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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

------ Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, do ano d ois mil e catorze, pelas vinte e 

uma horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 1.ª 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 Extraordinária da Assembleia de 12 de novembro; -----------------

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

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

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

de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira do Município, 

nos termos do disposto na alínea c), do nº2 do artigo nº 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Eleição do presidente de junta de freguesia, representante das freguesias do 

Concelho, no conselho Municipal de Educação, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 

5.º da Lei n.º 41/2003; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Eleição do Representante da Assembleia Municipal de Águeda para integração 

da Comissão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; --------------- 

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Adesão do Município de 

Águeda à Plataforma Geminal – cooperação com a Guiné-Bissau e fixação de quota anual; -

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Regulamento do 

Concurso Intermunicipal de Leitura da CIRA; ---------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Abertura de 

Procedimentos Concursais de Recrutamento para ocupação de postos de trabalho previstos 

e não ocupados do Mapa de Pessoal para 2014; ----------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 1ª revisão orçamental – 

Grandes Opções do Plano e Orçamento; --------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização prévia para 

assunção de compromissos plurianuais, ao abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de Apoio 

Financeiro para Aquisição de Prédio Rústico – União de Freguesias de Préstimo e Macieira 

de Alcoba; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta de Protocolo 

“Plano de Utilização e Funcionamento – Aldeia Pedagógica do Milho Antigo – Macieira de 

Alcôba”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de delegação Legal de 

Competências nas Juntas/Uniões de Freguesias – Acordos de Execução; -------------------------

------ 3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Projeto de Regulamento 

de Atribuição de Apoio às Juntas/Uniões de Freguesias do Município de Águeda, para 

aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos para o ano de 2014. ------------------------------

------ 3.13 – Discussão e avaliação da documentação enviada pela CPCJ de Águeda, 

referente à atividade da Comissão durante o ano de 2013, ao abrigo do n.º 1 e 2 do art.º 32.º 

da Lei n.º 147/99 de 1 de setembro. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Presidiu a esta sessão o Sr. Presidente da Assembleia Francisco  Manuel Guedes 

Vitorino  e foi secretariado pelas Senhoras Secretárias Carla Eliana Costa Tavares e 

Cristina Paula Fernandes da Cruz. --------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia Municipal , pelas vinte e uma horas e dez minutos, 

declarou aberta a 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 27 de Dezembro de 

2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da A ssembleia Municipal : -------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS; -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Carlos Alberto Batista Guerra – PS; --------------------------------------------------------------------

------ Cristina Paula Fernandes da Cruz – PS; --------------------------------------------------------------

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

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS-PP; ----------------------------------------------------------

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva - PS; -------------------------------------------------------------------

------  Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU; -----------------------------------------

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

------  Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura – PSD; ---------------------------------------------

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

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

------ Maria Utilia Ferreira da Rocha Ferrão - PS; ----------------------------------------------------------
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------ Mário Dinis Marques de Figueiredo – PS; -------------------------------------------------------------

------ João Carlos da Fonseca Coelho - PSD; --------------------------------------------------------------- 

------ Compareceram  igualmente à Sessão Extraordinária, os seguintes Pr esidentes de 

Junta de Freguesia (PJF): --------------------------------------------------------------------------------------

------ Albano Marques Abrantes – PJF de Aguada de Cima; --------------------------------------------

------ Helena Marques, em substituição de Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ 

da União das Freguesias de Águeda e Borralha; ---------------------------------------------------------- 

------Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada de 

Baixo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PJ da União das Freguesias de Belazaima, 

Castanheira e Agadão; --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga; ------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; --

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PJ da União das Freguesias de Recardães e 

Espinhel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PJ da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; ------

------ Daniela Rute de Oliveira Fernandes – PJ da União das Freguesias de Trofa, Segadães 

e Lamas do Vouga; ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Henrique Vidal Martins – União das Freguesias de Valongo do Vouga. --------------- 

------ O Executivo da Câmara Municipal encontrava-se repre sentado pelos Vereadores:  

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

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereador; ---------------------------------------

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

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

------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador; ------------------------------------------------------

------ Maria Paula da Graça Cardoso – PSD -----------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS – Vereador; ---------------------------------------

---------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS  ----------------------------------------

------ Foram lidas e verificadas as justificações de falta de: ---------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de Agueda e 

Borralha, substituído pela vogal Helena Marques; Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJF da 

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, que foi substituído por Daniela Rute de Oliveira 

Fernandes – Secretária da junta de freguesia; João Pedro Alvim Henriques Xavier – PJF de 

Valongo do Vouga, que foi substituído por José Henrique Vidal Martins; Marlene Sofia 
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Esteves de Oliveira, PSD que será substituída por João Carlos da Fonseca Coelho, na 

ausência do Sr. Brito António Rodrigues Salvador, que também não pode estar presente, 

pedindo a sua substituição; Marlene Gaio, PSD, substituída por Maria de Fátima Sampaio e 

Silva . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municiapal coloca ainda à consideração o pedido de 

suspensão de mandato, por um período de seis meses, consecutivos, do Sr. Deputado, do 

grupo municipal do Partido Socialista, Manuel Almeida Farias, sendo substituido pelo Sr. 

Jorge Miguel dos Santos Melo. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------1 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATAS  ------------------------------

------ 1.1. Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia de 12 de Novembro de 2013; ------- 

------ Antes da votação para aprovação da Ata, interveio o membro da Assembleia Municipal 

de Agueda, Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS-PP solicitando que o seu nome 

apareça como membro do grupo do CDS – PP e não do PSD. ---------------------------------------- 

------ Posto isto, foi a Ata posta a votação e aprovada por MAIORIA, com uma abstenção. ---- 

------ Neste momento o membro José Carlos Raposo Marques Vidal – PS refere que as 

Atas devem ser aprovadas apenas por quem esteve presente na sessão respetiva, o que foi 

aceite para prática futura. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da seguinte 

correspondência recebida e dirigida à Assembleia Municipal: ------------------------------------------

------ Carta Aberta da Câmara Municipal de Águeda,  dirigida as seguintes PME de 

Excelência 2013 de Águeda: ------------------------------------------------------------------------------------

------ A. S. D. - Indústria de Banheiras Acrílicas e Cabines de Hidromassagem, S.A; Alital – 

Cadeiras de Escritório, S.A.; Até Aqui - Gestão de Restaurantes, Unipessoal, Lda.; Dardo – 

Fábrica de Ferragens, Lda; Dinolux – Indústria e Comércio de Material Eléctrico, S.A.; 

Duramoldes – Indústria de Moldes, Cunhos e Cortantes, Lda.; Ferrão & Guerra, Lda.; H. F. 

A. – Henrique, Fernando & Alves, S.A.; Italbox – Utilidades Domésticas, Lda.; Miranda & 

Irmão, Lda.; Litan, Estantes Metálicas, Lda; Ramalhos, S.A.; Rofel – Indústria Metalúrgica de 

Águeda, Lda.; Solzaima - Equipamentos para Energias Renováveis, S.A.; Venâncio Manuel 

Lamas, Lda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ofício da  Câmara Municipal de Águeda, Proposta de Voto de Louvor a Cristiano 

Ronaldo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “No passado dia 13 de janeiro de 2014, o desportista português Cristiano Ronaldo, 

conquistou a Bola de Ouro – Prémio FIFA, para a categoria de melhor jogador do mundo, o 

que levou os vereadores da Câmara Municipal de Águeda, em reunião de 21 de janeiro de 
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2014, a proporem a submissão à Assembleia Municipal de voto de louvor, conforme a ata 

que se anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Cristiano Ronaldo alcançou pela segunda vez, e aos 28 anos, o patamar supremo do 

futebol, depois de em 2008 ter conquistado a primeira bola, sendo um exemplo para todos 

os jovens e aficionados pelo futebol. --------------------------------------------------------------------------

------ Nasceu na Região Autónoma da Madeira, começando a dar os primeiros toques na 

bola no Clube Andorinha, aos oito anos de idade, depois continuou no Nacional e no 

Sporting e começou a conquistar o Mundo do Futebol no Manchester United, antes de bater 

o recorde de valor de transferência de um atleta de futebol ingressando no Real Madrid. -----

------ Tem um currículo impressionante, não só nos títulos coletivos colecionados pelos 

clubes onde passou, como também nos títulos individuais, que, ano após na, engrossam a 

sua extraordinária carreira, e de que este prémio (re)conquistado é o expoente máximo. ----- 

------ Neste sentido propõe-se a V/ Ex.cia que submeta à próxima sessão ordinária da 

Assembleia Municipal Águeda, o voto de louvor ao desportista Cristiano Ronaldo”. -------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia coloca a proposta para aprovação sendo aprovada por 

maioria, com duas abstenções, uma delas da CDU. ------------------------------------------------------

------- Ofício Câmara Municipal de Águeda , Proposta de Voto de Pesar a Eusébio da Silva 

Ferreira: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “No passado dia 5 de janeiro de 2014, faleceu com 71 anos, o desportista português 

Eusébio da Silva Ferreira, conhecido por “Pantera Negra”, o que levou os vereadores da 

Câmara Municipal de Águeda, em reunião de 21 de janeiro de 2014, a proporem a 

submissão à Assembleia Municipal de voto de pesar, conforme a ata que se anexa.------------

------ Considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos pela Federação 

Internacional de História e Estatísticas de Futebol, que o lhe atribuiu o nono lugar para o 

jogador de futebol do século XXI. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Ganhou 4 títulos de Campeão Nacional, uma Taça dos Campeões e 4 Taças de 

Portugal. Foi 7 vezes o melhor marcador do campeonato e por duas vezes recebeu a “Bota 

de Ouro” de melhor marcador europeu. ----------------------------------------------------------------------

------ Na galeria de troféus também está destacada a “Bola de Ouro” para melhor jogador 

Europeu, em 1965. Às incomparáveis qualidades desportivas, acrescem as características 

humanas, que fizeram de Eusébio uma referência para todos nós. -----------------------------------

------ Desde que se retirou da prática desportiva, Eusébio ocupou um lugar de destaque na 

união de clubes desportivos e na promoção da modalidade a nível nacional e internacional, 

sendo o “Embaixador do futebol Português”. ----------------------------------------------------------------

------ Neste sentido propõe-se a V/ Ex.cia que submeta à próxima sessão ordinária 
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Assembleia Municipal Águeda, o voto de pesar do falecimento do desportista Eusébio da 

Silva Ferreira.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Assembleia coloca a proposta para aprovação sendo aprovada por 

maioria, com duas abstenções, uma delas da CDU. ------------------------------------------------- 

------ Ofício da Comunidade de Ucranianos em Águeda, Petiç ão à Assembleia 

Municipal de Águeda:  -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tratando-se de um texto bastante extenso, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

resume que o mesmo refere “que da violação dos Direitos Humanos, do atual governo 

ucraniano” e opta por ler apenas a parte final da petição, que se transcreve na integra: -------

------ “Por isso, pedimos a Portugal, como estado que defende os valores democráticos e os 

direitos humanos, como estado da EU e como membro da NATO que: ajude a por fim ao 

conflito na Ucrânia, pugnando-se pela via institucional para a realização de eleições 

parlamentares e presidenciais antecipadas, bem como pelo reconhecimento do novo 

conselho parlamentar, criado pelos partidos da oposição da Ucrânia em resposta à quebra 

da Constituição e uso da violência mortal contra o povo ucraniano perpetuado pelo regime 

de Yanukovich. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sejam congeladas as contas e os bens dos membros da família de Yanucovich, dos 

políticos ucranianos que o estão a apoiar e aos membros do governo ucraniano que 

participaram nos crimes contra o povo ucraniano. ---------------------------------------------------------

------ Pedimos para serem feitos todos os esforços diplomáticos no sentido de forçar as 

autoridades ucranianas para: parar a violência contra pessoas; retirar imediatamente as 

tropas do Ministério Interior (Berkut) e todas as armas criminosas de Kiev; libertar todos os 

presos detidos durante ou em conexão com os protestos; cancelar as leis repressivas 

dotadas em 16 de janeiro de 201; realizar uma investigação completa sobre os atos de 

violência perpetuados pela “Berkut” contra os jornalistas e médicos, bem como o uso 

excessivo da força contra os manifestantes, com o auxílio de membros do parlamento e 

jornalistas; voltar à Constituição de 2004 (alterada inconstitucionalmente); formar uma nova 

maioria parlamentar; dispensar o governo de Azarov; realizar eleições em Kiev, em 2014 e 

repor o poder, nomeando eleições parlamentares e presidenciais.” ----------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia questiona se alguém tem algum comentário ou 

pretende fazer alguma intervenção relativamente a esta petição e, constatando não haver 

interessados, prossegue dando conta de outra correspondência. -------------------------------------

------ Grupo Parlamentar do Partido “Os Verdes”, Projeto d e Resolução nº948/XII/3ª – 

Pela manutenção e o adequado funcionamento dos Hospitais Distrital de Águeda e 

Visconde de Salreu (Estarreja). ---------------------------------------------------------------------------------
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------ Grupo Parlamentar do Partido “Os Verdes”, Pergunta 154/XII/3ª ao Ministério das 

Finanças relativamente ao encerramento de Repartição de Finanças no Distrito de Aveiro. --

------ Ofício da  Câmara Municipal de Elvas, Moção de Defesa dos Doen tes 

Oncológicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocada a votação, a moção é aprovada por UNANIMIDADE. --------------------------------

------ Antes do período de Antes da Ordem do Dia, e à semelhança do que tem vindo a 

acontecer, solicita aos membros da Assembleia Municipal que estão representados noutros 

órgãos para fazerem uma resenha do que se passou em algumas reuniões para que todos 

fiquem ao corrente, dá a palavra aos membros representantes, cujas intervenções se 

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

------ Maria Helena Almeida Marques , em substituição de Paulo Alexandre Guerra de 

Azevedo Seara  – PJ da União das Freguesias de Águeda e Borralha, dá conta do que se 

passou no XIV Congresso da Associação Nacional de Freguesias: ----------------------------------

------ “Neste XIV Congresso da Associação Nacional de Freguesias realizado nos dias 31 de 

Janeiro e 01 e 02 de fevereiro de 2014, em Aveiro, sob o lema “ + FREGUESIA, MELHOR 

FUTURO” e que teve como objetivo analisar o impacto da “Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica”, no futuro das freguesias e na vida das populações, foram legitimados 

os órgãos Sociais da ANAFRE, em que foram eleitos para a mesa do concelho geral o 

presidente da União das Freguesias de Águeda e Borralha – Paulo Seara e para a mesa do 

congresso o presidente da Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba, Pedro Vidal. ---------

------ O Congresso fixou também as linhas de orientação do trabalho da ANAFRE para o 

mandato de 2013/2017 proclamando as seguintes conclusões: ---------------------------------------

------ As freguesias querem ver revogadas as Leis nº 73 e nº 75 de 2013; --------------------------

------ Ver publicada uma nova Lei das Finanças Locais que estabeleça um valor mínimo 

digno para o seu funcionamento, que elimine o critério TIPAU na distribuição dos recursos 

financeiros e consigne o alargamento das condições de empréstimo a longo prazo e de 

locação financeira; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Exigem a reposição dos valores do FFF, e o reforço da percentagem de participação 

das freguesias nos impostos recolhidos pelo estado; -----------------------------------------------------

