e secretariado pelas Senhoras Secretárias Carla Eliana da 

Costa Tavares e Joana Cristina Correia dos Santos. -----------------------------------------

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

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

-------- Luís Miguel Simões Henriques (em substituição de Paulo Manuel Matos Soares) 

------ PSD; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS; ------------------------------------------------------------

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

------ Tiago André da Costa Soares – PS; ------------------------------------------------------------

------ Sandra Raquel Domingues de Oliveira (em substituição de Hilário Manuel 

Ferreira dos Santos) – PSD; -----------------------------------------------------------------------------

-------- Carla Sofia Pires Leitão, (em substituição de Eunice Pereira dos Santos 

Rodrigues Neto – CDS/PP; -------------------------------------------------------------------------------

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

-------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD; -----------------------------------------------

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

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

-------- 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 ainda à Sessão os seguintes Presidente s de Junta de 

Freguesia (PJF): -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Rui Pedro Pinho Carvalho – PJF de Aguada de Baixo (Independente); -------------

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

-------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJF de Águeda (PSD); --------------

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

-------- Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PJF de Belazaima-do-Chão (PSD); ------------

-------- Jorge da Silva Mendes – PJF da Borralha (PS); -------------------------------------------

-------- Victor Manuel Abrantes da Silva – PJF de Castanheira do Vouga (PSD); ----------

-------- Manuel de Almeida Campos – PJF de Espinhel (Independente); ---------------------

-------- Carlos Guilherme da Silva Nolasco - do PJF de Fermentelos (PSD); ----------------

-------- Alcides de Jesus – PJF de Lamas do Vouga (PSD); -------------------------------------

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

-------- Fernando Tavares Pires, PJF de Óis da Ribeira (PSD); ---------------------------------

-------- Pedro António Machado Vidal - PJF do Préstimo, (CDS/PP); --------------------------
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-------- Pedro Alexandre de Almeida Gomes - PJF de Recardães, (PSD); -------------------

-------- Mário Ramos Martins – PJF de Travassô (PS); --------------------------------------------

-------- Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJF de Trofa (CDS/PP); ----------------------------

-------- José Henrique Vidal Martins, em substituição do PJF de Valongo do Vouga, 

Carlos Alberto Carneiro Pereira (PSD); ---------------------------------------------------------------

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

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

-------- Gil Nadais Resende da Fonseca - PS (Presidente da Câmara Municipal); ---------

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

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

-------- Brito António Rodrigues Salvador – PSD (Vereador); ------------------------------------

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

-------- Manuel Correia Marques – PSD (Vereador); ----------------------------------------------- 

-------- 3 – PERIODO DA ORDEM DO DIA:  ---------------------------------------------------------- 

-------- 3.6 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do 

Código Regulamentar de Águeda;---------------------------------------------------------------------- 

-------- 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:  ------------------------------------------------

-------- “Sobre este ponto e pelo que tive oportunidade de ver, prende-se com uma 

alteração dos lugares de estacionamento pagos em função das obras de regeneração 

urbana em curso e o que me parece óbvio uma questão a ser aprovada sem qualquer 

problema. No entanto queria fazer aqui dois ou três reparos, já falamos aqui, noutra 

Assembleia, noutro contexto e o PSD já deu a sua opinião que não entendia que isto 

fosse um problema, no entanto quero reiterar o meu protesto e a minha desilusão com 

este fundamentalismo anti automóvel que tem assolado a nossa cidade. 

Nomeadamente no que tem a ver com a escassez de estacionamento e ao 

estrangulamento do trânsito, devido a uma série de sentidos únicos absolutamente 

desnecessários com o figurino que tínhamos antigamente.” ------------------------------------

-------- Queria também por aqui duas ou três questões, muito práticas relativamente a 

isto só para esclarecimento, não tem nada a ver com a questão da votação. 

Relativamente à Escola P3, se o Senhor Presidente me poderá dizer quando é que 

será demolida e a concessão do parque estacionamento e também porque já ouvi 

duas versões diferentes, se o campo de jogos que lá está sai já? Sai mais tarde? Se o 

espaço será todo para estacionamento ou não? E uma última questão, se o 

estacionamento ali, quando for pago, como é óbvio, será o mesmo preço da avenida e 
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de outros locais? Parece-me que haverá ali grandes constrangimentos, é evidente que 

esse parque vai ajudar muito o estacionamento naquela zona, vai atenuar um pouco o 

problema mas como o Senhor Presidente já disse em tempos, esta é uma solução 

provisória ou temporária, que se vier a surgir algum projeto interessante para aquele 

local, que poderá realizar a situação e dar outro uso aquele espaço. A médio, longo 

prazo poderá não existir este parque da P3. Fiquei com esta ideia e gostava então que 

me esclarecesse se a decisão de usar a P3 como parque de estacionamento é 

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

-------- Antevejo aqui alguns problemas, porque o Senhor Presidente conseguiu fazer 

um feito de Engenharia que ninguém consegue, transformou uma Avenida Dr. Eugénio 

Ribeiro, numa rua, numa viela Dr. Gil Nadais. Estrangulou um pouco e se diz que a 

maior parte dos comerciantes com quem fala fazem rasgados elogios aquele resultado 

e disse também aqui, que temos andado a falar com pessoas diferentes, eu venho 

então reforçar que de facto temos andado a falara com pessoas diferentes, não tenho 

a mínima dúvida sobre isso.” ----------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Estamos aqui para votarmos as alterações ao Código Regulamentar que foi 

publicado no Diário da República, na II Série a 17 de julho de 2012. Foi alterado a 28 

de setembro de 2012 e agora vai sofrer uma segunda alteração. Penso que um dos 

princípios subjacentes à elaboração de um código regulamentar é precisamente a sua 

durabilidade temporal, entre outros. Este Código, está a sofrer alterações sucessivas e 

estou convencida que esta não será a última alteração, precisamente porque o Código 

foi elaborado, antes de os assuntos estarem devidamente consolidados na ordem 

regulamentar da Câmara. Portanto esta não vai ser a última alteração que o Código 

vai sofrer e com todas as consequências que daí resultam. Publicação das alterações 

introduzidas em Diário da República, etc., etc. -----------------------------------------------------

-------- Mas queria fazer também uma pergunta ao Senhor Presidente, se todos os 

lugares que estão previstos nestas alterações se vão ser todos pagos? E como é que 

na Rua Eng. José Bastos Xavier vai introduzir 200 lugares? No regulamento diz Rua, 

não diz Escola. Aquilo será um parque e uma coisa é m parque outra é uma rua. 

Continuo a insistir que com os estacionamentos todos que estão previstos, os 

existentes e os que vão ser introduzidos, que era uma boa altura para o Senhor 

Presidente fazer uma consulta às entidades existentes, para o efeito para a criação do 

parque de estacionamento subterrâneo que estou convencida que ganhava dinheiro. 

Continuo a considerar que Águeda já tem muitos lugares, que justificaria ter um 

parque subterrâneo como as grandes cidades, já que estamos com a esperança de 
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ser uma grande cidade da vanguarda.” ---------------------------------------------------------------

-------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  --------------------------------------------

-------- “Venho aqui fazer uma intervenção dentro deste contexto, porque, trabalhei 

alguns anos na Escola P3. A Escola tinha uma filosofia, que neste momento algumas 

pessoas consideram ligeiramente ultrapassada. Eu penso que teria algumas 

capacidades de recuperação, só venho fazer uma pergunta, o que o leva a demolir 

uma Escola no centro da cidade, sabendo que não tem respostas neste momento para 

toda a população escolar de Águeda, dentro da cidade.” ----------------------------------------

-------- 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: ---------------------

-------- “Começava pelo fim, o que leva a demolir a escola. Nós temos resposta para 

todos os alunos em Águeda e com melhores condições do que o que tínhamos. 