------ Querem ver definitivamente clarificada a partilha das competências entre as freguesias 

e os municípios; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Manifestaram a discordância com a agregação a que as freguesias foram sujeitas, por 

deixarem o governo das freguesias distante das populações e não garantirem ganhos de 

eficácia e eficiência para o Poder Local, nem a poupança para os cofres do Estado, exigindo 

desta forma que sejam repostas as freguesias que por imposição sofreram agregação; -------
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------ Exigem também que seja revisto o Estatuto do Eleito Local e nele consignado o 

alargamento do regime de permanência aos Eleitos das Freguesias de maior dimensão, 

para dignificação das suas funções; ---------------------------------------------------------------------------

------ Querem ver garantida a prestação de serviços públicos próximos das populações e 

respeitado a sua gratuitidade; -----------------------------------------------------------------------------------

------ Querem igualmente ver garantidos os direitos dos trabalhadores, a contratação de 

pessoal e não por em causa a autonomia das freguesias, nomeadamente no que diz 

respeito à celebração de acordos de contratação coletiva; ----------------------------------------------

------ Querem ver respeitada a coesão social e territorial e garantidos os direitos das 

populações do interior do país com mais investimento nos serviços sociais e nas infra 

estruturas rodoviárias; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Querem ver cumprida a Constituição da República com a implantação da 

Regionalização Administrativa; ---------------------------------------------------------------------------------

------ Exigem que o Governo se empenhe na criação de medidas e planos que garantam a 

Igualdade e querem participar na implementação desses planos; ------------------------------------

------ Querem ter acesso a informação sobre os valores dos impostos locais cobrados no 

território de cada freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------

------ E por último, e porque é um ano importante, as freguesias querem participar 

ativamente nas comemorações dos 40 anos da Instituição do Poder Democrático em 

Portugal e das conquistas de abril. ----------------------------------------------------------------------------

------ Genericamente foram estas as conclusões do congresso, da qual se destaca 

obviamente a eleição de Paulo Seara e Pedro Vidal.” ----------------------------------------------------

------- Na sequência desta intervenção o Sr. Presidente da Assembleia , faz a seguinte 

intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Queria felicitar os membros eleitos, para a direção da ANAFRE, acho que Águeda 

está muito bem representada. Queria aproveitar o momento para informar que, eu próprio, 

na companhia do Sr. Presidente da Câmara Municipal, estivemos presentes no Rio de 

Janeiro entre o dia 16 e o dia 21 de Janeiro a convite da Casa de Viseu do Rio de Janeiro 

para participar no processo de fusão entre a Casa de Viseu e o Clube Português do Rio de 

Janeiro, que durante décadas manteve vivas as tradições e a cultura de Águeda, destaco a 

existência de uma réplica do Cancioneiro que pudemos ver. Esta visita iniciou um processo 

de aproximação de Águeda em relação à comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, que se 

crê constituir uma oportunidade para o futuro quer ao nível cultural quer ao nível económico. 

Foi uma iniciativa interessante e que creio que esta poderá vir a ser útil para os interesses 

de Águeda junto da comunidade portuguesa no Rio de Janeiro à semelhança do que já vem 
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acontecendo noutras cidades brasileiras.” -------------------------------------------------------------------

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

------ Pedro António Machado Vidal  – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira 

de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “26 de junho de 2009: Assembleia Municipal de Águeda, Ponto 3.2 da Ordem de 

Trabalhos – Discussão e aprovação da proposta da Câmara Municipal de Águeda, relativa 

ao contrato de parceria entre o Estado Português e os Municípios da Região de Aveiro, 

tendo em vista a implementação do novo modelo da gestão de redes em baixa, de água e 

saneamento básico no concelho. -------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo em vista o reforço de memória de todos passo a ler a transcrição de algumas 

intervenções de alguns membros desta Assembleia Municipal, que houve no passado 26 de 

junho de 2009. Então, nesse dia disse o professor António Martins: “ De todas as vezes que 

eu estive numa sessão da Assembleia Municipal, este é o documento mais importante que 

alguma vez aqui veio porque a água é um bem essencial e será no futuro motivo de muitas 

guerras. O conceito básico de distribuição de água é um conceito de distribuição universal e 

tenho muitas dúvidas que tal venha a acontecer no nosso concelho. Não podemos correr o 

risco de aprovar aqui uma coisa que seja geradora de conflitos no futuro e vai sê-lo 

seguramente se ela não for desenhada e sustentada e relembro que seremos todos 

politicamente responsáveis pelo resultado da votação caso a mesma venha a ser 

aprovada.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Disse o Professor José Marques Vidal: “ Águeda é um dos concelhos mais atrasados a 

nível de água e saneamento, do país. Houveram más opções ao longo de anos e anos. O 

problema da falta de água é uma reivindicação de fundo das populações, das assembleias, 

dos presidentes de junta e dos executivos, mas nunca foi uma opção de fundo da Câmara 

Municipal e deveria ter sido. Em Águeda tivemos estádio, mas não tivemos nem água nem 

saneamento. Foi a opção de momento e não podemos continuar assim. Eu, de facto, não 

gosto muito desta opção, pois tira uma certa agilização às autarquias; tira um poder mais 

próximo do cidadão; tira as ações dos agentes políticos, mas nada disso nos retira a nossa 

capacidade de luta e de a qualquer momento podermos tomar posições sobre a concessão. 
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Este contrato não retira a democracia nem a capacidade de ação e de pressão”.----------------

------- Relativamente ao que disse o professor José Marques Vidal, pergunto-lhe: continua a 

pensar da mesma forma como pensava em 2009? -------------------------------------------------------

------ Não acha que está na hora de lutarmos pela água e de tomarmos, todos, uma posição 

sobre a sua concessão ou seja: não acha que está na altura de fazer aquilo a que se propôs 

em 2009? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Silva Pinto: “Quando li este contrato fiquei encantado. Pensei que era uma medida boa 

e continuo a pensar, porque o que está em questão são as pessoas! Acham justo que haja 

pessoas sem água ao domicílio em Águeda? Há pessoas que clamam por água e esses 

também são portugueses de primeira tal como nós somos e hão-de ficar um pouco 

frustrados e sentir-se-ão enganados se nós, os eleitos, não fizermos nada por eles. Há aqui 

quem discuta se as pessoas vão pagar mais ou menos, mas eu penso que preferem pagar 

mais do que não terem água e saneamento por mais vinte ou trinta anos.”  ---------- Hilário 

Santos: “Sr. Presidente Gil Nadais: hoje, o m3 de água em Águeda é de 0,24 cêntimos no 1º 

escalão; nos primeiros cinco anos quanto custará? -------------------------------------------------------

------- Eng. Hilário: relativamente à pergunta que fiz naquela altura, digo eu, hoje, que 

aqueles que têm água, e repito, aqueles que têm água, pagam mais 140%, ou seja: estão a 

pagar a 0,57cêntimos o m3 no 1º escalão. Custava 0,24 cêntimos. ----------------------------------

------ Sr. Presidente Gil Nadais: em resposta à pergunta do Hilário, disse que “quanto ao 

valor do custo da água, eu não tenho aqui a percentagem do custo da mesma, mas sei que 

vai existir uma subida gradual ao longo dos anos, sendo certo que daqui a cinco anos, 

estaremos no preço a que hoje está a água em Albergaria-a-Velha; Relativamente à 

cobertura da rede de água, dentro de quatro anos teremos em Águeda uma cobertura de 

95%, sendo que já fizemos negociações com as Águas de Portugal, para que, este valor, de 

facto, seja cumprido no nosso concelho.” Hoje, passados quatro anos, pergunto: O que 

mudou? O que foi feito em Águeda? O que Águeda ganhou com esta parceria? Quantos 

aguedenses que não tinham água potável passaram a ter? Ao longo destes quatro anos, 

Águeda ganhou zero! Ou melhor, a população de Águeda ganhou zero! ---------------------------

------ Relativamente à minha freguesia, ao Préstimo e a Macieira de Alcôba, continuamos 

com todas as povoações sem saneamento básico e repito: todas as povoações sem 

saneamento básico e com as mesmas 24 povoações sem água potável ao domicílio. ---------

------ Alguém, aqui, faz ideia do que isto é? Se calhar só o Vasco, Presidente da União de 

Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão, consegue compreender o que isto é. A tal 

fartura da água proposta naquela altura ainda cá não chegou. No concelho de Águeda há 

sim, gente farta de não ter água, farta de não ter saneamento e os que têm água, estão 
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fartos de pagar mais caro pela água. Portanto, Sr. Presidente, a tal fartura que há é de tudo 

menos de água. Sei que a proposta tinha naquela altura a melhor das intenções. Sei que a 

ideia que havia naquela altura era de que a água iria chegar a todo o lado e mais algum, 

mas hoje, sei eu e sabemos todos, que a água não chegou a lugar nenhum. ---------------------

------ Posto isto, lhe digo, Sr. Presidente: assim como em 26 de junho de 2009 propôs a esta 

Assembleia a concessão das águas e do saneamento às Águas de Portugal, comece desde 

já a preparar a vinda a esta Assembleia da rutura deste mesmo contrato, invocando a 

cláusula 14ª do contrato de concessão, porque se até agora ainda não fizeram nada no que 

toca a água no nosso concelho, nada farão até 2015. Sugeria também que a Câmara 

Municipal de Águeda encomendasse um estudo a curto prazo para preparação do melhor 

cenário da saída da AdRA, até porque ainda há pouco tempo foi adjudicado um estudo para 

renegociação da parceria sendo que o cenário da saída não foi contemplado nesse mesmo 

estudo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O facto de se fazer um estudo poderá vir a revelar que poderá haver vantagens num 

cenário de saída, além de servir como forma de aumentar a pressão da AdRA, nas revisões 

que irão acontecer ainda este ano. Assim sendo, entregarei de imediato ao Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal, uma proposta conjunta entre a União de Freguesias do Préstimo e 

Macieira de Alcoba e a União das Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão, que é 

uma proposta de recomendação e não de obrigação, relativamente à parceria entre a 

Câmara Municipal de Águeda e a AdRA e que deverá ser votada, de imediato, por esta 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia Municipal passo a ler a proposta 

conjunta de recomendação da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba e da 

União das Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão e que eu peço a todos que se 

juntem a ela, porque de facto a falta de água é um problema que nos afeta e de que 

maneira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Proposta de recomendação:  ---------------------------------------------------------------------------

------ Tendo em consideração a intervenção que se acaba de proferir; tendo em 

consideração as diversas intervenções anteriormente proferidas nesta Assembleia por 

outros elementos da mesma; tendo ainda em consideração a existência de muitas reservas 

e putativas dúvidas sobre este assunto, também já aqui recorrentemente denunciadas; 

tendo em apreço diversos artigos entretanto suscitados na comunicação social sobre esta 

matéria; tendo também em consideração o histórico do comportamento da AdRA – Águas 

da Região de Aveiro face a compromissos contratualmente assumidos de que resultou um 

contínuo e crescente aumento do custo da água ao consumidor; não tendo havido a 
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consequente implementação de infraestruturas no terreno, de acordo com a calendarização 

prevista, verificando um desleal e precoce auto financiamento à custa do consumidor/ 

munícipe; tendo em consideração as pessoas e as suas necessidades básicas, entende-se 

que sendo no momento inquestionavelmente dúbias as vantagens ou prejuízos decorrentes 

da manutenção ou renúncia do contrato, para os munícipes em geral e entende esta 

Assembleia recomendar ao executivo que, na defesa dos interesses municipais, mande 

efetuar uma auditoria e avaliação por uma entidade independente de reconhecida 

idoneidade e capacidade técnica, sobre o enquadramento legal, vantagens e desvantagens 

da denúncia do acordo entre este município e a AdRA, no sentido de que com clarividência 

e sem penalizações legais se possa ponderar e decidir entre manter este acordo ou 

denunciá-lo, assumindo de novo o município, a gestão da produção e distribuição de agua 

potável e saneamento básico, no nosso concelho.--------------------------------------------------------- 

Pedro António Machado Vidal e Vasco Oliveira.” ----------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  antes da votação da proposta de 

recomendação, dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda  e aos 

senhores Membros que pretendem emitir opinião sobre a referida proposta, cujas 

intervenções a seguir se transcrevem na íntegra: --------------------------------------------------------- 

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

------ “Sobre esta questão da água, muito se tem falado aqui. Mas sobre esta questão, em 

particular, a câmara contratou um gabinete aliás, penso que na sequência do que foi falado 

aqui numa das últimas assembleias municipais e daquilo que falámos também em reunião 

de câmara para, por um lado acompanhar o novo EVEF que está a ser discutido neste 

momento e também para analisar qual é o melhor cenário para a água. E também já aqui foi 

dito, houve algumas discussões no mandato anterior, com o Sr. vereador do PSD. Nós 

analisamos todas as situações e não tomamos atitudes precipitadas, porque se 

entendêssemos que era fácil tomar uma decisão de saída e que nos favorecia essa já 

estaria tomada. Só que, eu entendo que, para tomar uma decisão dessas é preciso ter bem 

noção daquilo em que nos vamos meter a seguir. Nós soubemos até agora quanto é que 

íamos pagar pela água, aquilo que referiu em relação ao preço, efetivamente foi verdade, 

confirmo essas palavras porque aquilo que foi dito foi que iríamos pagar o mesmo que 

Albergaria já pagava porque o município de Albergaria era o único que estava a aplicar a lei. 