Inclusivamente, aquilo que foi aprovado no Conselho Municipal de Educação, temos 

mais do que lugares. Com a restruturação que está prevista e se for adotado aquele 

modelo dos agrupamentos, há mais do que resposta para os alunos. Há ainda salas 

vagas, noutras escolas. Em Águeda, dentro da cidade de Águeda. Saindo o 3º ciclo do 

Fernando Caldeira, haverá salas vagas. Como tal poderá dar-se uma restruturação da 

divisão dos alunos. Estes são os dados que tenho. A Escola P3 neste momento não é 

necessária, aquele edifício para ser adaptado a outros usos, precisaria de obras 

profundas, por isso optámos por demolir, aproveito já para dizer que a colocação 

naquele espaço de um parque, por uma outra entidade, o meu entendimento é que 

pode ser uma moeda de troca, para que alguém construa lá alguma coisa e faça um 

parque de estacionamento gratuito para a Câmara. -----------------------------------------------

-------- Quanto à questão da Dr.ª Nair de construirmos um parque subterrâneo que 

ainda dê lucro, eu desafio-a a encontrar esses promotores, porque estamos sempre 

disponíveis para aumentar as receitas. Aquilo que efetivamente procurei dava prejuízo 

à Câmara. Mas se me provar que tem razão eu estou sempre disponível para acatar 

sugestões para melhorar a governação da Autarquia. --------------------------------------------

-------- Uma cidade grande, não é uma grande cidade. Eu quero que Águeda seja uma 

grande cidade, com base nas pessoas que cá estão. Em tamanho somos os que 

somos, gostaríamos de ser mais mas não é isso que me afeta de sobremaneira. 

Quero é que as pessoas que cá estão, vivam bem e sejam felizes o mais possível 

aqui. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto às questões colocadas pelo Dr. Alberto Marques, não há 
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fundamentalismo anti automóvel. O que há de facto, é uma filosofia onde o automóvel 

tem lugar e as pessoas têm lugar, dentro das cidades, nas zonas urbanas, nos centros 

das cidades a prioridade é para as pessoas. O automóvel deve ter possibilidade de 

levar as pessoas aos serviços, mas não devemos ter uma cidade pensada para os 

automóveis. As cidades têm de ser local de convívio, local de desenvolvimento de 

atividade económica para as pessoas. Nós temos em Águeda, e felizmente, a 5 

minutos medidos a partir da fonte da Praça do Município, que é um local central, 

centenas de lugares de estacionamento. Digam-me quantas são as cidades deste 

país, que tem estacionamento gratuito para tantos automóveis, tão perto do centro da 

cidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto ao campo de jogos e à demolição da P3. O concurso para demolição da 

escola está a decorrer, estamos a aguardar respostas por parte das empresas. 

Naquele espaço será a primeira fase do Parque de estacionamento que iremos fazer. 

Depois verificando a necessidade de o aumentar ou não, poderemos tirar o campo de 

jogos. Na primeira fase o que está pensado é que o campo de jogos ficará até vermos 

a necessidade de mais estacionamento. Também queria dizer que serão 200 lugares 

se o campo sair. Para já não precisamos de tirar um equipamento que é útil à 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto aos lugares que foram retirados da Avenida Dr. Eugénio Ribeiro, eles 

foram compensados com as laterais, os cálculos que temos, do número de vagas que 

ficam naquela zona, são exatamente os mesmo antes de terem sido retirados os 

lugares de estacionamento na Avenida. Por exemplo na Rua José Sucena, há 

estacionamento que não havia, compensa o que foi retirado e ainda vão ser criados 

mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto aos custos, estamos a equacionar que possa ter um outro preço, mas 

talvez isso seja mais uma alteração regulamentar. Mas entendemos que faremos 

todas as alterações regulamentares que forem necessárias, para acompanhar a 

dinâmica dos assuntos que nos são colocados, mas ainda não temos qualquer 

resolução nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 três abstenções aprovar a Proposta da Câmara 

Municipal para alteração do Código Regulamentar de Águeda. --------------------------------

-------- 3.7 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração ao 

Regulamento Municipal de Venda de Lotes do Parque Empresarial do Casarão; ---------

-------- Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 
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Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

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

-------- “Como sabem, o Parque Empresarial do Casarão, começou por uma ideia deste 

executivo, que tinha que fazer um parque empresarial para o Concelho e fez. Hoje 

queria registar aqui, duas afirmações do Senhor Presidente na última Assembleia. Que 

“o parque empresarial, está feito e pago”, começava por esta. O Parque Empresarial 

do Casarão, concluído, não está. Hoje tive o cuidado de lá ir, se o Senhor Presidente 

da Câmara acha que o Parque Empresarial do Casarão, está concluído, o Senhor não 

sabe o que é a urbanização de um parque empresarial. Se uma empresa privada 

fizesse um parque industrial, de certeza que não lhe passaria a licença de utilização, 

se estivesse como está o Parque Empresarial do Casarão. Faltam várias coisas, está 

muito longe de estar concluído. -------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto ao estar pago, normalmente quando se faz um projeto deste género 

temos que o rentabilizar. Estamos a discutir este ponto, obviamente porque o Parque 

Empresarial do Casarão, não tem viabilidade nenhuma, porque quando o fizeram, não 

fizeram estudo nenhum. Arranjaram um sítio e acharam que era só fazê-lo. Isto é 

bastante sério, porque o investimento foi muito elevado. Eu costumo dizer, que o 

Senhor Presidente quando tomou posse, se por ano, oferecesse gratuitamente dois 

terrenos a dois empresários que se propusessem a fazer indústrias em determinado 

tempo, só com o juro do dinheiro que foi investido conseguia fazer essas ofertas. É só 

fazer as contas, apenas com o juro do que foi investido na compra dos terrenos. --------

-------- Quanto a mim o Parque Empresarial do Casarão está longe de estar concluído, 

o sistema de saneamento está longe de estar concluído. O sistema de águas pluviais, 

está longe de ser uma opção moderna e adequada ao projeto. Os passeios não 

existem, são umas ruas alcatroadas com algumas infraestruturas. Foi instalado um 

parque longe das infraestruturas já existentes, com a consequência que quem trabalha 

costuma estar numa faixa etária que necessita de estar perto de serviços. Por 

exemplo, se um casal novo for trabalhar para aquela zona, veja à distância que está 

de escolas, não é servido de autocarros nem acessos. Falta muito para dizer que tem 

uma zona industria, não tem acessos e não está pronta. Faltam muitas coisas. ----------

-------- Voltando um pouco atrás, sabem como foi feita essa zona industrial? Os 

terrenos, foram pagos a 4 euros 4 vezes mais o valor que valiam. Para comprar caro, 

não é preciso mestria nenhuma, é fácil. Volto a referir, que apenas com o juro do 

dinheiro da compra dos terrenos e do investimento, poderia oferecer dois terrenos por 

ano. No final dos mandatos tinha 16 terrenos oferecidos. Não é fazer uma zona 

industrial, apenas para dizer que foi feita. Hoje estamos a discutir um ponto, que é o 
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de alugar terrenos. O que está, está feito, temos que avançar, mas lamento na altura 

lamento não ter sido ouvido em relação à localização. O Senhor acha que manda em 

tudo e que os outros não sabem nada, nem têm que ser ouvidos. ----------------------------

-------- Mas na realidade não venha dizer que aquilo está pronto e que está pago. O 

Senhor pagou mas foi com os impostos das empresas e de todos nós e o que é que 

fez em relação às outras empresas? Não investiu nada, mesmo nada ou praticamente 

nada. Hoje o que tenho a dizer é o seguinte, com estas soluções de arrendar, não são 

boas soluções. O Senhor vendeu o terreno ao Lidl a 15 euros e não os pode vender a 

mais que isso porque ninguém compra. Mude o regulamento e em vez de ser a 25 

euros, passe para 15. Não estou contra, porque é a nossa realidade. Se daqui a dois 

ou três anos, as condições forem favoráveis e for necessário voltar a alterar, os que 

aqui estiverem de certeza que aprovaram. Mas atualmente, para serem vendidos os 

preços tem que ser baixados. ---------------------------------------------------------------------------

-------- A minha sugestão era, baixar o preço dos lotes. Aquilo não vai ser rentabilizado 

de modo nenhum, agora temos que diminuir o prejuízo, baixando os preços. Já falei 

aqui várias sobre o regulamento e sou da opinião que devia ser alterado as cotas, as 

alturas, o número de pisos. Porque é que não mudamos isso, aquilo está mal feito. É 

por teimosia que aquilo não é alterado. Porque é que não podem ser construídos 3 

pisos? Ter uma cércea de 12 metros, com 3 pisos, é algum inconveniente? Isto são 

coisas básicas. Quem compra fica limitado, no regulamento, em algumas condições 

que faz com que seja ponderado esse investimento. Acho que há coisas que deveriam 

ser retiradas. Referi aqui várias situações, que quanto a mim são importantes. Na 

minha opinião, alugar um terreno a 50anos, não me diz nada. Vender os terrenos a 

preços mais competitivos, já me diz mais alguma coisa. -----------------------------------------

-------- Fui lá com todo gosto e realmente gosto de ver um parque como lá está, mas 

gostava de o ver concluído e mais que tudo gostava que estivesse lá várias empresas. 

Neste momento instalar lá uma empresa não vai ser fácil, até por uma questão de 

segurança. Aquilo não tem lá nada, no Parque Empresarial do Casarão, têm que ser 

criadas algumas coisas, nomeadamente na segurança. Nos dias de hoje, roubam em 

todo lado, num vazio daqueles, é muito perigoso. Deveria ser instalado um sistema de 

segurança.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJF de Ág ueda:  -------------------

-------- “Não me desloquei ainda ao Parque Empresarial do Casarão, não estou em 

condições de falar em profundidade como o Eng. José Oliveira, contundo tenho 

comigo uma coisa que se chama memória. Para já fico extraordinariamente feliz, por 

nesta assembleia se falar num parque empresaria. É algo de importante que nunca se 
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ouviu. Aquilo que ao longo dos anos, fomos discutindo e fomos falando era de zonas 

indústrias. Se formos visitar essas zonas, são interessantes até porque a sua 

localização é fantástica. É uma série de fábricas, com uma série de casas pelo meio, o 

nosso Concelho cresceu desordenadamente. Depois, também me recordo de nesta 

mesma assembleia, durante vários anos e várias legislaturas, discutirmos sobre firmas 

que se deslocavam a Águeda para se instalar e quando chegavam, as condições que 

eram dadas eram: “procurem por aí um terreno e safem-se”. Grandes empresas, 

safaram-se no Parque Empresarial de Albergaria, ou na zona de Oiã, ou no Parque 

Empresarial de Oliveira de Frades e inclusivamente algumas empresas de 

empresários de Águeda, saíram de Águeda. Penso que a criação de um Parque 

Empresarial, com alguma dimensão, dá a garantia a uma terra como Águeda, a que 

sejam montadas empresas que por sua vez precisam de outras empresas para 

assessoria. Águeda tem muitas empresas dessas e tem também muita mão-de-obra, 

especializada ou pelo menos com muitos anos de experiência, com os trabalhos das 

empresas. É mais fácil montar aqui uma fábrica de metalomecânica aqui, do que no 

Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Parece-me interessante que hoje aqui e agora se discute que Águeda tem um 

parque empresarial de grande dimensão. O seja, Águeda hoje, está em condições de 

receber o Lidl, que hoje é uma realidade. Se este parque não existisse o Lidl, não 

estaria em Águeda. Se de facto a questão da cércea, for uma mais-valia para o parque 

empresarial, se o tornar mais competitivo em relação a outros, não vejo que as 

sugestões não possam ser consideradas. Penso que o contributo de todos é 

importante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- As contas às vezes também devem ser feitas de outra maneira. Um terreno a 4 

euros até pode ser muito caro, mas o que eu sempre ouvi dizer era que os terrenos 

em Águeda custavam, 10, 15, 20 contos. A minha atividade profissional, é um misto de 

saltimbanco pelos caminhos de Portugal, porque eu era carteiro e visitava muitas 

firmas. Eu percorri caminhos que não lembra o diabo, há firmas em Águeda que não 

lembra a ninguém a sua localização. Mesmo em zonas ditas industriais, já o ouvi aqui 

dizer, inclusivamente na última Assembleia, que parece que nem infraestruturas têm e 

com fábricas há dez anos. Para mim muito mais importante é o facto de termos uma 

zona industrial de grande dimensão e com as suas palavras fiquei muito mais curioso 

por lá ir. Fico muito feliz por Águeda está preparada para receber qualquer empresa 

que se queira vir cá instalar.” ----------------------------------------------------------------------------

-------- Alberto José Fernandes Marques – PSD:  ------------------------------------------------

-------- “Alguma das coisas que vinha aqui dizer, já foram referidas pelo Eng. José 
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Oliveira, mas queria deixar aqui uma nota e um desabafo. Custa-me um pouco porque 

também tenho memória, por um lado acho muito bem que se fale de parques 

empresariais, e estamos no bom caminho nessa aposta. Mas de facto é preciso ter 

memória e custa-me assistir a um cero tipo de menosprezo ao que foi feito 

anteriormente e não me refiro apenas a Câmaras do PSD, falo mesmo a alturas 

anteriores ao 25 de Abril. Águeda sempre foi conhecida pela sua pujança industrial, 

houve grandes empreendedores, houve grandes autarcas, pessoas que passaram 

pelo poder e que tiveram poder comercial, poder económico poder político e fizeram 

aqui grandes coisas. É preciso não esquecer que hoje falamos em vias cicláveis, em 

modernidade, em parques empresariais, em novos conceitos de urbanismo e 

mobilidade, mas não podemos esquecer que há 5, 6 décadas atras os conceitos eram 

outros e não podemos passar pelo princípio que todas as pessoas que passaram pela 

Câmara, fossem do PSD ou de outro partido qualquer, que eram todos uns 

mentecaptos, uns patos bravos. É essa a imagem que tentam passar. Eram os 

conceitos que havia na altura. O próprio urbanismo da cidade não é perfeito. As zonas 

históricas das cidades, têm conceitos urbanísticos completamente arcaicos com os de 

hoje. Neste momento, como em outros momentos, foram corrigidas algumas 

situações. O que não acho bem é estarem sempre a menosprezar aquilo que está 

feito. Águeda sempre foi conhecido como um Concelho industrial, as zonas industriais 

que existem foram construídas segundo os conceitos que se usavam e obviamente 

que são escassas e obviamente que precisavam de acompanhamento de manutenção 

e modernização e isso é que deixou de ser feito. Essa é que é a questão. -----------------

-------- Também fui ao Parque Empresarial do Casarão, confesso que fiquei espantado 

de facto com a dimensão, acho até que é um pouco megalómano. Mas pensando a 

longo prazo poderá ser um boa aposta, porque está sem dúvida grande. Parece-me é 

um pouco desadequado, para a atualidade. O local também é esquisitíssimo, com uns 

acessos ainda mais esquisitos, mas tudo isso poderá ser corrigido a seu tempo. Fala-

se no parque empresarial, mas e a atenção que se dá às outras zonas industriais? Só 

porque foram promovidas por outros executivos não se faz manutenção? Parece que 

há uma guerrinha entre o que está feito e o que se faz agora. Parece que o que está a 

ser feito é tudo perfeito, o que está feito foi tudo mal feito, quanto pior estiver melhor. 

Os empresários que pagam a derrama que discutimos na outra reunião, são os que 

estão nas zonas industriais onde faltam muitas coisas. Estão feitas como se usava na 

altura, tem vias de comunicação dentro do possível, mas faltam muitas coisas, como a 

manutenção e recuperação. Algumas até fáceis de fazer, mas que esta Câmara optou 

por não fazer, porque optou por apostar tudo no Parque Empresarial do Casarão. 
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Porque sempre que se fala em apoios a industria e as empresas em Águeda, a 

resposta do Senhor Presidente é o Parque Empresarial do Casarão. ------------------------

-------- Relativamente a este Parque Empresarial do Casarão, só duas notas muito 

breves. Um tem a ver com a questão que será muito importante para o sucesso do 

Parque Empresarial do Casarão, principalmente quando lá for implantado o Lidl, com 

os posto de emprego que vão ser criados, e algumas empresas que porventura se 

consigam atrair, penso que seria importante ir planeando a existência de alguns 

equipamentos comerciais de apoio, restaurantes, cafés ou até inclusivamente creches. 