A lei diz que os Serviços da Água têm de recuperar. Ou seja: a água não pode ser 

subsidiada pela câmara e aquilo que estava a acontecer era que não era a água que a 

câmara estava a subsidiar, mas sim o saneamento que estava a ser muito subsidiado pela 

autarquia de Águeda e que agora não acontece. Portanto, aquilo foi que foi feito, foi feita 
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uma harmonização a nível de todos os municípios da região. ------------------------------------------

------ Estamos neste momento, os dez municípios, com exceção de Anadia, estamos a pagar 

a água ao mesmo preço. Neste momento não sei quais são as tendências, não temos 

quaisquer elementos, Está a ser estudado o novo EVEF e, da nossa parte, a continuidade 

ou não na AdRA será uma das questões que o Gabinete que contratámos, salvo erro 

chama-se EBES, de Lisboa, e que nos apresentará uma proposta e nos dará números 

esclarecedores para apresentar aqui nesta assembleia. O EVEF terá que vir aqui, embora 

não conheça bem esta tramitação, ainda, mas terá de vir aqui para ser aprovado por todos, 

e teremos oportunidade de nos manifestarmos em devido tempo sobre esta questão. ---------

------ Quanto aos investimentos, foi uma ministra do seu partido que atrasou todos os 

investimentos. Por um lado queremos que as coisas avancem e por outro lado, são da 

própria cor política que fazem com que as coisas não avancem. A AdRA tinha dinheiro para 

avançar com a primeira fase, há muito tempo, tudo desbloqueado e não tinha autorização 

porque as coisas estiveram paradas quase dois anos. Neste momento acho que não faz 

sentido, uma vez que não temos números para isso, e é prematura qualquer posição, 

quanto à saída da AdRA. Vamos esperar calmamente pela vinda do EVEF e depois vamos 

tomar a decisão que melhor serve o concelho e a população.” ----------------------------------------

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

------ “Primeira nota breve sobre o comentário do Sr. Presidente. Tenho que dizer o seguinte: 

o Sr. Presidente está à frente dos destinos do município há oito anos e meio. Basicamente 

esteve seis anos com um Governo PS e durante dois anos e meio com um Governo da 

Coligação. E sempre que trazemos aqui qualquer assunto, o Senhor põe tudo como 

responsabilidade dos últimos dois anos e meio; parece que não houve governos anteriores; 

parece que nunca houve coisa nenhuma para trás. Mas fica-nos mal falar sobre isto. Vamos 

a casos concretos: -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Primeira questão muito concreta que o Sr. Presidente da Junta aqui colocou e que para 

mim é novidade, é esta: é claro que esta equipa que vai analisar, da parte da Câmara, a 

posição da Câmara, no âmbito da CIRA e no âmbito da AdRA, no que diz respeito ao 

contrato da água e saneamento, vai equacionar também a possibilidade de saída. É claro, 

Sr. Presidente? É claro! Quer dizer que a informação que o Sr. Pedro tinha está errada; ------

------ Segunda situação: está prometida, e penso que está convocada para o mês de Março, 

uma Assembleia da CIRA, extraordinária, para serem debatidos dois pontos: a questão da 

AdRA e a questão do Centro Hospitalar. Estamos a falar deste requerimento que aqui nos 

apresentam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A informação que tivemos na última assembleia da CIRA é que também a própria 
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AdRA está a fazer a fazer uma reavaliação do próprio EVEF, termos mais corretos, o EVEF 

é o que vai originar depois o valor que estamos a pagar pela água. O que o Sr. Presidente 

disse e muito bem, o problema não está em estarmos a pagar 140% pelo valor da água; é 

que estamos a pagar o valor dos saneamentos que antes não os tínhamos. Isto leva muitos 

de nós para preços que quase triplicamos a nossa fatura da água, como nós dizíamos na 

altura. Quando falamos em pagar o preço justo da água, nós até achamos isso correto, mas 

basta só olhar as contas da AdRA e ver os lucros que ela tem e basta ver os custos que a 

AdRA tem, muitas vezes desnecessários. Portanto, nós temos que ajustar os serviços àquilo 

que os cidadãos podem pagar. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Mas a minha questão é esta: este estudo, quando está pronto? --------------------------------

------ Quem poderá ter acesso a isto? -------------------------------------------------------------------------

------ Porque, Sr. Presidente, há quatro representantes deste município na CIRA, três do 

Partido Socialista e eu da coligação, e precisávamos de estar munidos nesta assembleia de 

alguns elementos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A minha questão é: - Para quando vamos ter este estudo? Esta equipa vai-nos dar 

dados para nós podermos indo acompanhando este processo, se sim, se não; timings para 

isto. Porque senão, chegaremos à altura e vai-nos acontecer o mesmo que aconteceu no 

dia da votação, viemos aqui todos em cima da hora para decidir se continuamos ou não na 

AdRA e depois se não continuarmos na AdRA não temos mais dinheiro para fazer obras 

nenhumas e assim sucessivamente. Só isto! ---------------------------------------------------------------

------ Quanto à Recomendação o Sr. Presidente já foi ao encontro de uma das coisas 

fundamentais, é que vai ser equacionada a possibilidade de saída portanto dá-me a 

impressão que será votada por todas as pessoas sem nenhuma dúvida! Tem o meu apoio.” 

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

------ Em relação àquilo que aqui foi dito de algumas frases que eu terei proferido certamente 

que estarão na Ata em 2009 fiquei até admirado de eu ter falado tão certinho. Normalmente 

eu não falo tão bem e de forma tão correta e com tanta clarividência. Ainda bem que falei 

assim porque hoje a minha opinião é tal e qual a mesma. Em relação a uma recomendação 

ao Sr. Presidente da Câmara para este quadro todo, o Partido Socialista será favorável a 

essa recomendação e o Sr. Presidente da Câmara certamente que será favorável a ouvir a 

recomendação da Assembleia, com as preocupações a eles inerentes. ----------------------------

------ Agora, a parte política aqui explorada por um membro do CDS e que o PSD andou a 

explorar durante muitos anos. Lembro, que efetivamente o PS é um partido livre, até quando 

foi a questão das águas do Carvoeiro: uns a favor, outros abstiveram-se, outros contra e 

dentro da sensibilidade e dos conhecimentos que cada um de nós tinha, não podemos 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/ fevereiro/2014  

15

tornar a falar aqui de uma forma politicamente descomprometida, só para dizer lá fora que 

somos a favor e contra que o povo está a sentir um aumento brutal da água. O aumento 

brutal da água advém de uma lei, que é obrigatório o seu cumprimento, e que não permite 

que a mesma seja subsidiada. A não ser, e isso ficou ressalvado aqui em situações em que 

fosse comprovada a impossibilidade de pagamentos, devendo aí a câmara acorrer como foi 

aprovado nesta assembleia. Não há possibilidades de com AdRA ou sem AdRA, de hoje, 

segundo as diretivas europeias não termos o preço que já temos, que foi um brutal aumento 

de preços com um brutal aumento de impostos do governo. E neste brutal aumento, 

concordo, aí sim, com a proposta de recomendação do CDS. Tem a ver com o não 

cumprimento da AdRA. Isso foi discutido inclusive no âmbito da CIRA e levantada a questão 

pelo Eng. Hilário inclusive no âmbito da CIRA. A CIRA esteve até à última da hora para 

tomar uma posição e naqueles volte faces que acontecem na política o Sr. Eng.º Ribau e os 

seus colegas presidentes do executivo, onde o nosso Presidente tem lugar, por 

conhecimento de outros factos que nós não nos apercebemos no momento, resolveram 

aguardar com paciência que se iniciassem as obras. A verdade é que as obras começaram; 

estão um ano e meio atrasadas e já soubemos que a culpa é não exclusivamente, mas uma 

grande parte do Governo que paralisou a AdRA, outra grande parte da AdRA que fez o favor 

à Câmara de Aveiro, à Câmara de Albergaria, pagando de uma vez só vez só tudo o que 

eles tinham a haver, também parcelado, ir fazendo as obras de pagando parcelarmente 

aquilo que as câmaras tinham a haver. Portanto, houve aqui alguns erros, e a verdade é que 

as obras estão no terreno. E, portanto, não podemos estar a enganar o povo de Águeda ao 

dizer que, ao contrário, o preço seria mais barato. Não era! É impossível. As diretivas 

infelizmente são para se cumprir. Temos que ter em atenção os casos sociais e isso foi 

ressalvado pela assembleia, e foi aqui aprovado, e portanto, não vale a pena continuarmos 

a lutar com essa questão do preço da água. Vale a pena sim, e nisso concordo com o Sr. 

Pedro Vidal, que exigir, e o Sr. Presidente tem o nosso aval nisso, exigir à AdRA os 

cumprimentos e até algumas situações indemnizatórias, porque as partes da AdRA a nossa 

câmara pagou logo o que tínhamos a pagar, a AdRA é que se atrasou. O Governo é que 

não disponibilizou as verbas. Portanto, não trazemos o preço da água e do saneamento 

para o debate político porque são efetividades. Tem que se ter o preço real e o preço real é 

aquele. Agora, temos que trazer para o debate político a questão dos atrasos, o não 

cumprimento de normas e aquela questão de estamos em pleno séc. XXI e há mais vinho 

do que água, nessas terras que o Sr. Pedro disse. É uma vergonha chegar a isto; não haver 

lá água e saneamentos. Eu moro em Lamas do Vouga e há vinte anos que o saneamento 

está prometido, nessa zona serrana, e continuamos a aguardar. Sei que vai ser o último a 
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ser feito. Antes disso ainda vão ao Préstimo fazer o saneamento e só depois é que vêm a 

Lamas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Das afirmações que foram aqui referidas como eu tendo usado, e que são obviamente 

verdadeiras, é preciso referir aqui uma coisa que é muito importante que é a 

contextualização das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Como alguns se recordarão ou se calhar já nem tanto, quando eu proferi essas 

afirmações, nós tínhamos acabado de receber um CD na véspera, para votar no dia 

seguinte a adesão à AdRA. O que eu aqui questionei, aqui, na altura é se alguém que ia 

votar a proposta que estava em cima da mesa tinha conhecimento do que continha o CD, 

pelo aspeto, se calhar 90% das pessoas não sabia o que é lá estava dentro e, portanto, eu 

tive o particular cuidado de chamar a atenção que aquilo que se ia fazer era de uma 

responsabilidade enorme e, como tal, era de uma irresponsabilidade grande alguém votar 

aquilo que não conhecia. A discussão foi adiada e obviamente, como se lembram, foi à 

posteriori que votámos a adesão à AdRA. -------------------------------------------------------------------

----- Eu penso que é bom que não esqueçamos algumas das realidades ligadas àquilo que 

aqui foi referido e que não tem às vezes tanto de político como o professor José Vidal o quis 

caraterizar. Eu creio que ninguém está esquecido que não muito distante no tempo, nós 

votámos aqui outra parceria de águas que foi a dos municípios do Carvoeiro. Sabemos e 

recordamos todos seguramente o que foi o processo que mediou até à votação em 

Assembleia Municipal daquilo que eu aqui já referi e ainda ninguém me desmentiu, que é 

uma PPP das águas que foi o projeto e o negócio das Águas do Carvoeiro e que está 

obviamente ligada, professor José Vidal, à AdRA. Porquê? Porque o negócio das águas do 

Carvoeiro fornece em alta aquilo que depois a AdRA fornece em baixa. E, obviamente que, 

referiu aqui e muito bem, o Sr. Eng. Hilário, que a AdRA é uma empresa de referência, tem 

excelentes equipamentos, tem excelentes meios, tem um ambiente espetacular para se 

trabalhar, que apresenta resultados espetaculares e esses resultados advêm das coletas de 

água e saneamento. A AdRA é também ainda fornecida por uma entidade que se chama 

Águas do Carvoeiro cuja gestão é feita por uma empresa que é só – não sei se os senhores 

sabem disso, mas o Diário de Aveiro, já agora permitam-me a publicidade que anualmente 

se preocupa em fazer uma referência a diversas empresas dos diversos concelhos – 

estamos a falar de uma empresa que se não é a mais rentável, é das mais rentáveis do 

concelho de Albergaria-a-Velha que produz água em alta, que fornece água, que vende 

água, e tem resultados que lhes advém da água. ---------------------------------------------------------

------ Sendo a água um bem universal, que na minha opinião, volto a dize-lo 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/ fevereiro/2014  

17

independentemente das opiniões que haja dentro do meu partido, não deve ser privatizada, 

a água é um bem universal básico que deve continuar, em meu entender, nas mãos do 

Estado e nas mãos das autarquias. Portanto, ao dizer isto, já devem ter percebido que acho 

que há negócios nas águas, que não devem ser tolerados, em nome da dignidade de quem 

consome água e deve pagar efetivamente o custo real daquilo que ela custa, mas não pagar 

além disso o lucro que ela produz. -----------------------------------------------------------------------------

------ Também aqui foi referido, efetivamente, que antigamente a Câmara de Águeda, 

através dos Serviços Municipalizados, subsidiava quer a água quer o saneamento. Foi uma 

decisão política que, na minha opinião, estava errada porque as pessoas têm que pagar 

efetivamente os custos do serviço. É o mínimo que se exige a cada um de nós. Se nós 

usufruímos, temos de pagar aquilo de que usufruímos e portanto, acho que em matéria de 

subsídios não deve ser subsidiado, mas também, quem utiliza não deve ser explorado. -------

------ O que aqui está também fundamentalmente em causa, é que a AdRA se andou a 

autofinanciar não cumprindo unilateralmente a parte que lhe competia nos contratos que 

assinou, mas se não podia cumprir então suspendiam-se os aumentos das tarifas. Eu penso 

que isto é básico líquido e é a única forma honesta de abordar o problema. Mas não. As 

pessoas passaram a pagar mais, por forças da lei, e as leis quando estão mal alteram-se, 

sejam elas produzidas à esquerda ou à direita, sejam elas produzidas por quem for, se nós 

somos honestos, em uníssono, devemos dizer que a lei está mal e a lei tem que ser 

mudada. Só que não foi isso que foi feito e a população de Águeda foi massacrada durante 

estes anos todos até à altura em que a AdRA decide reinvestir. Porque, entretanto tinha sido 

bloqueada pelo Governo, que entretanto também estava condicionado, como o Sr. 

Presidente da Câmara sabe, por contenções orçamentais resultando da situação económica 

que não foi só criada em dois anos e meio de Governo, mas que também não foi só criada 

nos quatro, cinco ou sete anteriores, ou seja: é um conjunto de circunstâncias que é uma 

realidade ingrata, mas é a que temos e portanto quando não há dinheiro temos que olhar 

para a realidade e também perceber que às vezes não são só decisões políticas que 

condicionam; às vezes são as decisões que se baseiam na realidade dos factos. ---------------

------ Relativamente às gincanas, Professor José Vidal, em sede de CIRA ou não, 

recordamo-nos todos do que foi o processo de discussão das Águas do Carvoeiro e também 

de algumas intervenções menos ortodoxas e também, como o professor José Vidal sabe tão 

bem como eu, vieram de vários quadrantes: vieram de onde o senhor referiu há bocado, 

mas também vieram de vários quadrantes. Portanto, nós, por uma questão de honestidade 

pessoal, apesar de não ser política desta Assembleia, esse tipo de posições e denunciá-los. 

E, ou eles são corretos e nós aceitamos, ou não são corretos e nós temos que apontar o 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/ fevereiro/2014  

18

dedo. É uma questão de honestidade pessoal, em primeiro lugar; política em segundo lugar. 

Nós que aceitámos ser eleitos para este hemiciclo devemos respeito a quem nos elegeu. 

Em menor ou maior grau de votos, mas devemos todo esse respeito. Neste caso específico 

eu penso que no mínimo, ouvi o Sr. Presidente, agora, falar de coisas que ainda não tinha 

falado; percebi que hipoteticamente tem uma equipa a tratar deste assunto; não conheço 

nem o âmbito nem o contexto em que o Sr. Presidente tem a equipa, aquilo que eu ouvi 

acredito que seja verdade, mas pedia então também ao Sr. Presidente de Câmara que, para 

evitar este tipo de dúvidas, nos vá pondo frequentemente ao corrente. Se não o quiser fazer 

em sede de Assembleia Municipal, chame os representantes dos grupos municipais com 

alguma regularidade e vá dizendo aquilo que se está a passar. Agora, no meu entender, Sr. 

Presidente, todos os cenários devem ser possíveis. Independentemente das leis que hoje 

existem e que amanhã podem ser alteradas, todos os cenários são possíveis e o senhor, 

como Presidente da Câmara, tem essa obrigação e eu penso que também tem essa noção 

que lhe compete efetivamente encontrar as melhores soluções, procurar em função dos 

estudos e daquilo que é a realidade dos factos e a responsabilidade de determinado tipo de 

decisões, tomar as decisões mais corretas e, se o senhor quiser, suportá-las na Assembleia 

Municipal, porque entre todos, se calhar dói menos e as decisões serão melhor tomadas.” ---

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

------ “ De facto, é curioso o Sr. Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira 

de Alcôba trazer, hoje, esta questão aqui, para esta Assembleia, quando eu hoje de manhã, 

quando lia as capas dos jornais, verifiquei que três dos jornais nacionais, a saber: Jornal de 

Notícias, Diário de Notícias e o Jornal i, salvo erro, falavam precisamente deste problema 

que tem a ver com a privatização das águas e os perigos essa mesma privatização acarreta. 