A outra era a questão do regulamento quando aqui já se falou em algumas 

incongruências e algumas limitações absolutamente obtusas no regulamento do 

Parque Empresarial do Casarão, como a que foi referida da cércea e dos pisos, que 

poderiam ser alteradas.” ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJF de Ág ueda:  -------------------

-------- “Queria dizer ao Dr. Alberto Marques, se me permite, isto é um local de debate 

político e em política debatemos ideias. Mas depois há uma coisa que é interessante, 

há um poder que é do Partido Socialista do qual faço parte, compete a um deputado 

defender a sua dama e a si na oposição, compete-lhe combater o poder. Uma das 

minhas funções é vir aqui e defender o Senhor Presidente da Câmara, enquanto seu 

apoiante. Não chamei nomes a ninguém, tive inclusivamente o cuidado de enaltecer 

do Eng. José Oliveira, que foi critica porque essa critica também é importante. O poder 

não tem a sabedoria toda, tudo o que o Senhor Presidente faz, não e correto, porque 

daqui a uns anitos, hão-de ca estar outros patos bravos como nós e irão dizer mal do 

pato bravo que cá esteve. É o ciclo natural e normal da política. Compete-me a mim 

defender o Senhor Presidente da Câmara, naquilo que acho que tem razão e sempre 

que o passado servir para eu defender o atual Presidente da Câmara, eu vou usar, 

sem chamar nomes, sem ser ofensivo. Essencialmente defendo ideias e foi isso que 

aqui fiz.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Queria dizer ao Senhor Presidente da Junta de Águeda, que os terrenos que 

foram comprados, eram terrenos a eucaliptal, não eram terrenos que se falava a 50 

euros há 15 anos, nem a 30 euros, nem a 20 euros. Eram terrenos a eucaliptal que 

não estavam classificados no PDM como industriais. Quero lembrar que o maior local 

em termos industriais do distrito de Aveiro que era a Zona Industrial do Vale do Grou, 

no novo PDM, o Senhor Presidente da Câmara retirou parte desse território de zona 

industrial e passou-o para o Casarão.  Também tenho a dizer, que estive numa 

reunião na Câmara Municipal, sobre esse espaço industrial do Vale do Grou, onde 
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ficou agendado que passado um mês se voltaria a realizar nova reunião para debater 

como seria trabalhado esse espaço. Nunca se realizou essa reunião e apareceu o 

Parque Empresarial do Casarão. Alegaram que as pessoas naquele sítio não queriam. 

-------- Este parque foi mal localizado, porque puxaram o parque para longe das 

infraestruturas. Escolheram a situação mais fácil, foram comprar os terrenos mais 

caros e onde lhes dava jeito. Não é assim que se trabalha. Estamos aqui a discutir 

uma nova solução para o parque empresarial, porque agora é difícil vender os 

terrenos. O que queria transmitir era, que aqueles terrenos não deviam ter sido pagos 

a mais de 1 euros, 1,25 euros. Comprar 4 vezes mais, compram quando o dinheiro 

não é deles. Quero voltar a referir que só o juro do dinheiro dava para instalar muitas 

empresas e importante é isso, trazer empresas para se instalarem em Águeda. Ou é 

dizer que temos um parque? Vamos comparar o Parque empresarial do Casarão com 

o Vale do Grou, ou com o Raso de Paredes. Este executivo meteu o saneamento e 

aguas na antiga estada nacional no vale do grou, obra importantíssima. No Vale do 

Grou existem melhores infraestruturas que no Parque Empresarial do Casarão. Tem 

águas, tem saneamento, tem melhores acessos. O problema agora é termos uma obra 

e não temos interessados em comprar. Vendeu um a 15 euros, que é abaixo do preço 

de custo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Ouvi com atenção o Sr. Eng. José Oliveira e solicitava ao Sr. Presidente da 

Câmara que tivesse em consideração algumas das suas chamadas de atenção que já 

repetiu aqui anteriormente, como é o caso das cérceas que se veio verificar, devido a 

uma alteração que veio aqui a Assembleia, ser necessária. A parte política também 

tem a ver com o preço. Não há nenhum terreno no Vale do Grou, que eu possa 

comprar por 4 euros. Sempre que se discutiu esta situação, nunca ouvi falar de preços 

de terrenos a 4 euros. Também já ouvi dizer, que estes terrenos são mais caros e que 

as pessoas os aproveitaram para vender. Não há nenhum terreno no Vale do Grou a 4 

euros. Poderá ter sido ou não caro, esta lá e é a grande obra deste Executivo. Está lá 

e está pago e é a grande obra deste Executivo. Agora temos de ter cuidado aos tais 

pormenores que possam melhorar a obra. Não vamos discutir o passado, porque e o 

passado nesta matéria é demasiado triste, não existia, era aleatório. Fazia-se uma 

empresa porque havia capital e interesse do empresário e fazia-se em qualquer lugar. 

Vamos falar do agora e agora concordo consigo num aspeto, a critica do pequeno 

pormenor na grande obra é sempre importante para quem a está a fazer. Não percebi 

a questão do saneamento, mas acho que é uma situação que merece ser discutida. E 

acho importante que uma grande obra, depois de estar feita e paga, não deixar que os 
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pormenores estraguem a sua utilidade.” --------------------------------------------------------------

-------- Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PJF de Barrô:  ----------------------------------

-------- “Concordo com algumas das coisas que foram ditas, com outras nem tanto. Por 

exemplo, não concordo com o Eng. José Oliveira, quando diz que não se devem 

arrendar os terrenos, se o terreno está disponível, tem infraestruturas ou vai ter e se 

se pode tirar algum rentabilidade acho que se deve fazer, porque é abrir portas para 

que venham empresários e para que sejam criados empregos, que é o que cada vez 

mais estamos a precisar. ---------------------------------------------------------------------------------

-------- Não posso também deixar de ficar sempre muito incomodado quando falam do 

passado, principalmente com o Senhor Prof. Vidal, que sempre que vem aqui vem 

criticar o passado. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mas eu vim cá para reforçar uma coisa que já disse ao Senhor Presidente da 

Câmara, que á as empresas que estão a trabalhar, são aquelas que pagam impostos 

que ajudam a que este parque seja uma realidade, o Senhor Presidente tem o meu 

apoio na ideia no geral. No particular podemos discordar de algumas coisas no Parque 

Empresarial, nomeadamente na localização porque acho que também acho que é um 

pouco remota e acho que os custos serão demasiado elevados para os tempos que 

correm. O tempo que passou, passou uma grande rasteira, compreendo isso. Este 

projeto desenhado em 2006 são tempos completamente diferentes daqueles que 

estamos a viver. Inclusivamente tempos em que algumas pessoas compraram 

terrenos, pavilhões, armazéns, que hoje estão completamente arrependidos, porque 

hoje, há coisas para arrendar que custam uma verdadeira ninharia. O que não posso 

deixar de reforçar é, a necessidade de apoiar aquelas zonas desordenadas, tipo Barrô 

e Giesteira, zonas pequenas, mas que são zonas que pagam impostos para a Câmara 

Municipal e que precisam de continuar a evoluir. Se este parque está pago, o que 

acho muito bem, vamos reinvestir e dar as condições onde elas faltam. Estou a falar 

por exemplo, na zona industrial de Barrô e na zona industrial de Aguada de Cima, que 

é a zona de Vale do Grou, que temos ali duas situações que são verdadeiras 

aberrações para empresas e empresários que tanto têm dado a este Concelho. ---------

-------- Tenho que discordar com o que disse o Senhor Presidente da Junta de Águeda, 

quando diz que a função de uns é defender a de outros atacar, acho que temos que vir 

aqui debater as nossas ideias e discutir política. Senhor Presidente da Câmara, faça-

nos o favor a todos, Presidentes de Junta, cidadãos de Águeda, empresários, pessoas 

que andam nas suas bicicletas motorizada e carros, que passam nestas estradas que 

estão degradadas e olhe para outras zonas e áreas industriais e dê-lhes as condições 

que elas merecem para as pessoas poderem com orgulho continuarem a pagar os 
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seus impostos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 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: ---------------------

-------- “Em primeiro lugar queria lançar um desafio ao Senhor Eng. José Oliveira, se 

tem terrenos por aquela zona, a Câmara está disponível para comprar ao preço que 

falou. Por 1 euro, podemos já avançar para as escrituras. Seja onde for, naquela zona, 

a Câmara compra a 1 euro, todos os que tiver, traga-nos a sua localização, que 

estamos disponíveis para comprar. É que nós precisamos deles, porque andamos 

ainda a comprar terrenos com preços muito mais elevados, para a pista de aviação 

enão conseguimos comprar nenhum a 1 euro. Porque é um equipamento que 

queremos pro a funcionar, que é a pista de aviação. ---------------------------------------------

-------- Porque é o parque não está todo a 18 metros ou a 20 metros? Não tenho 

problema nenhum que os edifícios cresçam, mas têm ao lado uma pista de aviação e 

nós temos que compatibilizar os equipamentos. Todas as construções que estão na 

pista de aviação vão ser para demolir, porque estão nas zonas de proteção da pista. 

Foi feito um estudo para a pista de aviação, que indicou quais deviam ser as alturas 

dos pavilhões, por isso é que nós colocamos a altura mínima para todo o parque. Se 

algum empresa precisar de mais, estamos cá e os futuros executivos também deverão 

estar cá, para resolver os problemas às empresas. Poderão crescer em altura, desde 

que não afetem a pista de aviação. Nós temos de ter uma visão integrada das coisas e 

não é uma de cada vez. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto às águas e ao saneamento, a rede de águas é da responsabilidade da 

Câmara e está a ser acompanhada pelos técnicos da Câmara, a de saneamento é 

acompanhada pela AdRA, tanto quanto sei não temos reclamações e está feita de 

acordo com todos os parâmetros exigíveis, como tal não sei o que é que o Senhor 

Eng. José Oliveira quis dizer. ----------------------------------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente da Junta de Barrô, já abordou esta situação, este parque 

foi projetado há vários anos, quando a situação económica era muito diferente, mas 

antes disso e o primeiro passo deste executivo no mandato anterior, foi tentar dar 

condições às zonas industriais existentes, para isso fizemos algumas reuniões com 

proprietários de terrenos em que propusemos parcerias. O problema é que primeiro 

havia alguns hábitos criados, a Câmara para fazer uma estrada numa zona industrial e 

para passar num terreno e valorizá-lo, ia pedir por favor. Algumas vezes ainda pagava 

o terreno e fazias os muros. O que propusemos aos proprietários, foi fazer parcerias 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/dezembro/2012 e 4/janeiro/2013 

86

com a Câmara para tentar infraestruturar aqui, e metade tinha que ser cedido à 

Câmara para fazer essas infraestruturas. Mas começaram os “diz que disse”, que a 

minha intenção era valorizar os meus terrenos, que na realidade não tenho. 

Efetivamente na Giesteira até tenho familiares que têm terrenos, eu não tenho, mas 

quando partimos para os terrenos, as pessoas como estavam influenciadas por esse 

espirito que a Câmara haveria de faze e que depois ainda iriamos pagar. Eu estou cá 

para gerir a Câmara e não para fazer negócios particulares e privados e favorecer os 

amigos. Muito claramente. Depois de abordarmos e não termos conseguido ter 

resposta para resolver os problemas das zonas industriais existentes, nós decidimos 

partir para novas. Sabemos muito bem o Concelho que temos e andamos a procura de 

terrenos e falamos com muitas pessoas para conseguir terrenos. O primeiro terreno 

que queríamos para uma zona industrial e houve vários, colocávamos várias 

condições. Tinha que ter infraestruturas próximas, fosse plano e no mínimo 100 mil 

metros quadrados. Entendíamos que não podíamos começar m parque empresarial 

com 10 mil metros e depois ir construindo e aumentando. Também tinha que ser fora 

das zonas que havia, porque temos que dizer que os terrenos estavam todos 

especulados, com valores brutais. Fomos procurar e encontramos 2 terrenos naquela 

zona, um com 110 mil e outro com 130 mil, que negociamos. Efetivamente falamos 

com pouca gente, negociamos sempre informando as pessoas do que pretendíamos 

fazer com aqueles terrenos, mas no final deste processo ainda tivemos gente de 

Águeda a tentar inviabilizar este projeto. Felizmente contámos com a honra das 

pessoas que assinaram contratos connosco. A Câmara atuou como deve atuar, como 

reguladora do mercado. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Agora estamos aqui numa outra fase, em que o mercado, não é aquilo que era 

na altura em que este parque foi idealizado. Também quero dizer que fizemos um 

parque, de acordo com aquilo que sentimos serem as necessidades de Águeda, ou 

que podiam responder face ao tempo que vivíamos na altura e as decisões têm um 

momento para ser tomadas e não podem ser avaliadas com contingências 

completamente diferentes. O parque tem a dimensão que tem, mas fora daquele 

parque a Câmara ainda possui bastantes terrenos, quase outro tanto, em termos de 

zona industrial, haja dinamismo económico, haja vontade para avançar porque 

poderemos avançar e haverá outras fases. ----------------------------------------------------------

-------- Quanto ao não estar acabado, passeios não vamos fazer. Os passeios só serão 

feitos depois de instalada a empresa, porque muitas vezes os passeios são destruídos 

aquando da construção. Mas tem uma rede de gás, de água, telecomunicações, 

energia elétrica, tem potência suficiente, basta dizer que para o Lidl tem mais de 1000 
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kVA e uma empresa poderá ter em média cerca de 150 kVA. ----------------------------------

-------- Aquilo que propomos hoje, esta alteração tem a ver com os tempos que correm 

que são de grandes dificuldades em que as empresas não têm as verbas nem o 

acesso ao crédito que tinham no passado. O que nós propomos de 1 euros/metro, por 

ano, a 50 anos, é em concessão, permite que por um valor módico, quase que não 

tem impacto nas contas da empresa, a empresa possa, caso não tenha dinheiro para 

a construção, pode usar aquele terreno durante o prazo de 50 anos. A empresa pode 

a qualquer momento adquirir o terreno, ao preço que correr na altura, servindo o 

dinheiro que entretanto foi pago, para amortizar pagando o remanescente com u juro 

de 3%. É isto que é proposto neste regulamento para a cedência dos terrenos do 

Parque Empresarial do Casarão. -----------------------------------------------------------------------

-------- Quanto a não haver limitações às aquisições dos terrenos, obviamente que 

queremos que haja limitações. Não queremos que alguém com muito dinheiro, queira 

arrendar tudo. Paga uma renda de aproximadamente 200 mil euros por ano e depois 

vai arrendar a outro e ganha ele o dinheiro. Isto é para servir os empresários que 

queiram instalar-se em Águeda, que queiram uma resposta rápida. --------------------------

-------- Sinceramente, quando olho para a gestão que temos feito e para as criticas que 

nos chegam, de má gestão, não consigo compreender. Antigamente não havia 

dinheiro, muitas das coisas estavam por fazer, as empresas que atualmente têm más 

condições já vêm desse tempo, na realidade nós temos dinheiro para pagar. Pagámos 

e estamos a fazer obra. Pensamos que pode estar a chegar o momento de ir aos 

espaços mais antigos, porque a mentalidade e o espirito das pessoas neste momento 

é totalmente diferente. Um metro de terra já não é tao importante como era, já não 

está tão especulado e poderá agora haver parcerias mais facilmente do que havia na 

altura. Mas houve todo um trabalho que precisou de ser feito para podermos chegar 

até aqui e efetivamente temos previsto algum saneamento e queremos fazer algumas 

obras e melhorar fortemente as condições de algumas empresas, que temos de o 

dizer, são lastimáveis. Não tenho nada pessoalmente, contra os empresários, gostava 

de ter muitos mais empresários no concelho, gostaria de os poder apoiar muito mais e 

cobrar muito mais derrama. Se a Câmara apoiar, se as empresas criarem empregos, 

tiverem lucros, acho que o Concelho se desenvolveria muito mais.” -------------------------

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

-------- “Em relação aos terrenos e ao repto que o Senhor Presidente me lançou, estou 

à vontade para defender um sítio ou outro como defendi aqui, por não tenho terrenos 

em qualquer um deles. Se o Senhor inflacionou os terrenos para mais de 4 euros, 

quem é vendia por 1 euro o terreno ao lado? Os terrenos em todo o Concelho, ou a 
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maior parte, terrenos florestais ou eucaliptais, todos sabem qual é o preço, não estou a 

inventar nada. O Senhor é que acha que eu tinha que lhe arranjar terrenos, nas 

imediações do seu parque por 1 euro, claro que não. Agora não, estão todos 

inflacionados. Até porque já lá tem uma zona industrial. Está a pedir uma coisa que até 

nem tem jeito nenhum. Isso é para justificar o que foi feito. -------------------------------------

-------- Em relação à altura acho que o Senhor Presidente, está a confundir as coisas, 

fala na pista que não tem nada a ver. Se tem uma cércea a de 12 metros, o que é que 

qual é a diferença de ter 2 ou ter 3 pisos? Estamos sempre a discutir uma coisa que 

não tem jeito nenhum, deve ser para enganar alguém que não está atento. Numa 

cércea de 12 metros, ter 2 ou 3 pisos, a altura não varia. Não confunda as coisas. ------

-------- Ainda na última assembleia lhe disse, em relação a que antigamente não se 

fazia nada, que a estrada que vai da Cerâmica do Alto à rotunda do Vale Grande, foi 

feita por quem? E paga por quem? E quais são as empresas que estão lá instaladas? 