-------- O Sr. Presidente da Câmara já disse que está a encetar esforços no sentido de 

averiguar qual a melhor forma de resolver este problema e ele tem razão quanto a isso, não 

podemos agora estar a tomar uma decisão precipitada, porque normalmente estes contratos 

depois também têm penalidades com resoluções antecipadas e isso também tem de ser 

tudo analisado que é para que o município ainda não venha a ter consequências mais 

graves do que aquelas que já está a ter, de todo o modo acho e concordo que este assunto 

deve merecer a maior atenção porque, e isto já foi dito aqui várias vezes, a privatização de 

bens essenciais como é a água, como é a saúde e como é a educação, devem realmente 

merecer a atenção de todos nós e a nossa maior atenção para que situações de abuso, 

nomeadamente em relação aos utentes, nem diria consumidores porque são serviços 

públicos, que os utentes saiam prejudicados.” -------------------------------------------------------------- 

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : ------------------------------------------- 
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------ “Eu quero dizer que não tenho elementos nenhuns neste momento sobre isso, sobre o 

que é que está a ser discutido em termos de EVEF. Está a ser feito um novo EVEF, pedimos 

documentos à AdRA, CIMRIA, etc. para enviar aos nossos consultores, foram enviados e 

solicitámos à AdRA que sempre que houvesse reuniões das duas equipas, porque há duas 

equipas a fazer este estudo: há uma equipa da AdRA que é a F9, e uma equipa da CIRA 

que é a DELOITE, que estão a negociar. Solicitei que sempre que eles se encontrassem, 

todos os dados fossem dados aos nossos consultores para poderem acompanhar o evoluir 

das conversações. Isto porquê? Há aqui algumas coisas: o modelo do EVEF também não é 

público. Permitem as cópias em papel, mas também não permitem o acesso indiscriminado. 

Dizem que há aqui direitos de autor e de propriedade da empresa que o fez, a F9, não 

permitem o acesso a esses estudos de forma direta para poder mexer nas contas desse 

EVEF. Portanto, aquilo que vai acontecer é que teremos que participar ativamente, os 

nossos representantes terão que participar ativamente nessas reuniões para saber o que é 

que se passa e como funciona esse modelo que está subjacente ao EVEF. Agora, aquilo 

que eu vos quero dizer é que quando tiver elementos que possa dar, quando os receber, 

estarei disponível para dar a todos porque acho que isto são discussões que temos de ter 

com alguma profundidade e tomarmos as posições que entendermos mais adequadas 

porque duma forma muito clara, as parcerias como estão organizadas são boas para quem 

tem o capital sabe no dia 1 de janeiro de cada ano quanto é que vai ganhar a 31 de 

dezembro, porque tem rendimentos garantidos, ou seja: não há riscos para quem investe 

porque o lucro está garantido. E, sinceramente, eu não gosto muito deste modelo de 

negócio, porque ele não estimula a melhoria da prestação de serviços, ele não estimula a 

prestação de um serviço a um preço mais baixo, porque está garantido um capital não há 

necessidade de fazer esforços de melhoria, que quem tem empresas tem de fazer nas suas 

empresas ou na sua atividade a trabalhar por conta de outrem. Por isso, estarei muito 

atento, pedirei o vosso apoio e darei os elementos assim que me chegarem para podermos 

em consciência tomar decisões sobre o modelo a seguir. No entanto, devo desde já dizer 

que o nosso número de consumidores é bastante baixo. Embora eu advogue e gostaria de 

ter uma Associação de Municípios ou até poderia ter uma parceria mas de capital 

monetariamente municipal, penso que será difícil um município só do tamanho de Águeda 

ter uma empresa de Águas que garanta a sua sustentabilidade, porque há economia de 

escala que são tidas quando estamos agrupados. Basta dizer, por exemplo, que a AdRA 

tem para cobrir os dez concelhos, duas equipas de avarias. Nós se sairmos, temos de ter 

uma equipa de avarias e os custos dessa equipa, esses piquetes, 24 horas, têm que ser 

repercutidos pelos consumidores que são servidos por elas. São custos e são análises que 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/ fevereiro/2014  

20

terão que ser feitos, no devido tempo, mas não é só lucros, há também algumas coisas que 

funcionam ao contrário, mas estaremos cá para analisar essa situação.” ---------------------------

------ Colocada a votação, a Proposta de Recomendação foi aprovada por unanimidade 

sendo retomada de imediato, a ordem das inscrições, cujas intervenções se transcrevem na 

íntegra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU:  -------------------------------------

------ “Sr. Presidente, antes da minha intervenção escrita, porque tenho que gerir o meu 

tempo. Tenho apenas 3 minutos e um interventor do público tem 5 minutos e eu represento 

quase 1.400 eleitores. Isto está refletido na intervenção, mas antes da leitura da 

intervenção, que foi escrita para gerir o tempo, gostaria de me congratular com a sua 

presença aqui e manifesto a minha satisfação por não ter que, por razões estranhas, teria 

que abandonar o seu lugar na Assembleia. -----------------------------------------------------------------

------ A segunda questão é que tenho uma satisfação tremenda porque sei que esta 

Assembleia nunca mais irá votar que eu tenha que pagar o Sol que no Inverno me aquece e 

no Verão me permite ir tomar um banho na praia. ---------------------------------------------------------

------ Andámos aqui a perder um tempo infinito e eu pergunto aos partidos com 

representação nesta Assembleia se não têm responsabilidade na privatização da água em 

todo o processo que foi seguido. Façam um exame de consciência. Portanto eu fico 

tranquilo com esta experiência, porque sei que com esta experiência, lamentavelmente 

refere-se à água, mas vamos acautelar o futuro tendo mais cuidado nas decisões que aqui 

se tomam. E agora, passaria a ler o texto que tive que escrever: -------------------------------------

------ Começarei por lamentar o pouco tempo que o Regimento da Assembleia Municipal de 

Águeda dispensa à CDU, para intervir neste período de Antes da Ordem do Dia. Reconheço 

que sendo a força política, com assento nesta Assembleia, menos votada, a CDU tem de se 

conformar com uma distribuição justa e proporcional ao seu número de votos, mas os 3 

minutos que lhe são destinados são manifestamente insuficientes para fazer uma 

abordagem de uma forma séria e coerente. Creio que não seria por alargar o Período de 

Antes da Ordem do Dia em mais alguns minutos, que as sessões se prolongariam pela noite 

dentro. Tal facto poderia aportar certamente, contributos qualitativamente mais importantes 

vindos principalmente dos partidos com menor tempo para intervir. Terei pois, hoje e no 

futuro, apenas condições para abordar questões de circunstância e de uma forma 

necessariamente superficial. Para não perder mais tempo e feito este reparo inicial, vou 

aproveitar os segundos que ainda me restam. -------------------------------------------------------------

------ Assim sendo, quero congratular-me com a iniciativa da Câmara Municipal ao promover 

a deslocação a Lisboa, à Assembleia da República, com cerca de oitenta aguedenses no 
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sentido de apoiarem a petição, em defesa do nosso Hospital, assinada por cerca de dez mil 

conterrâneos nossos. Pena que a mobilização não tenha sido mais conseguida, já que me 

parece que teria sido fácil mobilizar mais reformados pela sua disponibilidade, reformados 

que são afinal os maiores beneficiários no imediato, com a continuidade de um Hospital 

apetrechado e prestando serviços de saúde com qualidade. Uma maior mobilização para a 

defesa de um bem conquistado com Abril e com a Democracia daria mais força à luta. --------

------ Congratulo-me ainda com a iniciativa do Partido Comunista Português, que em 

conjunto com o Partido Ecologista Os Verdes, seu parceiro de coligação e também com o 

Bloco de Esquerda, que não tendo deputados pelo círculo eleitoral de Aveiro, apresentaram 

propostas de resolução em defesa do nosso Hospital, contrariamente aos partidos do 

chamado arco democrático, que continuam apenas entretidos e empenhados nas lutas 

pequenas da conquista e da partilha do poder. -------------------------------------------------------------

------ Finalmente, e porque passamos de um tempo de construção de um futuro melhor, para 

um tempo de defesa do que antes foi conquistado, lamento o facto de o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda não ter convocado a comissão de utentes em defesa dos 

serviços públicos, para a reunião realizada no passado dia 7-12-2013, na Câmara Municipal 

de Águeda, com algumas juntas de freguesia, a CP e a REFER. Tal comissão tem tido um 

papel importante na defesa dos utentes do serviço público, nomeadamente do Vouguinha, 

tendo realizado já um conjunto importante de iniciativas em sua defesa. Com o poder central 

distraído, os deputados por nós eleitos adormecidos – por nós, salvo seja, pelos votantes do 

arco democrático, terão de ser as forças vivas a tomar em suas mãos a responsabilidade do 

protesto e da indignação e um município deve mobilizar os outros, sempre e com mais 

empenho do que a mobilização do passado dia 19 de fevereiro. ----------------- Aproveito para 

que conste e para que fique na Mesa o projeto de resolução que o PCP apresentou na 

Assembleia da República sobre o Hospital de Águeda.”--------------------------------------------------

------ Maria Helena Almeida Marques  – União das Freguesias de Águeda e Borralha  -----

------ “Começo por louvar a iniciativa da Câmara Municipal de Águeda que mais uma vez 

colocou o Hospital de Águeda como uma causa cimeira da nossa preocupação coletiva. A 

deslocação ao parlamento permitiu verificar in loco que esta também é uma causa de todos 

os partidos representados na Assembleia da República. A este propósito, tenho que realçar 

a intervenção da deputada Paula Cardoso, que pondo de lado os ditames partidários, foi 

uma aguedense de corpo inteiro, colocando a defesa do Hospital e o interesse dos 

aguedenses, em primeiro lugar. A coragem demonstrada e o rigor da sua intervenção são 

de enaltecer num tempo em que não têm sido dadas liberdades pessoais por parte de quem 

apoia este Governo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Não posso deixar de referir aqui também as intervenções de Pedro Filipe Soares e 

especialmente a intervenção do Deputado Filipe Neto Brandão que desde há muito tempo é 

uma voz ativa na defesa do Hospital de Águeda e na denúncia deste processo de 

definhamento a que tem sido levado o Centro Hospitalar do Baixo Vouga. O interesse e a 

pertinência da petição lançada pela Câmara, e subscrita por cerca de dez mil aguedenses, 

ficaram bem demonstrados. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Uma última palavra para o aguedense Manuel Alegre que fez questão de estar 

presente associando-se a esta nobre causa. Do mesmo modo marcaram presença enquanto 

aguedenses empenhados Júlio Balreira e Jacinto Almeida. --------------------------------------------

------ Pela negativa, ficou bem patente o desprezo demonstrado pelo Governo sobre este 

assunto ao primar pela total ausência no momento da discussão da petição, mas nisso tem 

sido coerente. Ao longo destes dois anos e meio o Centro Hospitalar do Baixo Vouga nunca 

foi sua preocupação. Esta causa, ainda longe de estar ganha, nunca será dada como 

perdida. É o tempo de somar vontades e esforços dos aguedenses e de todos os que se 

quiserem associar a nós, para que este processo iniciado por este Governo se inverta e 

para que possamos vir a ter o Hospital que a nossa terra precisa e merece.” ---------------------

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

------ “Uma nota muito breve sobre a Águeda TV porque em quase todas as sessões da 

Assembleia Municipal que são acompanhadas por algumas pessoas conhecidas e amigas, 

pelo Águeda TV, acho que não houve nenhumas que venham dizer que a emissão vai 

abaixo ou que não conseguem ver e eu até deixei essa intervenção sobre a Águeda TV para 

mais tarde, porque eu até pedi há tempos à Câmara Municipal alguns dados sobre o 

Águeda TV e tiveram a amabilidade de me dar esses números e essas informações que 

estou a analisar e em breve conto fazer aqui uma intervenção sobre isso. O Águeda TV é 

um projeto muito interessante que tem pernas para andar, mas é preciso que as pessoas 

saibam os custos que isso tem; já lá vão algumas dezenas de milhares de euros. Continuo a 

achar que o projeto é válido, mas terá potencial para ser muito melhor do que o que tem 

sido, e então as questões técnicas poderão ser resolvidas de uma forma bastante mais 

simples para que as emissões não vão abaixo. ------------------------------------------------------------

------ Dois pontos muito breves, de uma forma telegráfica, nem de propósito fomos 

presenteados aqui à entrada com o Plano Local de Promoção da Acessibilidade de Águeda, 

que terá a ver com a melhoria das acessibilidades na cidade. Passei lá em baixo nas obras 

da ponte que está a ser intervencionada, que abriu e ainda bem, ao trânsito, hoje, apesar de 

todos os seus atrasos, mas há algumas situações que eu como leigo, obviamente, talvez 

seja extemporâneo e prematuro, mas há algumas que me parecem evidentemente, muito 
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difíceis de resolver ou então estou a ver a ver mal. No caso das acessibilidades, com os 

passeios que lá estão feitos e com os poste que vão ser colocados e com as coisas que 

ainda lá falta colocar, não estou a ver como é que vai ser possível passar lá uma cadeira de 

rodas ou pessoas com algumas dificuldades. Porventura a Câmara Municipal vai alegar que 

não é a dona da obra, a dona da obra são as Estradas de Portugal, mas penso que 

competirá à Câmara Municipal salvaguardar e exigir que sejam cumpridas todas as regras 

legais, e também todas as regras de bom senso, daquela estrutura, porque aquela ponte é 

muito importante e uma ligação de trânsito da cidade para peões e pessoas com dificuldade 

de locomoção. Além disso, há problemas nesta cidade que será importante acautelar ainda 

que nesta fase provisória, há lá questões de iluminação, umas barreiras que ainda estão 

colocadas de uma forma provisória e com passeios muito altos e que deveria ser talvez 

melhor acauteladas, mas isso penso que ainda estarão a tempo de corrigir e talvez no fim-

de-semana as coisas fiquem regularizadas, porque a Câmara Municipal, quer seja dona da 

obra ou não seja, acompanhar e garantir que as obras estejam bem-feitas, quer em termos 

de qualidade de execução, quer em termos da sua própria conceção, penso que é um dos 

aspetos que tem marcado pela negativa alguma atuação deste executivo. Tem-se notado 

isso até na regeneração urbana um projeto muito vasto com coisas muito boas e coisas 

muito más. E uma das coisas muito más é a qualidade evidente da falta de qualidade desta 

obra, desde a baixa até cá acima, encontramos em montes de sítios pedras partidas, coisas 

danificadas, umas por má utilização outras por manifesta falta de qualidade ou má aplicação 

dos materiais. Penso que a Câmara deveria ter um papel mais ativo nessa situação para 

salvaguardar essas situações. Mais graves são os erros de conceção. Uma coisa será 

acompanhar a execução da obra, e a seu tempo o Sr. Presidente fará valer todos os direitos 

da Câmara para que seja tudo corrigido, mas quanto aos erros de conceção, aí já não tem 

tanta desculpa, porque há situações que estavam à vista de toda a gente que foram 

alertados para uma data de situações e que teimosamente seguiram com o que estava no 

papel, vendo que estava mal. Há lugares de estacionamento onde não cabem automóveis, 

há rotundas e placas giratórias, como ali em frente ao Tribunal que estava à vista de toda a 

gente, que deviam funcionar e não funcionam, que devem ser corrigidas não sei quando. A 

câmara já acabou por dar a mão à palmatória porque ainda há dias pôs lá umas fitas 

vermelhas a delimitar o que provavelmente seria correto e não aquilo que lá está, e apesar 

disso teimosamente, ignorou todas as críticas construtivas que lhe foram feitas. Espero que 

vão a tempo de corrigir todos esses erros, mas erros de conceção, julgo eu, com tantos 

técnicos, tantos engenheiros, tantos arquitetos que há na Câmara poderiam mais facilmente 

evitáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Também, relativamente a um aspeto que decorre da regeneração urbana e também, 

lembrei-me há pouco que falámos aqui nas homenagens ao Cristiano Ronaldo e a Eusébio 

da Silva Ferreira; para além de homenagear estes vultos nacionais, também será bom 

homenagear os nossos da nossa terra. E, pelo menos se não homenagearmos mais alguns, 

que saibamos manter e preservar as homenagens que já foram feitas ao longo dos anos. O 

exemplo que eu tenho dado e já ouvi várias pessoas manifestarem-se sobre isto, é o 

exemplo da estátua do António Breda que para mim é um mau exemplo daquilo que será a 

preservação de uma homenagem a uma personalidade de inquestionável valor para 

Águeda. A estátua foi deslocada, foi colocada num sítio mal iluminada, e está sofrivelmente 

identificada um letring muito pequenino que mal se vê, está no meio de pedra e betão, nem 

uma única planta, nem uma flor, aquilo mais parece um porteiro da Marques de Castilho. É 

uma falta, não digo de qualidade estética, mas de respeito, diria mesmo, porque seria muito 

fácil dar mais alguma dignidade aquele monumento. Não me vou alongar mais. -----------------