Não se fez nada? Está sempre a dizer que não foi feito nada. Está sempre a dizer que 

só o Senhor é que faz obra.” -----------------------------------------------------------------------------

-------- De seguida, o Sr. Presidente da Câmara Dr. Gil Nadais , usou da palavra para 

esclarecer os intervenientes, conforme se transcreve na íntegra: -----------------------------

-------- “Obviamente e já o referi que os anteriores executivos, com certeza que teve 

dificuldades de atuar nas Zonas Industriais, devido à especulação dos terrenos. Acho 

que não podia ser mais claro, em relação as pessoas que cá estiveram aliás eu 

também estive e penso que se tentou fazer o melhor, se não se fez mais foi porque 

não houve o engenho, ou não se pôde. Quanto ao estar pago, parece que isso 

incomoda muito o Senhor Eng. José Oliveira. Mas está tudo pago, pagamos no último 

mês 1,5 milhão de euros. Faltam pequenos pormenores, mas haja empresas para irem 

para lá. Quanto aos acessos, não estou preocupado neste momento. Estou 

preocupado, por isso é que trago esta proposta, é em arranjar empresas para irem 

para lá, porque a seguir faço os acessos. Não preciso de ter acessos para nada, não 

preciso de autoestradas onde não passa gente. Eu preciso de ter empresas lá. É esse 

o nosso empenho, por isso trazemos esta proposta, que estou convencido que poderá 

desbloquear algumas situações.” -----------------------------------------------------------------------

-------- 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 7 abstenções, deliberou aprovar a Proposta da 

Câmara Municipal para alteração ao Regulamento Municipal de Venda de Lotes do 

Parque Empresarial do Casarão. -----------------------------------------------------------------------
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-------- 3.8 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do Regulamento 

da 2ª Edição do Prémio Águeda 21; ------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 UNANIMIDADE, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal 

do Regulamento da 2ª Edição do Prémio Águeda 21. --------------------------------------------

-------- 3.9 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo de 

delegação de competências na Junta da Freguesia da Borralha para a cedência de 

exploração/gestão do Parque do Souto Rio; --------------------------------------------------------

-------- 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 apenas pedir dois ou três esclarecimentos, fiquei com algumas dúvidas 

em relação ao protocolo. Este protocolo é para o Parque Aventura, aquela estrutura 

que foi, ou está a ser feita, com aqueles equipamentos de aventura e diversão? Ou é 

para todo o Parque do Souto Rio? Queria saber também se o Parque Aventura já está 

todo feito ou se a Câmara ainda vai fazer mais algum investimento? No caso da Junta 

de Freguesia da Borralha o concessionar a alguém, se será esse terceiro a acabar?” --

-------- 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: ---------------------

-------- “Efetivamente o investimento está todo realizado, alguns equipamentos não 

estão colocados porque entendemos que não devem lá estar sem que alguém tome 

conta deles. Porque é um equipamento que não deve ser utilizado, sob rigorosas 

condições de segurança. Está tudo adquirido, não há mais despesas a efetuar. Poderá 

faltar entregar qualquer equipamento, mas já está tudo adjudicado. Sei que falta um 

equipamento, que não foi fornecido, ainda não foi entregue, por isso será natural que 

falte pagar uma pequena verba.” -----------------------------------------------------------------------

------ 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 UNANIMIDADE aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

protocolo de delegação de competências na Junta da Freguesia da Borralha para a 

cedência de exploração/gestão do Parque do Souto Rio. ---------------------------------------

-------- 3.10 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do 

protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Aguada de Baixo; -
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-------- Neste ponto da Ordem do Dia interveio o Membro da Assembleia Municipal de 

Águeda, cuja intervenção se transcreve na íntegra: -----------------------------------------------

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

-------- “Queria dar apenas um esclarecimento ao protocolo que foi aprovado, 

inicialmente nesta Assembleia, relativamente à Freguesia de Aguada de Baixo. 

Protocolo esse, que nós em virtude de uma oportunidade de negócio que se abriu na 

zona onde era para ser efetuada a referida obra, achamos por bem tentar que fosse a 

bom porto essa possibilidade de aquisição de um imóvel no referido lugar, por via 

disso solicitamos junto da Câmara Municipal, a possibilidade de realizarmos o mesmo 

tipo de obra num outro cruzamento. Essa solicitação foi aceite, por isso tivemos que 

pedir novamente esta provação da Assembleia, respeitante a alteração do local onde 

efetuar a obra. Tínhamos timings marcados com a empresa que poderia vir a fazer a 

obra, tínhamos acordado preços, por isso a obra foi efetuada em agosto de 2012, 

graças a colaboração de alguns cidadãos da freguesia de Aguada de Baixo. Estamos 

agora a aguardar o desbloqueamento desta verba.” ----------------------------------------------

-------- 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 UNANIMIDADE aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

protocolo de delegação de competências na Junta da Freguesia de Aguada de Baixo. - 

-------- 3.11 – Tomada de conhecimento do relatório de auditoria no âmbito do Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; ------------------------------------------- 

-------- 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: ------------------------------------------------

-------- “Relativamente a este ponto, fiquei um pouco na dúvida, como é que funciona 

este relatório, porque aparecem vários tópicos. Nuns casos aparece o nome do Dr. 

António Martins, noutros casos aparece Eng.ª Sónia Marques. Depois tem vários 

pontos, que presumo que fossem várias dúvidas que as pessoas pudessem ter e uma 

explicação para essa situação. É pena que o Prof. Martins não esteja aqui, uma vez 

que deverá estar mais por dentro deste assunto. Há aqui dois pontos que gostaria de 

salientar, um deles já referi na outra reunião antes da Ordem do Dia. Tinha a ver com 

as viagens do Senhor Presidente da Câmara, quando num dos pontos que está neste 

relatório que diz que foi solicitado ao Senhor Presidente da Câmara, que se fosse 

possível fizesse um relatório sobre cada viagem que faz, com os custos e benefícios 

que essa viagens traz para Águeda. Ao que o Senhor Presidente se recusou 

responder, alegando que estaria disponível para discutir esse assunto em sede de 
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Assembleia Municipal. No geral a maior parte das viagens estão todas justificadas, 

nem terá que justificar ponto a ponto, no entanto acho que seria mais cordial e mais 

funcional, se no fim de cada viagem fizessem um resumo dos benefícios que Águeda 

poderá ter, com essa viagem. Esse era um aspeto. -----------------------------------------------

-------- Outros aspeto, é sobre a empresa Viasubria, um assunto que já veio várias 

vezes a esta Assembleia. O relatório tem dois parágrafos, um começa por “Uma 

estranha curiosidade” o outro começa por “Uma outra estranha curiosidade”. Não 

percebo muito bem se este relatório é uma opinião de alguém ou se é um relatório de 

uma comissão que analisou estas situações. O último parágrafo diz, “é meu entender, 

não alocando aqui, quaisquer ilegalidades, que a Assembleia deveria solicitar ao 

Senhor Presidente da Câmara o esclarecimento cabal desta situação, ou, em última 

análise, não o querendo fazer seria no mínimo coerente solicitar às autoridades 

competentes o estranho facto que uma empresa se constitua, para prestar serviços 

exclusivos ao Município.” Este parágrafo está aqui, faz-nos pensar. Não sei se é uma 

opinião de uma pessoa, se da comissão? Gostaria de saber se o Senhor Presidente 

tem alguma coisa a dizer sobre isso?” ---------------------------------------------------------------- 

-------- 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 ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

-------- “Este relatório, no âmbito do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas, é uma obrigatoriedade legal, mas é obrigatoriedade lega, fazê-lo 

internamente. Somos a única Câmara no país que chama para participar neste 

relatório um representante da Assembleia e um representante da população. 

Colocamos anúncios para que quisesse participal Houve uma pessoa que se 

voluntariou e a Assembleia nomeou um representante. São colocados à disposição de 

todos os elementos da comissão, toda a informação para que os Serviços da Câmara 

sejam auditados no âmbito desta comissão e façam este relatório. As opiniões que 

estão no relatório são de cada uma das pessoas da comissão. Eu não tenho 

interferência neste relatório. Cada elemento que foi auditar o serviço que lhe calhou, e 

emite a sua opinião. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não respondi ao Dr. António Martins, sobre as questões das viagens porque 

aquilo que está aqui é Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 

aquilo que ele me pediu, penso eu e foi o meu entendimento, foi uma avaliação política 

da atuação do Presidente, quando vai para o estrangeiro. Ou seja, essas questões 

não estão inseridas no âmbito deste relatório, foi por isso que dei essa resposta e que 
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estou disponível como estive aqui na anterior reunião para prestar todos os 

esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Há algumas viagens que se fazem, que são para participar em conferências. Às 

vezes, numa conferência, é mais importante o que se faz ao lado com quem se fala, 

os contactos que se estabelecem, do que propriamente o próprio conteúdo da 

conferencia. Isso é que permite estabelecer pontes e ligações, etc. --------------------------

-------- Quanto ao facto empresa Viasubria, trabalhar só para a Câmara. Eu não sei 

quantas empresas é que trabalham só para a Câmara. Não estou minimamente 

interessado. Das empresas que trabalham para a Câmara, o que me interessa é o 

produto final, não me interessa quem são os sócios, quem são os donos, ou os 

funcionários. Dentro dessa perspetiva para mim esta empresa que foi analisada, é 

como uma qualquer empresa que trabalhe para a Câmara. O Dr. António Martins, não 

está aqui para poder levantar todas as questões, teria todo o prazer em responder. 

Mas é a opinião do Dr. António Martins, sobre aquilo que ele viu, nos documentos da 

Câmara. Quero também informar, como vocês sabem essa empresa foi muito referida 

numa carta anónima que circulou por aí. Chegou à Senhora Inspetora, que se fartou 

de fazer inquéritos e pedir informações de tudo quanto era pessoa que pudesse 

eventualmente estar envolvida neste processo e depois não tenha escrito uma única 

linha, uma única linha a respeito deste processo. Isto é que me deixa triste. Escreveu 

muito sobre todos os processos, que não tem nada a ver, que só servem para atirar 

lama para cima de quem está a exercer os cargos autárquicos. De certeza absoluta 

que não encontrou nada para escrever, mas continuou a deixar pairar no ar 

suspeições, que se alargam ao longo do tempo e que de vez em quando são 

levantadas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Alberto José Fernandes Marques – PSD: ------------------------------------------------

-------- “Só um pedido de esclarecimento, neste caso da empresa Viasubria, como é o 

assunto de mais dois ou três neste relatório, há vários tópicos que são levantados, que 

depois têm lá respostas dadas por técnicos da Câmara, explicações onde se dissipam 

as dúvidas que determinado assunto levantou. Estão lá vários assuntos, até achei este 

relatório bastante interessante, mas neste caso em específico, não tem nada. Por isso 

é que perguntei se isto é apenas a opinião de alguém? Nos outros casos levanta-se a 

questão e aparecem as explicações de técnicos da Câmara, neste caso, levante-se o 

assunto e termina-se com o parágrafo que li há pouco que num mínimo, a mim deixa-

me curioso. Num relatório da comissão oficial, um parágrafo daqueles… Ou o Prof. 

Martins explica numa próxima assembleia, se é a responsabilidade dele? Se é da 

Comissão? Para se perceber. O facto de não haver nenhuma informação da Câmara, 
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como houve nas outras questões levantadas, também me intriga. Quererá dizer que 

não terá nada a dizer sobre isso? É estranho porque nos outros casos há sempre 

justificação. Deixaria para outra Assembleia para colocar a questão ao Dr. António 

Martins.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “A minha pergunta aqui é muita objetiva. Se bem me lembro já é a terceira, ou 

quarta vez, todos os anos cá vem, eu gostaria que esclarecesse definitivamente. Se 

bem me lembro estes serviços custavam à Câmara aproximadamente 4 mil euros. 

Gostaria de saber se houve ou não um concurso? Se bem me lembro também, houve 

um concurso, em que concorreram 7 empresas e esta foi a que apresentou o valor 

mais baixo que é de aproximadamente de 2300 euros. Era só isso que me gostava 

que me esclarecesse. Se houve ou não concurso? E se esta foi quem apresentou a 

proposta mais baixa.” --------------------------------------------------------------------------------------

-------- De seguida interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , 

Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que 

entendeu necessários para responder ao interveniente, conforme se transcreve na 

íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Efetivamente houve um concurso, quanto ao valor não sei, mas sei que houve 

um concurso, obviamente que houve um concurso. Queria também aproveitar para 

dizer, que onde há pormenores são pormenores de ordem legal que foram levantados. 

O Dr. António Martins, na sua resposta diz que não foram encontrados motivos de 

ordem legal.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Fala-se muito sobre este assunto desta empresa. Gostava que fosse o Senhor 

Presidente a explicar quais são os serviços que essa empresa faz a Câmara. Gostava 

que me esclarecesse que tipo de serviço, presta à Câmara Municipal para que 

possamos entender. Fala-se muita coisa, mas daí até ser verdade.” ------------------------- 

-------- De seguida interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , 

Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que 

entendeu necessários para responder ao interveniente, conforme se transcreve na 

íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Aquilo que a empresa faz é acompanhar a execução de obras que estão feitas 

nas vias municipais e nas situações de anomalia que aparecem nas vias, passeios, 

etc. Posso-lhe dar mais em concreto, ver o objeto que foi contratado e depois poderá 

ajuizar por si.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  --------------------------------------------
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-------- “Só uma pergunta e peço desculpa pela minha total ignorância nesta matéria, 

não é a minha área. Mas como leigo também tenho dúvidas, não há na Câmara 

nenhum técnico que possa executar estas tarefas ou esta fiscalização? Ou há algum 

impedimento legal para que sejam funcionários da Câmara a fazê-lo? Tem que ser 

contratada uma empresa para fazer um acompanhamento de passeios, de estradas, 

de caminhos? Não há nenhum funcionário ou é por impedimento legal?” -------------------

-------- De seguida interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , 

Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que 

entendeu necessários para responder ao interveniente, conforme se transcreve na 

íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Todos os trabalhos que são feitos pela Câmara. Têm duas formas de ser feitos. 

Ou diretamente, ou por serviços contratados. Quando cá chegamos inclusivamente as 

fiscalizações às empreitadas eram feitas por empresas. Nós acabámos com isso e 

colocamos técnicos. Só que temos reduzido o número de funcionários e não 

conseguimos ter funcionários para tudo. Até sabe, aquilo que o Governo aponta é para 

que cada vez as Câmaras tenham menos funcionários e nós também temos seguido 

nesse caminho. Aquilo que nós fazemos é que quando precisamos de recorrer a 

serviços externos, recorremos. Aliás ponto seguinte é um pedido para fazer um banco 

de horas para contratar pessoas para as escolas. Há muitas formas de resolver os 

problemas e esta é uma delas.” -------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Relativamente ao quadro de pessoal, posso estar enganado, queria que me 

esclarecesse umas dúvidas. Não é só sobre este ponto, mas sobre o regular 

funcionamento da Câmara, noto alguma demora em despachar algumas coisas, na 

parte técnica. Podiam-me esclarecer quantos engenheiros civis existem na Câmara? 

Quantos arquitetos existem na Câmara? Ou pessoas ligadas ao planeamento? Não 

tenho a certeza, mas quando vi o quadro de pessoal, penso que são 15 engenheiros 

civis. Causa-me estranheza, haver tantos técnicos e ainda ser necessário contratar 

mais gente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- De seguida interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , 

Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que 

entendeu necessários para responder ao interveniente, conforme se transcreve na 

íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Obviamente que aquilo que está no quadro de pessoal está correto. Agora o 

Senhor Engenheiro desconhece a variedade das funcionalidades da Câmara, revela 

um desconhecimento atroz. Só o acompanhamento de uma empreitada, por exemplo 
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da Escola Fernando Caldeira. Sabe qual é o valor da fiscalização? 4%, 5%. Uma obra 

de 6 milhões se for 4% são 240 mil euros, com esse valor pagamos a quase metade 

dos técnicos da Câmara. E os nossos técnicos estão a fazer o trabalho que nós 

consideramos que é mais que é mais valioso. Por exemplo, com todos os técnicos que 

tenho na Câmara, não faço um projeto de especialidade, não faço um. É mais barato ir 

ao mercado, prefiro ter os Engenheiros a fazerem acompanhamento de obras. 

Também desisti das empresas de fiscalização, porque em vez de ter um problema 

com o empreiteiro, passava a ter um problema com o empreiteiro e outro com a 

empresa de fiscalização. Porque se conluiavam e ficávamos com dois problemas. 

Lanço um desafio que é ver quantas Câmaras neste país adjudicam as obras e as 

concluem abaixo do valor de adjudicação. E nós temo-lo e isso é trabalho dos técnicos 

da Câmara. Não sei se com empresas de fiscalização obteríamos o mesmo resultado. 