------ Queria naturalmente cumprimentar as eleições dos presidentes das uniões de 

freguesia de Águeda, Borralha, Préstimo e Macieira de Alcôba, nos órgãos do Congresso da 

ANAFRE e desejar-lhe naturalmente um bom mandato e um bom trabalho em 

representação das suas freguesias e do concelho de Águeda.” ---------------------------------------

------ Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura – PSD : ------------------------------------------

------ “Sr. Presidente de Câmara: três perguntas concretas e uma sujestão. -----------------------

------ Deixando-me de considerações iniciais vou direto às questões: --------------------------------

------ Relativamente ao Pólo de Macinhata e as perguntas que lhe vou colocar são referentes 

aos pólos educativos. Efetivamente a menina dos olhos do nosso Presidente de Câmara, e 

muito bem, a meu ver, foi efetivamente a Educação. Sei que há bem pouco reuniu com o 

Ministro da Educação em Lisboa e de certo algumas novidades terá. Sendo assim, 

pergunto-lhe relativamente ao pólo de Macinhata, já parado há vários anos, que 

efetivamente as empresas construtoras têm umas após outras declaradas insolventes, qual 

é que é a resposta, qual é que é a solução, o que é se pretende fazer sobre e relativamente 

ao pólo de Macinhata do Vouga. -------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao pólo Educativo da Trofa, faz precisamente um ano da abertura do 

concurso para a construção do pólo educativo. No período eleitoral foi efetivamente lá 

colocada uma grua, essa grua entretanto foi retirada. Que novidades é que tem para nos 

trazer relativamente ao pólo educativo da Trofa. -----------------------------------------------------------

------ Pateira nascente: qual a solução para os nossos alunos daquela zona do concelho? ----

------ Três perguntas concretas sobre três pólos educativos, muito concretos também. ---------

------ Por fim uma sugestão que é a seguinte: ---------------------------------------------------------------
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------ Em alguns concelhos municipais da Juventude, alguns membros do concelho queixam-

se que a informação relativa à Juventude encontra-se dispersa por alguns links da Câmara 

Municipal. A sugestão que trazia era que efetivamente fosse criado um portal da Juventude 

através do site da Câmara Municipal e que congregasse toda a informação que o jovens do 

concelho têm, não só acerca daquilo que se passa no município mas também com 

informação também daquilo que o Governo propõe a nível de empreendorismo, criação de 

emprego, relacionado e direcionado para os jovens.” ----------------------------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PJF de Fermente los ; ---------------------------------    

------“Hoje, o que me traz aqui é a Pateira de Fermentelos porque tanto dinheiro se gastou 

para fazer o chamado emissário principal que leva os influentes depois de tratados e, 

constantemente, ao longo dos tempos, vêm fazendo descargas para a Pateira. Isso a nós 

preocupa-nos muito porque, se até agora, antes dessa construção, o que ia para a pateira 

era alguma coisa dos esgotos de Fermentelos agora são os esgotos de Fermentelos e os 

outros que lá vão parar na estação ou nas estações que lá estão a funcionar e que depois 

conduzem para o emissário principal. -------------------------------------------------------------------------

------ Enviámos uma carta à CIMRIA com conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara e 

estranha muito a resposta que nos é dada, dizendo que não foi bem calculado o caudal, 

porque agora há águas fluviais que estão a entrar na rede de saneamento e então, de vez 

em quando, têm de ser feitas descargas, porque o sistema não funciona e como não 

funciona descarregam para a Pateira. Estas coisas não podem acontecer! ------------------------

------ Se se gastaram milhões, então agora porque está mal dimensionada vamos a seguir 

contaminando a Pateira. Não podemos ficar calados! Temos que reclamar; temos que ir às 

instâncias superiores que tenhamos que buscar, mas não podemos ficar calados, não 

podemos deixar que se siga fazendo o que está a fazer. São coisas que não podem 

acontecer. A câmara concerteza que está atenta a esta situação, concerteza que sim, mas 

tem que ficar bem claro que nós não vamos desistir. Não nos vamos calar! -----------------------

------ Ainda na semana passada uma outra descarga enormíssima que fizeram, os caminhos 

adjacentes e a Pateira ficaram completamente cobertos de lodo de esgotos. Isto foi numa 

sexta-feira à noite que eu tive conhecimento e um senhor que faz trabalhos para a CIMRIA, 

que esteve no local comigo, teve o cuidado, concerteza com o conhecimento da CIMRIA, de 

no sábado à tarde lá ir limpar e espalhar tout-venant para que não se visse porque eu disse 

que na segunda-feira concerteza que a comunicação social podia lá estar presente para ver 

aquela situação.  Isto para dizer que temos que estar muito atentos a essa situação. Eles 

dizem também que são as águas pluviais que se estão a infiltrar nas redes de esgotos. 

Meus senhores: quem de direito que faça aquilo que tem que fazer para que isso não 
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aconteça. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mais duas questões: ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Ouvi aqui há pouco dizer que as Águas do Carvoeiro que tem uns lucros fabulosos. Em 

Fermentelos estão também a ser feitas obras na conduta principal de abastecimento  da 

responsabilidade das Águas do Carvoeiro, mas os trabalhos que estão a ser feitos, a 

sinalização nas ruas é um completo desastre. Ainda aqui na assembleia recebi uma 

mensagem a chamar-me a atenção que na rua da Bela Vista, junto à Escola EB2,3 houve lá 

um acidente, chamaram a GNR, que aquilo está muito mal sinalizado. Eu, dentro do 

possível, chamo a atenção; não nos ligam nenhuma, como se costuma dizer: não nos 

passam muita confiança e as coisas estão nesse sentido. ----------------------------------------------

------ Já agora, só para terminar, e apesar de ninguém me ter encomendado o sermão, mas 

porque as ruas de Fermentelos estão uma lástima. O estado delas é muito, muito 

degradado. Umas que já deviam ter começado a sua repavimentação no ano passado, 

ainda não começaram e entendemos o porquê e esperamos que este ano não sejam só 

estas. Que sejam essas e mais algumas. --------------------------------------------------------------------

------ Na semana passada fui também à Litoprinte e aquele bocadinho de rua, de estrada 

que vai até lá, ainda consegue estar muitissimo pior que as ruas de fermentelos. Há coisas 

que penso que poderiam ser resolvidas é uma rua em terra batida e talvez se pudesse 

compor duma forma a que se pudesse transitar minimamente.” ---------------------------------------

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

------ “ Eu vim cá na sequência da intervenção da representante da Junta de Freguesia de 

Águeda e Borralha e que tem a ver com o Hospital. Parece que estava aqui um certo 

silêncio sobre a questão do Hospital, nesta Assembleia, quando chegámos, quanto a mim, 

ao fim da linha. Isto é: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Durante tempos e tempos, andámos a fazer aquilo que era devido, contactos, a 

acreditar em pessoas e em reuniões, eu próprio estive numa reunião com a administração, 

trouxe aqui, a esta assembleia, nessa altura ouvi três compromissos em quatro intenções, 

das intenções nenhuma foi realizada, a todos os compromissos o conselho de administração 

fez o favor de mentir e as palavras não é dizer falso, não; são mentirosos! E são de tal 

maneira mentirosos que  conseguiram endrominar, acho eu, só assim é que é possível, ter 

em atenção algumas das interveenções e posições públicas do CDS e do PSD em relação a 

esta situação do Hospital. Demorámos quanto a mim, muito tempo, mas fizemos o percurso 

que havia a fazer, de pressões, de reuniões que havia a fazer, ARS, reuniões com o 

Conselho de Administração, pressões particulares com os seus ministros, os seus 

secretários de Estado e chegámos ao local onde as coisas tem que ser discutidas e que nos 
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representa, que é a Assembleia da República. Fiquei bastante agradado e já aqui foi 

realçado, por uma representante do PS, com as intervenções que lá existiram, 

nomeadamente a da Dra Paula Cardozo, que pôs definitivamente ao fim de um tempo, fim a 

uma determinada interminação, a um certo acreditar, que ela e os membros do seu partido 

tinham alguma fé, que o Governo, efetivamente fizesse alguma coisa; efetivamente fez! Fez 

o mesmo que nas outras situações: nada! E a Dra Paula Cardozo explodiu, e fez uma 

excelente intervenção para o tempo que tinha, colocou os pontos. E os pontos é que não 

houve plano estratégico nenhum, não há plano financeiro, não há plano económico; há só 

um plano de destruição e de esvaziamento, do Hospital de Águeda e Estarreja. Lembramos 

que urgencia básica de Águeda serve para Sever, Albergaria, Anadia, Oliveira do Bairro e 

Águeda. Portanto temos que alargar por aí também, Sr. Presidente da Câmara e os 

membros de toda esta Assembleia, as nossa influencias porque isto não tem a ver só com 

Águeda, mas tem a ver com uma região. Verificou-se também que é impressionante como é 

que ao final de dois anos e meio ninguém sabe que o que é que vão fazer e reagem aos 

jornais e agora há broncas nos jornais de Aveiro: na semana passada doze horas de espera 

nas urgências de Águeda?! Doze horas de espera e houve muita gente que veio embora, 

pagou as taxas moderadoras e não lhe foi devolvido o dinheiro,nem foram informadas de 

que tinham que ir para Aveiro. É possivel? É. Há picos? Há! Agora que há incompetência, 

há e muita. Podemos acreditar em alguém? Não! ---------------------------------------------------------

------ É perante esta situação que eu acho que chegou a altura de pensar e, aqui, neste 

caso,é um desafio à Câmara, mas pode não ser à Câmara pode ser a cada um de nós, 

qualquer um dos nossos partidos ou organizações em dar voz a quem ainda não a tem. Nós 

usámos a voz que temos, escrevemos, falámos com quem de direito, há aqui pessoas que 

foram a reuniões a todo o lado, que tentaram fizeram esforço, o Sr. Presidente da Câmara 

também e eu acho que é altura de o povo sair à rua; altura de se convocar uma 

manifestação não para o protesto em si mas para permitir às pessoas estarem presentes. 

Nós temos voz e nós temos que arranjar uma situação em que se as pessoas quiserem 

possam participar num protesto pelo esvaziamento do seu Hospital, e não só do seu 

Hospital, mas também do isolameto relativamente às vias de comunicação para Aveiro para 

a autoestrada, pela situação de não renovação da linha do Vouga. É altura de virmos para a 

rua, altura de darmos voz e, logicamente que mais não faremos; não vamos partir montras, 

não vamos partir nada. Apenas a imagem de um povo em luta que o Governo terá em conta 

ou não, tal como a Assembleia da Répública teve em consideração e irá ter em 

consideração os deputados dos diversos partidos que tomaram posição sobre o assunto. ----

------ O desafio aqui é: não se demore muito tempo para criar condições para que o povo 
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nos acompanhe, seja uma marcha, seja uma reunião, seja um protesto,   seja o que for, mas 

que o povo saia à rua e tenha a possibilidade tal como nós temos de estar aqui a falar, nem 

que seja só com a sua presensa e essa aí é fundamental na defesa do povo. É altura de se 

pensar em fazer uma manifestação em Águeda e de se pensar por alguma coisa de 

concreto e aqui é pela saúde que é fundamental, aproveite-se ou não para outros fins, 

aproveite-se ou não para outras reivindicações. O povo é livre. No âmbito da saúde 

sabemos onde chegámos. Chegámos ao limite e o limite agora é dar a voz ao povo e dar-

lhe a possibilidade de se manifestar. É este o desafio que o PS  vai seguir. É este o desafio 

que nós deixamos ao Sr. Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------

------ Já agora, nesta sequência, queria saber uma coisa que não foi aqui falado. ---------------

------ Se bem me lembro, o Sr. Presidente da Câmara solicitou uma reunião ao Sr. Ministro 

da Saúde. Gostaria de saber o que é que se passou, o que é que houve nessa reunião e em 

que ponto é que está essa situação da saúde em relação a esse pedido de reunião com o 

Sr. Ministro.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Tentarei ser breve. Tenho aqui mais assuntos para tratar mas falarei neles mais 

adiante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação a esta questão do Hospital, vejo alguma surpresa na posição da Dra Paula 

Cardoso. A mim não me surpreendeu. Desde início a Dr.ª Paula Cardoso tem feito este 

caminho e tem feito esta defesa. Tem sido esse o papel que o PSD tem feito em todo este 

processo. Temos sempre dito também isto: achamos que isto tem que ir numa base 

negocial e não numa base de força, porque não ganhamos nada pela força. Tive 

oportunidade de dizer isto ao Sr. Presidente, tive oportunidade de dizer isto ao atual Sr. 

Presidente de Estarreja, Diamantino Sabina, que posições públicas a exigir demissões só 

levam a que se elas estiverem para acontecer, não aconteçam. Todos sabemos disso. 

Quando somos obrigados publicamente a tomar decisões, muitas das vezes recuamos. 

Basta perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se não passou já por situações deste tipo. É 

um erro estratégico se efetivamente quisermos alcançar os nossos objetivos. Se quisermos 

alcançar os nossos objetivos temos que ir negociá-lo e consegui-lo. Se quisermos alcançar 

objetivos de propaganda política eleitoral de marketing, então continuemos neste caminho, 

porque temos pessoas a aplaudir-nos, mas temos os serviços a fugirem-nos. É isto que 

temos dito aqui vezes sem conta e manteremos este caminho. Achamos que é justa a nossa 

luta. Temo-lo dito em várias situações, bem sabe Sr. José Vidal, tudo o que temos feito na 

CIRA sobre isso, mas há uma coisa que acontece: temos que ter cabeça e não é da 

maneira que estamos a pensar que vamos conseguir. ---------------------------------------------------
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------ Fomos à Assembleia da República e o que é que isso adiantou? É a questão que 

importa por. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só mais uma nota: ouvimos muita gente falar que o Governo não esteve presente. 

Temos que perceber a orgânica da Assembleia da República. O Governo só tem de estar 

presente quando há uma petição, quando há uma proposta do Governo. O resto pode ser 

uma questão de respeito ou não respeito. Debatem-se tantas coisas na Assembleia da 

República que ele não pode lá estar em todas. Isto não quer dizer que ele não nos devesse 

recever. Não é isso. Foi só um pequeno esclarecimento sobre esta situação. ---------------------

------ Primeira nota que queria dar é em relação ao Sr. Paulo Seara e ao Sr. Pedro Vidal que 

neste momento não estão presentes mas está uma representante da União de Freguesias 

de Águeda e Borralha, endossar-lhes os parabéns pela recente eleição para os orgãos da 

ANAFRE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segunda nota que queria dar, era sobre a participação das mulheres na vida pública. 

Muitas vezes falamos que é importante que elas participem e depois vamo-nos esquecendo. 

Recentemente, nuns tempos muito curtos, apraz-me dizer que tivemos várias mulheres a 

assumirem diversos órgãos no concelho de Águeda. Estou aqui a ver a Dr.ª Carla Eliana na 

Tuna de Óis da Ribeira, estou a ver a Dr.ª Salomé na  Banda Alvarense, estou a ver a Dra 

Olívia Passos na Associação Comercial de Águeda e a Dr.ª Cristina que assumiram diversas 

funções em orgãos importantes. É importante realçar o papel das mulheres na vida pública. 

------ Aproveito o facto da Dr.ª Olívia Passos ter sido eleita na ACOAG para dizer ao Sr. 

Presidente que não iniciou bem este processo, porque apoiando uma lista à ACOAG, não o 

devia ter feito do meu ponto de vista. Venho pedir-lhe que consiga melhorar a relação que a 

instituição Câmara Municipal tem com a instituição ACOAG. Foi uma associação que teve 

várias quezílias com a Câmara Municipal, há uma nova presidência, eu sei que o senhor 

ficou muito incomodado pelo que eu disse, mas o senhor sabe que eu sou frontal e há uma 

coisa muito simples: se o senhor não apoiou ou incentivou nenhum apoio estará em 

condições de dizer que todas aquelas pessoas que dizem que realmente receberam o seu 

apoio ou o apelo pra participarem numa determinada lista, são mentirosas. Faço-lhe este 

desafio para o dizer aqui publicamente se assim foi. Vinha-lhe pedir basicamente que o Sr. 

Presidente encetasse uma nova era de relações com a Associação Comercial de Águeda. 

Posso-lhe dizer, Sr. Carlos Alberto, e foi com gosto que vi elementos do PSD nas duas 

listas. Está aqui o Dr. Alberto Marques que pertencia a uma lista; aqui não está a Dr.ª 

Marlene Gaio que pertencia a outra lista e houve muitos destacados elementos do PSD nas 

diversas listas, portanto é com gosto que diversas listas para a ACOAG e diversos elelentos 

do PSD nessas listas e não só. ---------------------------------------------------------------------------------
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------ Penso que abriu hoje a ponte de Águeda. O meu colega Alberto Marques já falou sobre 

isso. A questão que lhe queria perguntar, para começar, é : ouvi dizer que rapidamente a 

ponte sobre o campo vai ficar interrompida por causa das obras de alargamento, por causa 

das obras das cheias. Não sei se é verdade ou mentira; que previsões tem para isto e se vai 

ficar ou não, completamente interrompida. ------------------------------------------------------------------

------ A questão da ponte para Óis da Ribeira. Eu sei que houve uma assembleia de 

freguesia esta semana, sobre isso, mas, Sr. Presidente, eu penso que deve ser acautelado 

de forma diferente a questão de Óis da Ribeira, penso eu. ---------------------------------------------

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

------ “ Respondendo às questões do Sr. Alberto Marques, tivemos todo o prazer em enviar 

os números do Águeda TV porque não temos coisas escondidas, os números são para se 

mostrarem quando nos são pedidos e outros que são dados mesmo sem nos pedirem. 

Aquilo que o Sr. está a dizer de que algumas pessoas se queixam, é que, é uma questão de 

custos. É de não termos acessibilidade para todos. Nós não sabemos quantas pessoas 

vamos ter. Temos um limite de acesso ao Águeda TV e se nós comprarmos mais largura de 

banda podemos ter mais acessos só que isso vai ter mais custos. O senhor já referiu que 

gastámos, não sei quanto, com certeza está a querer que gastemos muito mais. Fico 

contente. Vou equacionar essa possibilidade. Não há problema a respeito dessa situação. E 

devemos equacioná-la para uma próxima assembleia. --------------------------------------------------

------ Sobre a ponte e o acompanhamento da obra, quero dizer-lhe que nós não temos culpa 

nem conhecimento do projeto da obra. Não foi dado conhecimento à câmara pelas Estradas 

de Portugal, apesar de o pedirmos e termos tentado, obviamente o máximo de 

acompanhamento possível e com algumas intervenções no sentido de melhorar algumas 

coisas que lá estavam. Por exemplo aqueles 40cm de degraus, eu não concordo nada com 

aquela situação que lá está, mas dizem-me que é uma ponte rodoviária e, como tal, ou tinha 

aquilo ou tinha umas guardas em metal, mas eu disse que se queriam passar este troço 

todo de estrada para o município, com certeza que aceitariam a ponte depois de feita e 

prontinha. Estaríamos disponíveis para isso e ficaria uma ponte muito mais agradável do 

que o que está aquela e referi que, se houver um acidente, se um carro bater de lado e ficar 

ali um encostado, esperemos que nunca aconteça, mas teremos que abrir o tejadilho do 

carro porque não se abre uma porta. Os 40cm não permitem a abertura de uma porta. A 

respeito dos passeios pensei que ficassem mais largos, e aquilo vai dar para passar com 

bastante cuidado e os 40cm também me assustam para uma cadeira de rodas. Não é a 

situação que eu gostava, mas é a situação que a Estradas de Portugal nos deu a conhecer. 

------ Quanto às obras que são feitas, cada vez mais, uma coisa é o projeto e outra coisa é a 
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obra em si. As obras foram bastante acompanhadas e tentámos ao máximo umas lacunas 

que encontrámos, ouvimos muitas sugestões e, por acaso, nunca nos surgiu nenhuma 

sugestão a respeito daquele espaço que, verificámos agora que não funciona. Não funciona 

por uma razão. Porque estacionam em cima das pistas cicláveis de uma forma muito mais 

do que abusiva; permanente, quase. Agora a GNR parece que vai começar a fazer algum 

trabalho para que aquilo funcione porque aquela zona ali só não funciona porque as pistas 

cicláveis estão permanentemente com carros em cima e portanto os autocarros têm 

dificuldade em passar. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à estátua do Dr. Breda está já adquirida uma iluminação que ainda vai levar 

algum tempo a colocar para iluminar e, sinceramente, equaciono se devemos ou não subir a 

estátua alguma coisa ou fazermos ali alguma intervenção. Sinceramente, interrogo-me 

sobre essa situação. Não concordarei tanto com as flores porque aquela zona é muito 

frequentada por estudantes, onde eles gostam de estar e que usufruem bastante daquela 

zona em frente à escola, mas interrogo-me bastante se não devemos fazer alguma 

intervenção. Iluminação vai levar porque também concordo que está bastante escura. --------

------ Relativamente ao Pólo de Macinhata: fizemos a cessação da possessão contratual 

para outro empreiteiro porque é aquilo que nos permitirá, se correrem bem as coisas, 

concluir a obra no menor tempo possível. Espero que corra bem este processo porque 

senão vamos ter a obra parada mais um ano para fazer novas medições, novo concurso, 

reclamações etc. esta foi a primeira escola que começou a ser construida e eu estou 

convencida se não for a última a ser acabada, vai ser perto disso. -----------------------------------

------ Quanto ao Pólo da Trofa, sinceramente não vi se tinha grua ou tiraram a grua. Passei 

lá hoje e as obras, até me admirei porque o tempo não tem estado grande coisa, mas estão 

em obras no Pólo da Trofa; as outras estão suspensas. Nós não temos tido condições para 

que as obras avancem. Estão todas adjudicadas, estão para andar, mas neste momento, 

como deve compreender, estamos com algumas dificuldades devido às condições 

climatéricas que se têm feito sentir. ---------------------------------------------------------------------------

------ Pateira Nascente, não vai ser construida. Nós não precisaremos de mais escolas. Nós 

vamos encerrar muitas escolas nos próximos anos porque os polos educativos irão começar 

a funcionar e irão absorver praticamente todos os alunos que nós temos. Nós temos falta de 

alunos mas passaremos a ter a quantidade de escolas necessárias e iremos ter pólos 

educativos a funcionar em pleno. ------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à reunião com o Sr. Ministro, aquilo que eu e a Sra. Vereadora fomos lá fazer 

foi lançar um desafio ao Sr. Ministro que é delegar o máximo de competências, que ele 

entender e que possamos aceitar, mas estamos disponíveis para aceitar o máximo de 
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competências da área da Educação e transferí-las para a Câmara Municipal, porque nós 

entendemos que fizemos um primeiro trabalho com os professores e com as escolas, em 

dar-lhes condições para que eles pudessem ter um bom ensino e uma boa aprendizagem, 

depois fizemos os edifícios e agora está na altura de ter um projeto educativo como deve 

ser, integrado e em que, quero deixar aqui uma palavra para os senhores diretores dos 

Agrupamentos, não é por estar aqui o diretor de um agrupamento, é para todos e é 

extensivo, os problema que temos tido e as dificuldades que temos ultrapassados com a sua 

ajuda mas nós queremos que no futuro não haja problemas em termos de escolas porque, 

na realidade, aquilo que se passa é que, nalgumas escolas, algumas responsabilidades são 

do Ministério, outras são da Câmara e há aqui zonas cinzentas que, até hoje, se têm 

resolvido bem, mas nós não sabemos como é que isso poderá ser no futuro e entendemos 

que se houver unidade nessas ações, digamos que na Educação há muito para fazer e 

podemos fazer mais melhor do que o Ministério tem feito até hoje. -----------------------------------

------ Quanto à informação da Juventude há um novo site que está a ser elaborado e penso 

que nessa altura tentaremos dar resposta. Se depois houver alguma situação nessa altura 

também, estaremos cá. Neste momento não vale a pena falarmos dele porque vai ser 

brevemente desativado. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente da Junta de Fermentelos: quando chove temos um problema não é só 

em Fermentelos é um problema geral no Concelho e posso-lhe dizer que aqui em Águeda 

na rua Luis Camões  às vezes a rua transforma-se num rio com todos os problemas que daí 

possam advir e o problema é que para resolver isto, basicamente era esburacar tudo e 

fazermos redes novas para resolvermos situações de controlo das águas das chuvas. 

Posso-lhe dizer também que isto é muito significativo em termos de CIMRIA o volume de 

água tratada de inverno, é mais do dobro da água tratada no verão. As pessoas são as 

mesmas, às vezes até são mais pessoas no verão é que chove menos e por isso, é a 

situação que temos e por isso é difícil de ser ultrapassada. --------------------------------------------

------ A sinalização é outra situação que nas estradas e nas obras nos preocupa. Nós 

trabalhamos muito com os senhores empreiteiros e nós tentamos que as coisas sejam feitas 

o melhor possível, só que existe aqui uma situação adversa que é o roubo sistemático de 

sinalização, o que acontece também noutras freguesias. -----------------------------------------------

------ O senhor diz que tem algumas estradas esburacadas com água e saneamento, por 

acaso há muita fartura de buracos por aí, motivados por saneamentos em muitas ruas do 

concelho e que estamos com algumas dificuldades para intervir, face às condições 

climatéricas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também lhe quero dizer que o senhor veio falar aqui numa  que fica entre duas 
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freguesias que é sempre motivo de conversas nesta Assembleia e que vai ser resolvido; já 

temos o projeto feito, é a rua da Litoprint,  e iremos portanto avançar com essa rua. -----------

------- Quanto ao Sr. José Vidal e sobre a problemática do Hospital, na comunidade 

intermunicipal do mês passado ficou de ser solicitada uma reunião ao Sr. Ministro da Saúde.  

O Sr. Ministro da Saúde mandou responder que o Sr. Secretário de Estado nos iria receber. 

Comuniquei aos meus colegas que eu me recusaria ir falar com o Sr. Secretário de Estado. 

Eu acho que gozo tem limite! Fui a uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, estive lá 

com a Sra. Dr.ª Paula Cardoso, o Dr. Tereso de Coimbra, da ARS e o Sr. Secretário de 

Estado não sabia nada de nada. Entendo que ser enviado para o Sr. Secretário de Estado 

que não sabia de nada, para fazer o frete, numa eu vou; noutra eu já tenho mais dificuldade 

em aceitar e recusei. Então, aquilo que foi decidido, foi solicitar ao Sr. Primeiro Ministro que 

interviesse neste assunto. É neste ponto que as coisas estão. Tive oportunidade também de 

dizer aos meus colegas que se o Sr. Primeiro Ministro aparecer aqui pela zona, que não se 

surpreendessem porque eu fazia-lhe mais uma espera no local onde ele estivesse. ------------

------ Ainda sobre o Hospital, o Sr. Eng.º Hilário Santos veio aqui dizer que quem pede a 

demissão é para continuar, mas o PSD teve oportunidade de resolver este problema 

internamente. Eu só vim pedir a demissão quando esgotou todas as hipotses de 

conversação. Meus senhores: eu não consigo trabalhar com uma pessoa que hoje me diz 

olhos nos olhos que vai fazer determinada coisa e depois, amanhã, me faz exatamente ao 

contrário e, isto, sistematicamente como os senhores testemunharam. Mas o que é que nós 

fazemos? Os senhores têm possibilidade de resolver internamente estas coisas. Eu não 

consigo que o Sr. Ministro fale comigo. O Secretário de Estado não sabe de nada. A ARS, 

como o senhor testemunhou diz que devemos conversar. O que é que nós fazemos? Nós 

temos de dizer: “o rei vai nu”! Ao limite, é isto que estamos a fazer. O problema disto é que, 

neste momento, o problema do Hospital de Águeda é um problema menor. É o problema da 

saúde nesta região toda. É nós deixarmos de ter um Hospital e não termos estrada para 

podermos ir para Coimbra onde temos cuidados hospitalares. É isto que está a acontecer 

neste momento. E vejo impávidos, quem é dos partidos do poder, deixarem passar estas 

situações. Sinceramente, acho que é das situações mais graves que temos neste momento 

aquilo que se está a passar na saúde e parece que está toda a gente a assobiar para o lado.  

Eu sinto-me doutro planeta! Eu estive duas vezes no Hospital de Aveiro com um familiar e 

eu não gosto de meter cunhas, mas entrei e, da primeira vez, alguém me conheceu e fui 

tratado logo, rapidamente. Da segunda vez, não apareceu ninguém e eu entrei para lá às 

três horas da tarde e saí às onze horas da noite. Não são histórias contadas por ninguém, 

eu estive lá! Meus senhores: deixamos que isto tudo continue assim?! O Sr. José Vidal fala 
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numa manifestação; no próximo mês temos mais uma conclusão do que é que diz o Sr. 