Quero-lhe dizer que nas obras que estamos a fazer, o valor que já ficamos abaixo da 

adjudicação é superior a 1 milhão de euros. Por isso não achamos por mal empregues 

os técnicos que temos.” -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJF de Ág ueda:  -------------------

-------- “De facto aquilo que eu tenho verificado, porque há um grande volume de obras 

em Águeda, na cidade, de vez em quando vem umas pessoas de kispo verde 

fluorescente, isso é um facto e sou testemunha disso. O que me parece também 

interessante, com os números que são dados, e já não é a primeira vez que se fala 

nisso, o trabalho dos técnicos da Câmara no acompanhamento das obras tem se 

refletido em ganhos objetivos em termos do preço das obras. Por outro lado, ao que 

parece também, hoje fiquei aqui esclarecido, anteriormente haveria uma outra 

empresa que fazia este serviço, mas muito mais caro. Agora é mais barato e não 

estou a perceber esta confusão toda. O importante é sabermos se há melhorias se há 

ganhos ou não. De facto existem ganhos, penso que isso é importante. --------------------

-------- Outra coisa que penso que é importante frisar, é que estão a decorrer ao 

mesmo tempo, muitas obras e não é só na cidade é no Concelho. Existindo muitas 

obras, quer em volume económico como pela dimensão das mesmas, é normal que a 

fiscalização seja maior. Se a Câmara optou pela fiscalização através dos técnicos, 

acho muito bem.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- “O Senhor Presidente da Câmara acertou em cheio, com o exemplo que 

utilizou, a Escola Fernando Caldeira, excelente exemplo de fiscalização. Se calhar 

hoje finalmente percebi, que o que lá está, foi para baixar os custos da empreitada. Só 

quem lá vai e vê é que pode dizer, como eu digo, que aquela obra é uma perfeita 
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aberração. E quanto a mandar empreitar fora, o senhor devia-se orgulhar de ter um 

técnico e um arquiteto como a Câmara de Anadia, que têm projetos e edifícios 

lindíssimos da sua autoria.” ------------------------------------------------------------------------------

-------- 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: ---------------------

-------- “Eu disse que preferia mandar fazer fora os projetos de especialidade, os 

projetos de arquitetura também são feitos aqui na Câmara, os projetos de 

especialidade é que são fora. A legislação obriga que para fazer a fiscalização vá um 

técnico responsável pela higiene e segurança, o responsável pela obra e outros 

técnicos. Também acho que é exagerado, mas está na lei e tenho que cumprir, não 

posso por todas as tarefas no mesmo técnico. Tenho duas hipóteses ou mando fazer 

fora, ou tenho os técnicos e vão lá três ou quatro. Tenho uma arquiteta que só faz 

higiene e segurança nas obras.” ------------------------------------------------------------------------

-------- Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PSD – PJF de Rec ardães : ---------------

-------- “Efetivamente o Eng. José Oliveira veio falar no número de técnicos da Câmara, 

mas como Presidente de Junta acho que as juntas de freguesia deviam ter um 

engenheiro mais ligados com as juntas. Devíamos poder ter um técnico para 

acompanhar as nossas obras, para que elas corressem melhor. Se houvesse alguém 

que nos pudesse dar algumas indicações, era útil. Houve uma altura em que isso 

estava a funcionar, mas esse técnico foi retirado desse cargo, mas gostava muito que 

ele voltasse.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  --------------------------------------------

-------- “Só queria fazer uma pergunta, em relação a essa empresa que estávamos a 

falar e que o Senhor Presidente disse que era vantajoso fazer fora. Essa empresa 

emite relatórios? O preço é constante e tabelado, independentemente do volume de 

trabalho?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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: ---------------------

------- “Gostaria de dizer ao Senhor Presidente da Junta de Recardães que pelo que 

sei teve um técnico na sua freguesia, durante bastantes horas. Obviamente que teve 

apoio de bastantes técnicos, quando foi necessário. Por um lado há uns que dizem 

que temos muito, por outro temos outros que precisam dos que temos. E quando lhes 
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damos as tarefas para fazer é que podemos perceber se são muitos ou não. -------------

-------- Quanto aos relatórios da empresa, o Prof. António Martins, pediu-os todos e 

teve conhecimento deles, não tivemos problema em cedê-los. Este contrato não é à 

folha, a empresa tem um serviço para fazer, um relatório para cumprir. Está previsto 

um determinado trabalho, há um caderno de encargos onde está o trabalho que tem 

que ser feito.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais – Aquisição de serviços de 

trabalho temporário, no âmbito da cedência de pessoal na categoria de assistente 

operacional e banco de horas; --------------------------------------------------------------------------

-------- De seguida, 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 a proposta, conforme se transcreve na íntegra: 

-------- “Nós temos um grave problema com as escolas e com o pessoal auxiliar. 

Devido ao elevado número de absentismo que se verifica, no pessoal auxiliar das 

escolas e por isso vivíamos aqui situações verdadeiramente graves nas escolas onde 

não havia o apoio necessário. Os procedimentos são normais para contratação são 

brutais e não conseguimos dar resposta. Assim, fizemos uma pequena experiência no 

final do ano passado, compramos um pacote de 100 horas, três meses. Fizemos um 

concurso com uma empresa de trabalho temporário e sempre que precisamos de 

alguém para uma escola, dizemos a essa empresa que precisamos de alguém para 

um certo número de horas, durante um determinado período de tempo. É isso que 

propomos aqui neste contrato, é fazer um mais alargado, para podermos suprir estas 

dificuldades que existem nos estabelecimentos de ensino.” ------------------------------------

-------- Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cuja intervenção se transcrevem na íntegra: ---------------------------

-------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  --------------------------------------------

-------- “Queria apenas dizer que tem o meu apoio neste processo de tentativa de 

resolver este grave problema que as escolas de facto vivem, sente-se muito 

nomeadamente nas escolas de 2 ou 3 lugares, quando faltam as assistentes 

operacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Queria também dizer o seguinte, quando se fizesse a seleção destas pessoas 

também tem que ser feita com alguma equidade e com alguma atenção. Nem toda a 

gente está apta para ser assistente operacional a prova evidente é que acontece como 

disse e muito bem, faltam muitas vezes, muitas vezes sem avisar as escolas, muitas 

vezes é o professor que tem que suprimir essa falta. Posso-lhe dizer que no meu 
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Agrupamento, muitos professores fazem para além dos seus tempos, para fazer 

vigilâncias. Carece que quando se seleciona a empresa não se vá apenas pelo 

número de horas, mas também pelas competências para desempenhar estas funções. 

Que sejam vistas e acauteladas a situação das faltas. No último ano aumentaram, 

talvez pela crise não sei. A implementação do sistema de controle de entrada e saídas 

que implementou, que é fundamental e dever-se-ia estender a todos os agentes 

educativos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

-------- “Apenas queria dizer, que no que toca, ao relógio de ponto, estamos a estender 

aos estabelecimentos de ensino, agora os professores ainda não são uma 

competência da Câmara e para aí não podemos avançar. Agora passaria a palavra à 

Dr.ª Elsa, para explicar as questões relativas à seleção das candidatas. Digo 

candidatas, porque habitualmente são mulheres, não tenho nada contra que seja 

homens.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- De seguida interveio a Senhora Vereadora da Educação Dr.ª Elsa Corga , que 

apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários para responder ao 

interveniente, conforme se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------

-------- “Relativamente à seleção e com esta bolsa de horas temos a possibilidade de, 

estando uma pessoa durante uma semana numa escola e se tivermos um feedback 

negativo, podemos pedir à empresa que selecione outra pessoa. Temos essa 

facilidade, relativamente à questão de serem mulheres ou homens é evidente que 

podem ser homens, aliás temos umas excelente experiência em Aguada de Baixo, o 

Senhor Mário, referi o nome dele, porque é uma excelente experiência que temos, 

uma pessoa que está a fazer um trabalho muito bom. Venham mais que serão bem-

vindos também.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  --------------------------------------------

-------- “Só uma achega porque penso que seria importante, seria importante que fosse 

possível contratar pessoas de outras etnias, porque nas escolas temos alunos de 

várias etnias e grupos e era facilitado uma maior interação. Há uns anos, em 2000, a 

escola de Vale Domingos, fez uma experiência dessas piloto, que foi louvada em todo 

o lado, porque integrou nos seus quadros provisoriamente que conhecia a realidade 

local. Alguém que sabia o que podia e devia dizer, que sabiam quando não estavam e 

porque não estavam. Esta situação era uma mais-valia.” ----------------------------------------
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-------- 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 ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

-------- Penso que este mecanismo poderá ser possível, nos programas que fizermos e 

mesmo também se as pessoas estiverem inscritas e podem-se inscrever na empresa 

de trabalho temporário.” -----------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 UNANIMIDADE aprovar a Proposta da Câmara Municipal para 

Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais – Aquisição de 

serviços de trabalho temporário, no âmbito da cedência de pessoal na categoria de 

assistente operacional e banco de horas. ------------------------------------------------------------ 

------------------------------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:  

 

 

 
 