Primeiro Ministro na reunião da CIRA, é isso que nos resta. Estão a gozar com todos nós e 

com a saúde de todos nós! --------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao ter apoiado uma lista, o senhor traga-me as pessoas e que me digam na 

minha frente que eu apoiei uma determinada lista. --------------------------------------------------------

------ Sobre as pontes: a ponte do Campo irá ser interrompida mas contamos ter vias 

alternativas para que o trânsito, embora condicionado, se continue a efetuar. --------------------

------ Quanto a Óis da Ribeira estão a ser estudadas as diferentes alternativas para dar 

resposta às necessidades da população. Eu estou convencido que para o ano, depois do 

verão chove pouco ; nós não podemos avaliar todos os anos pelo que estamos a viver. Este 

ano tem sido extremamente chuvoso. Compreendo as razões das pessoas, a apreensão 

das pessoas, mas estamos preparados para outras alternativas. A situação que temos em 

Óis da Ribeira não é possível de resolver só com uma solução, por isso teremos várias 

soluções para adequar ao tempo climatérico que se fizer sentir e vamos tentar responder às 

necessidades da população. Estão a ser equacionadas várias hipótses inclusivamente 

algumas vão depender da descida do níveil do rio para saber se as podemos ou não fazer e, 

portanto,teremos tempo para conversar sobre estas situações com a população sem 

alarmismos e respondendo de forma adequada às suas necessidades.” ---------------------------

------  Antes de prosseguir a ordem de trabalhos e dar início ao Período da Ordem do Dia, o 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal  deu conta de um requerimento do Grupo 

Municipal do Partido Socialista solicitando a alteração da Ordem de Tarbalhos, passando o 

Ponto 3.13  para o Ponto 3.4 , tendo em conta a importância da temática da proteção de 

crianças e jovens do concelho, colocando esta alteração à consideração, dando antes a 

palavra ao Sr. Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos , o qual expressa o seguinte: - 

------ “Só para ver se percebi: O Partido socialista considera que o facto de este ponto estar 

no final da discussão desta Assembleia, lhe retira importância. É isso o que o Partido 

Socialista considera? Não?! Então preciso que me venham cá explicar o porquê da troca.” --

------ Para esclarecimento toma a palavra o Sr. Deputado José Carlos Raposo Marques 

Vidal em representação do Partido Socialista: -------------------------------------------------------------

------“ O esclarecimento é o seguinte: -------------------------------------------------------------------------

------ Isto é uma situação obrigatória da CPCJ e deve-se dar não só a importância, mas 

também o relevo. É que já no outro ano, até foi o Dr. António Martins que levantou essa 

questão, não houve sequer tempo para fazer perguntas ou refletir, aqui a ideia é que sendo 

uma situação preocupante, numa altura de crise, em que os dados vocês já têm, deveria ser 

mais sendo no âmbito da Assembleia, para poder ser discutido de outra forma, porque nós 
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da outra vez tivemos que acelerar, já era no final e já nem sequer tínhamos capacidade para 

discutir ou não. Era só isso, mais nada.” ---------------------------------------------------------------------

------ De imediato o Sr. Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos intervém para 

resposta dizendo o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------

------ “ Percebi Professor Vidal, mas faço a analogia dessa sua intervenção com a analogia 

que temos estado aqui a falar, sobre o Plano de Atividades e Orçamento: cada vez que é 

discutido nesta Assembleia põem-no no último ponto e nós temos que pedir para vir para 

cima para seguir essa ligação. Eu vou aceitar essa proposta, mas pedia-lhe, Sr. Presidente 

da Assembleia que, de futuro, desse o mesmo relevo à discussão do Plano de Atividades e 

Orçamento, também como primeiro ponto da ordem do dia a ser discutido, para que não 

fosse no final, onde já não houvesse mais tempo para discutir coisa nenhuma.” -----------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  esclarece que esse ponto foi agendado à 

posteriori, por lapso, e por isso agendado em último lugar razão pela qual nas convocatórias 

iniciais que se seguiram esse ponto não constava, vindo a constar posteriormente na folha 

que foi enviada junto com o CD, com a documentação. -------------------------------------------------

------- Colocada a votação, a proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. ------------- 

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

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá início Período Da Ordem do Dia com a 

seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira do Município, 

nos termos do disposto na alínea c), do nº2 do artigo nº 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para uso da palavra considera-se este Ponto apreciado. --------

------ 3.2 – Eleição do presidente de junta de freguesia, representante das freguesias do 

Concelho, no conselho Municipal de Educação, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 

5.º da Lei n.º 41/2003; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Sr. Presidente da Assembleia informa que à Mesa chegou uma única proposta de 

eleição sendo apontado o nome do Sr. Presidente da União de Freguesias de Águeda e 

Borralha – Paulo Seara, para representante das Freguesias do Concelho no conselho 

Municipal de Educação, cujo resultado da votação se traduz em 19 votos a favor, 7 votos 

brancos e 4 votos nulos; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Eleição do Representante da Assembleia Municipal de Águeda para integração 

da Comissão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; ---------------

------ O Partido Socialista sugere que relativamente a esta eleição deverá ser um membro da 
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oposição, uma vez que terá como função fiscalizar a ação do executivo, sendo proposto 

para esta representação o Sr. Deputado António Martins. O Sr. Presidente da Assembleia  

informa da eleição do representante Sr. Deputado António Martins, cujo resultado da 

votação se traduz em 26 votos a favor, 2 votos brancos e 2 votos nulos. --------------------------- 

------ 3.4 – Discussão e avaliação da documentação enviada pela CPCJ de Águeda, 

referente à atividade da Comissão durante o ano de 2013, ao abrigo do n.º 1 e 2 do art.º 32.º 

da Lei n.º 147/99 de 1 de setembro. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia  abre um período de inscrições, 

cujas intervenções dos respetivos intervenientes se transcrevem na íntegra. --------------------- 

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

------ “Na minha qualidade de presidente da CPCJ de Águeda, venho aqui analisar convosco 

o relatório de 2012, é obrigatório vir à Assembleia Municipal e traçar algumas perspectivas e 

vou-lhe pedir no fim que autorize também a intervenção da Dr.ª Rosália Coelho que é 

representante da nossa assembleia na comissão alargada da CPCJ para falar três ou quatro 

minutos sobre uma situação específica, que são os dados já muito reais de 2013 sobre as 

crianças do Concelho e as patologias que elas estão a desenvolver de forma crescente 

devido à situação em que vivem. -------------------------------------------------------------------------------

------ Irei apresentar dentro do possível, o que é a CPCJ. O relatório começa por dizer o que 

é a CPCJ. A CPCJ é a representação da sociedade, tem representantes da Educação, 

Autarquia, Segurança Social, Saúde, as IPSS, da Assembleia Municipal e tem alguns 

elementos que, por capacidade técnica e que nós precisamos para trabalhar, neste caso 

são elementos cooptados às Instituições do concelho, que pagam os seus ordenados e que 

cedem algumas horas à CPCJ. O meu primeiro agradecimento é para essas entidades 

cooptadas, visto que o fazem voluntariamente colaborando connosco e com a Proteção de 

Crianças e Jovens. Quero agradecer aqui a duas pessoas para que sirva de registo, duas 

pessoas que muito deram à CPCJ e a todas as crianças e jovens: Dr.ª Isabel Cristina 

Oliveira, representante da Segurança Social, dez anos na CPCJ e que foi agora substituída 

e a Dr.ª Catarina Neves cooptada à Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha cedeu-nos a 

psicóloga, que esteve seis anos na CPCJ, terminando os seus mandatos que é o máximo de 

seis anos de permanência, com mandatos de dois anos renováveis. Além disso agradecer 

aos novos cooperantes, à Associação Fermentelense, à AFA, à IPSS Arco-íris, e ao Casas 

de Segadães que continuam a ter os seus representantes, pagando a essas pessoas, mas 

cedendo algumas horas do seu trabalho à CPCJ. ---------------------------------------------------------

------ Dados fundamentais, têm aí o resumo do que é a comissão restrita. A comissão 

alargada é dezoito elementos e desses elementos é que saem os membros da comissão 
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restrita da CPCJ que trabalham efetivamente com os processos. O que distingue a 

comissão alargada como elementos que elegemos, é que são eles que fazem a análise 

processual eles é que tratam de programas de prevenção, como alguns que vamos 

desenvolver futuramente e depois há a comissão restrita que depende dos casos concretos 

que temos para a frente. Vem aí no relatório as funções dessas duas comissões e têm os 

procedimentos que são inúmeros e que nós neste momento, em termos de funcionamento e 

eficácia a CPCJ de Águeda está bem, recomenda-se somos inclusive formadores no âmbito 

das outras CPCJ de todo o Distrito de Aveiro e Zona Norte, somos nós que damos 

formação, e somos nós também que criámos alguns e procedimentos, aproveitando o 

aspeto global da lei, somos das trezentas e tal que existem, das primeiras em eficácia não 

da eficácia do resultado em si, mas da eficácia da intervenção – trabalhámos 304 processos 

–, visto que somos os mais rápidos apesar de as condições serem as mesmas. Eu tenho 

que agradecer aqui publicamente a todos os técnicos da CPCJ porque apesar de estarem lá 

três horas e meia, para eles não há horas; é quando é. Ontem foi à noite, hoje já mexemos 

por tudo quanto era sítio. É quando calha; é noites, fins-de-semana e férias. Em relação às 

férias está sempre aberta, ininterruptamente nos 365 dias e em relação às férias há 

membros da CPCJ que não gozam as suas férias. Portanto, agradecer a todos esse 

esforço. Há pessoas que gozam menos dez dias de férias, oito dias de férias que 

normalmente teriam direito como qualquer funcionário. --------------------------------------------------

------ Em relação àquilo que dá mais nas vistas - os processos - temos aqui um dado de 

2013: do ano de 2012 para o ano de 2013, aumentámos 62% o número de processos. E 

aumentámos ainda com outra situação que hoje em Ansião estivemos a analisar: os casos 

estão muito mais graves verificando-se no recurso a objetos mais perigosos para fins 

violentos. O estado atual de crise aumenta o número de processos, as crianças estão 

esquecidas e está tudo muito mais grave. Em relação às idades e processos há dois 

vetores: violência doméstica 120% a mais e também na deteção de situações de abuso 

sexual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu agradecia em prol da CPCJ e do apoio que lhe possam, que lessem o relatório 

destes dois meses. Abrimos 40 processos em janeiro e fevereiro: 13 de violência doméstica; 

3 de maus-tratos físicos a crianças; 13 de negligência que depois se vai verificar e há maus-

tratos evidentes e há violência doméstica associada a esta negligência; 13 de absentismo 

escolar e 4 deles têm consumos de drogas; 2 deles têm violência doméstica em casa; no 

início é de absentismo mas depois na caracterização final, já a caracterização é outra; um 

de abandono por carência económica: abandonou a escola porque não tinha dinheiro para 

as deslocações. Falou-se com a Câmara e o Sr. Presidente resolveu de imediato. --------------
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------ O ano passado tivemos oito casos de abuso sexual, assédio e tentativas; nos dois 

primeiros meses deste ano, tivemos cinco. Situação preocupante que tem a ver com o uso 

dos abusadores, da internet, das redes sociais entrando em contacto com os miúdos/ 

miúdas na casa dos dez/onze anos, conseguindo convence-los a fugir de casa, com 

imagens explícitas, sendo uma rede muito agressiva. ----------------------------------------------------

------ Neste momento, temos condições essenciais e básicas; melhorámos porque 

conseguimos fazer um contrato com a saúde, temos um enfermeiro que tem 7 horas; temos 

uma representante da autarquia que tem sete horas; a educação que neste momento está a 

tempo inteiro. Temos o apoio da Câmara com dois estágios que nos garante neste momento 

a sustentabilidade perfeita. Para os 350 processos que estamos a prever trabalhar, 

contamos com oitenta e cinco horas de trabalho por semana prestado por uma assistente 

social e uma psicóloga, cedidas pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------

------ A Comissão faz isto: receção de sinalizações; registo, abertura e gestão de processos; 

análise de casos; averiguações; atendimentos; visitas domiciliárias; contactos com escolas e 

instituições; estabelecimento de acordos, acompanhamentos, execução dos mesmos; 

revisão de medidas; tomadas de decisão de arquivamento ou remessa de processos a 

outras entidades, participam ainda em reuniões quinzenais e em todos os processos de 

reuniões de imergência, retiradas de crianças – retirámos duas crianças na sexta-feira 

passada com a Segurança Social; retirámos membros de etnia cigana porque o Tribunal não 

os retirava; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que eu espero é vocês continuem a sinalizar. ----------------------------------------------------

------ Os melhores sinalizadores são as escolas. -----------------------------------------------------------

------ Há aqui um dado preocupante que já foi referido: pedi uma reunião e ainda não ma 

concederam. O Sr. Presidente não é recebido pelo Sr. Ministro da Saúde; eu não sou 

recebido pela Direção do Hospital, mas só aguardo mais um pouco, a seguir será dada uma 

ordem de convocatória para virem à Assembleia da CPCJ, se não vierem têm culpa perante 

o Ministério Público. O Hospital de Águeda nunca apresentou nenhuma sinalização. Isto é 

impensável! Eu estou, lá, há uma quantidade de anos e apesar de ter havido casos 

gravíssimos, fomos nós sinalizá-los cá fora; não ligaram minimamente às crianças e às 

pessoas agredidas, quando é obrigatório sinalizarem. ---------------------------------------------------

------ Pedia só 4 minutos para a Dr.ª Rosália e pedia a todos para sinalizarem através dos 

meios disponíveis, para que possamos atuar de imediato.” ---------------------------------------------

------ Dr.ª Rosália Coelho – Colaboradora da CPCJ de Águed a: -----------------------------------

------ “Para contextualizar, eu trabalho em Águeda desde 2003. Já passei por todas as 

escolas ou agrupamentos de escolas públicas. Em dez anos, infelizmente, o estado da 
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saúde mental das nossas crianças e jovens, e há alguns fatores contextuais importantes. 

Não sei se sabiam, mas nós temos no nosso Concelho cerca de 250 crianças com 

necessidades educativas especiais, crianças que devemos ter em atenção: 91 crianças de 

etnia cigana são minorias, mas que merecem também a nossa atenção e o número de 

crianças e jovens, nas nossas escolas, com auxílios económicos, em alguns agrupamentos, 

é superior a 50%. Algum fatores contextual que é importante não perder de vista. --------------

------ O ano letivo de 2012/2013, enquanto psicóloga, e para responder ao mito de que todos 

os casos são encaminhados para o psicólogo, ou que se chama o psicólogo para tudo e 

mais alguma coisa, eu gostava que fosse assim, infelizmente não é. Partilho a minha 

experiencia de dois agrupamentos em que estive no ano letivo anterior, Águeda e Águeda 

Sul e depois terei todo o interesse no âmbito da CPCJ alargada, em partilhar também 

convosco estes dados, mas referentes a todos os meus colegas com quem irei reunir no dia 

3 de Abril. Das 160 avaliações psicológicas, a avaliação é uma coisa que é feita só por 

psicólogos, onde se aplicam instrumentos de avaliação para percebermos em termos 

cognitivos e emocionais. Destas 160, apenas oito eram acompanhadas pelo CPCJ. 

Portanto, além dos dados que o professor Vidal referiu, há outros 92% de crianças que 

estão em risco de crescimento pessoal e social. Dessas 160 avaliações, 10% apresentavam 

sinais de psicopatologia. Isto é: que era preciso o encaminhamento para a pedopsiquiatria. -

------ Se há pouco estávamos a falar de muitas horas para termos acesso a uma consulta – 

não sei se vocês sabem, mas uma consulta de pedopsiquiatria consorte demora um ano; um 

ano em termos de saúde mental de crianças e jovens. Destas 160, cerca de 10% foi 

sugerido o encaminhamento para consultas de desenvolvimento. Que com sorte, pode ser 

entre seis meses ou um ano. Os principais motivos de encaminhamento, das conversas que 

eu vou tendo com os meus colegas, não deve ser muito diferente no concelho. Os 

problemas de comportamento 8%; instabilidade emocional 12% e dificuldades de 

aprendizagem 17%. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como todos nós sabemos, as dificuldades de aprendizagem e o insucesso escolar é 

um grande fator de risco. Depois das avaliações, o que é que isto deu? Emocionalmente 

37%, perturbações emocionais sérias; dificuldades de aprendizagem 18%; dificuldades 

específicas de aprendizagem 8% e necessidades educativas especiais 14%. Depois alunos 

que preenchem o perfil para as necessidades educativas 21%. Daqueles 10% que eu falei 

aqui há bocadinho quais são as pedopatologias e só para terem uma noção, eu comecei a 

trabalhar em Outubro e estou numa média de dois encaminhamentos por mês para 

pedopsiquiatria; daqui por um ano, com sorte, os meus alunos são vistos, exceto se tiverem 

dinheiro para ir ao privado; Sintomatologia depressiva: cada vez, nós temos mais crianças e 
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jovens com sintomas depressivos com ideação suicida. Isto acontece; Sintomatologia 

ansiosa: que precisam de ser vistos por um médico especialista. Não chega só o 

acompanhamento psicológico, tudo o que a escola possa fazer ou mesmo as famílias 

fazerem; e também um aumento significativo das condutas de oposição, da conduta ou 

perturbação da conduta e dos comportamentos antissociais, aquilo que nós dizemos no 

nosso dia-a-dia: a delinquência. Evidentemente que nós podemos perguntar porque é que 

isto está a acontecer. Evidente que a crise não explica tudo, mas ajuda. A resiliência 

resistência das nossas famílias e das nossas crianças e jovens está a atingir o limite. 

Evidentemente que temos famílias multiproblemáticas que também é inevitavelmente um 

fator de risco. O insucesso escolar que também é um fator de risco muito importante e aí 

associo se em termos de psicólogos propriamente ditos até estamos mais ou menos bem 

servidos exceto nas escolas em termos de terapeutas da fala, é uma razia. As questões da 

linguagem são dos grandes preditores do sucesso ou do insucesso escolar. Depois temos 

um aumento considerável, e nisso tenho essa experiencia porque estou desde as 8.30H da 

manhã até às 18.00 horas nas escolas do concelho, um aumento do consumo de drogas e 

as implicações em termos de pseudopatologia. Mas a minha principal preocupação como 

pessoa, como cidadã com técnica de saúde é de falta de esperança. -------------------------------

------ Como nós explicamos às nossas crianças e jovens que vale a pena acreditar? Como 

nós explicamos às nossas crianças e jovens que vale a pena estudar? Como nós podemos 

passar a mensagem às nossas crianças e jovens que o dia de amanhã será um bocadinho 

melhor? Essa falta de esperança é visível no movimento que quem está nas escolas 

conhece que é este: encolher os ombros à vida. -----------------------------------------------------------

------ Evidentemente temos barreiras. Já falei da falta de recursos e o acesso às consultas 

de pedopsiquiatria - um ano na vida de um jovem é muito tempo, não é o equivalente a um 

ano na vida de um adulto. O desafio é termos condições para ajudarmos as crianças, estes 

jovens e estas famílias a ter esperança em querer pescar, porque não nos podemos 

esquecer que a motivação, aquilo que nós estamos cansados de dizer, é uma coisa tão 

simples como a busca de prazer – eu motivo-me para aquilo que me dá prazer – ou da fuga 

da dor. Aquilo que eu vejo muito nas nossas crianças e jovens é fugas de dor. Muitas das 

vezes essa fuga de dor nos comportamentos, nos atos que aos olhos dos adultos nós 

achamos que são coisas esquisitas, mas se calhar, devemos não ter medo de olhar para o 

sofrimento das nossas crianças e jovens. --------------------------------------------------------------------

------ E, agora, o que me compete a mim, por isso é que estou aqui, passar a bola para 

vocês. Aquilo que está ao meu alcance, eu faço todos os dias; dou o melhor pelas crianças 
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e jovens que tenho o dever profissional e ético de trabalhar, mas não tenho o poder de 

decidir, o poder de minimizar barreiras que não estão minimamente ao meu alcance. ---------- 

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

------ “Ouvi com atenção quer o professor José Vidal quer a Dr.ª Rosália. Sobre o que nos 

vieram aqui apresentar fixei aqui algumas coisas 250 casos com necessidades especiais e 

penso que 50% das crianças que andam na escola precisam de apoio. A questão que se 

põe é esta: este é o relatório do nosso dia-a-dia. O que é que nós, enquanto município, 

podemos fazer para ajudar a minorar isto. É para isso que nós cá estamos. E é isso que nós 

vos pedimos quando nos apresentam isto, apresentar um conjunto de medidas para que o 

município se possa associar, no sentido de se conseguir ajudar a diminuir estes problemas.”  

------ Não havendo inscrição para intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia 

municipal considera este ponto apresentado e avaliado o relatório, passando de imediato ao 

ponto seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Adesão do Município de 

Águeda à Plataforma Geminal – cooperação com a Guiné-Bissau e fixação de quota anual; -

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para 

esclarecimentos sobre esta proposta, intervenção que se transcreve na íntegra: ----------------

------ “Decidimos trazer esta proposta porque consultada a Associação Comercial de 

Águeda, manifestaram-nos interesse e vontade de que a Câmara continuasse nesta 

plataforma porque viam alguma possibilidade de melhorar o relacionamento comercial com 

a Guiné Bissau. Posso-vos dizer que neste momento e embora sejamos geminados com a 

cidade de Bissau, foi esta vontade expressa da Associação Empresarial que nos levou a 

aceder e a trazer aqui esta solicitação.” ----------------------------------------------------------------------

------ Coloca a proposta a votação de  Adesão do Município de Águeda à Plataforma 

Geminal – cooperação com a Guiné-Bissau e fixação de quota anual, foi a mesma aprovada 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Regulamento do 

Concurso Intermunicipal de Leitura da CIRA; ---------------------------------------------------------------

------ Usa da palavra para esclarecimento a Dr.ª Elsa Margarida de Melo Corga – PS – 

Vereadora : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “ Esta proposta é uma proposta de regulamento do Concurso Intermunicipal de Leitura 

da CIRA. É uma proposta que saiu dum grupo de trabalho do qual nós fazemos parte 

também, um grupo onde estão os responsáveis pelas diferentes bibliotecas dos diferentes 

municípios. Basicamente aquilo que se pretende é organizar concursos em cada um dos 
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municípios e este é um dos regulamentos para a final que depois é disputada entre os 

melhores de cada um dos municípios.” ----------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições sobre este assunto, e colocada proposta votação, de 

Regulamento do Concurso Intermunicipal de Leitura da CIRA, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Abertura de 

Procedimentos concursais de Recrutamento para ocupação de postos de trabalho previstos 

e não ocupados no Mapa de Pessoal para 2014; ----------------------------------------------------------

------ Usa da palavra o Sr. Vereador  João Carlos Gomes Clemente – PS: -----------------------

------ “Eu fazia uma pequena introdução relativamente a esta abertura dos procedimentos 

concursais de recrutamento para ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados 

no Mapa de Pessoal de 2014. Queria dizer que neste momento, nós temos a possibilidade 

no quadro, temos lugares vagos para 33 pessoas. Fruto da lei do Orçamento de Estado as 

autarquias locais não podem proceder à abertura destes procedimentos. Nós estamos a 

faze-lo de uma forma de carater excecional que devidamente fundamentada, com alguns 

requisitos, neste caso seja imprescindível o recrutamento, na impossibilidade da ocupação 

destes postos de trabalho em causa, por ordem da relação jurídica, demonstração de 

encargos com o recrutamento, com o cumprimento pontual e integral dos deveres de 

informação da lei que gere esta situação e também na demonstração do cumprimento das 

medidas de redução mínima. Naturalmente a câmara observa todos estes requisitos e, no 

quadro anexo tem uma demonstração do cumprimento destas medidas de redução. Posto 

isto, o que se propõe aqui, já agora só por uma questão de informação, neste momento 

temos 241 funcionários e cumprimos conforme eu disse essas medidas de redução. E o que 

se está aqui a propor é: que a Assembleia Municipal revogue a deliberação tomada na 

Sessão Ordinária da Assembleia de 13 de setembro de 2013; que seja revogada também a 

deliberação tomada na reunião do executivo e autoriza a abertura destes procedimentos e 

seja remetido parecer prévio, neste caso para Assembleia decidir relativamente aos 19 

postos de trabalho para recrutar. Queria dizer que mesmo neste recrutamento, naturalmente 

vamos cumprir a lei, aquilo que nos for permitido. Porque a lei diz que para podermos 

contratar pessoas para este ano, tem que haver uma redução efetiva no ano que corre e, 

em função disso, é que nós podemos meter funcionários na autarquia. No fundo será isto. ---

------ Relativamente a este ponto são abertas as inscrições cuja intervenção dos 

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

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP : -------------------------------------------------- 
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------ “Relativamente a esta matéria, toda a gente concordará comigo que a precariedade de 

trabalho é uma coisa que deve ser abolida e portanto se a Câmara tem possibilidades legais 

e materialmente necessita das pessoas, é óbvio que se deve admitir. Isto vem na sequência 

da aprovação que já fizemos aqui anteriormente – preenchimento do quadro de pessoal e 

depois acabaram por não ser preenchidas. De qualquer das formas eu tenho que questionar 

o Sr. Presidente na seguinte situação. Parece-me que também relativamente à aprovação 

que foi feita dos quadros de pessoal do ano anterior, foram também aqui votados os júris de 

seleção dos candidatos e, se não me falha a memória, tanto quanto me lembra na altura, 

era o Dr. Gil Nadais, a Sra. Vereadora Elsa e um senhor de Ovar; depois era um senhor de 

Ovar, o Sr. Vereador João Clemente e o Sr. Vereador Jorge Almeida; depois era o Sr. 

Vereador Jorge Almeida, o Sr. Presidente e a Sra. Vereadora Elsa e depois era um senhor 

de Ovar, o Sr. Vereador João Clemente e o Sr. Vereador Jorge Almeida, enfim! Foi aqui 

uma questão para a qual eu votei contra porque me pareceu muito pouco clara e muito 

pouco transparente relativamente a admissões que se pretende sejam de pessoas com 

qualidades, obviamente onde a seletividade de cor ou da capacidade profissional e onde 

necessariamente não haja dúvidas nenhumas sobre a forma de admissão. Como o Sr. 

Presidente concordará comigo, há históricos de admissões que são menos claras. É óbvio 

que elas não são ilegais porque decorrem dum rácio de avaliação previamente determinado, 

mas como todos nós sabemos os rácios de avaliação são formatados à medida de quem se 

pretende admitir. Não estou a acusar o Sr. Presidente, estou a dizer que pode acontecer e 

todos sabemos que pode acontecer. Portanto, aquilo que eu queria aqui questionar, é que 

na sequência desta aprovação de admissão de pessoal, e tanto quanto eu penso as 

votações que foram feitas para o júri anterior caducaram, porque já houve entretanto 

eleições e teremos que recorrer a novamente á formatação de novos júris, queria perguntar 

era se já está determinada a forma como vai ser feita; se depois virá de novo a esta 

Assembleia, obviamente penso que terá que vir e se estas admissões só são feitas depois 

da nomeação dos novos júris de admissão, a concurso.” -----------------------------------------------

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

------ “ Sr. António Martins: o senhor confunde tudo! O senhor confunde concursos de chefias 

e admissão de pessoal. Quem cá veio foram os júris para as chefias; nisso eu fui muito 

claro. Eu quero saber quem vem trabalhar comigo. Mais do que isso: disse na quarta-feira 

ao Sr. Ministro Poiares Maduro e ao Sr. Secretário de Estado Castro de Almeida, que não 

concordo com os concursos, por exemplo o que está a acontecer, na CCDR. Não concordo! 

É um órgão do Estado. Eu não quero um funcionário lá; eu quero um representante do 

Governo que me preste contas acerca da ação do Governo e, aquilo que vai acontecer na 
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CCDR Centro é que o Presidente que está lá, que tem feito um bom trabalho, elogio-o 

publicamente, vai embora porque não quer ir a concurso, mas devia lá ficar porque tem feito 

um bom trabalho. Foi nomeado. Eu não tenho medo das nomeações. Mas agora e para 

concretizar, aquilo que cá veio, para ser aprovado por esta Assembleia, foi os júris para as 

chefias e esses, eu estava em todos. Agora, pode estar certo, eu, pessoalmente, não estarei 

em nenhum júri de recrutamento de pessoal. Vai haver júris, mas não precisam de cá vir. E 

penso que nem mesmo membros do executivo, embora eu tenha dúvidas sobre isto. 

Estamos a dar um ónus aos membros do executivo, que eu não sei se os funcionários que 

lá estão não têm esse mesmo ónus: da mesma cor ou da cor contrária. Porque é que uns 

deverão ser rotulados disto e outros não?! Porque é que uns hão-de ser mais puros do que 

outros? É por causa dos cargos que desempenham?! Não é. -----------------------------------------

------ No caso concreto onde eu fui, são chefias; podiam ser nomeações, podia entender que 

as chefias não seriam de pessoas que estariam nos quadros da Câmara, haveria outras de 

outras câmaras que seriam melhores e que poderiam vir para cá. ------------------------------------ 

------ Não havendo mais inscrições, foi colocada a votação a proposta de Abertura de 

Procedimentos concursais de Recrutamento para ocupação de postos de trabalho previstos 

e não ocupados no Mapa de Pessoal para 2014, sendo a mesmo aprovada por maioria, com 

três abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 1ª revisão orçamental – 

Grandes Opções do Plano e Orçamento; --------------------------------------------------------------------

------ Usa da palavra, para esclarecimentos, o Sr. Presidente da Câmara e intervêm os 

senhores deputados abaixo referidos e cujas intervenções se transcrevem na íntegra. -------- 

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

------ “Se não se importassem eu abordaria este ponto e o ponto seguinte que tem a ver com 

compromissos plurianuais. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta proposta vem cá sobretudo por causa de dois assuntos: ----------------------------------

------ Um, um projeto que estamos envolvidos. Tivemos hoje uma conferência em Aveiro no 

âmbito da CIRA, tem a ver com a sustentabilidade e eficiência energética da Região de 

Aveiro. É um projeto que é liderado pela Câmara de Águeda e que esteve durante muito 

tempo em banho-maria porque disseram-nos que não havia dinheiro, mas, de repente surgiu 

o dinheiro e nós assumimos o compromisso de o fazer e não tínhamos as situações 

preparadas, em termos de plano para as podermos executar e, veem cá alguns 

compromissos plurianuais porque este projeto irá decorrer até junho do próximo ano e 

portanto, trazemos já cá os compromissos plurianuais dos concursos que já temos previsto 

realizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Depois um outro tem a ver com um projeto de uma estrada que é para ligar o Casarão 

ao nó do McDonald. Este traçado já se chamou via de cintura externa, mas não é bem o 

mesmo porque para nós vai começar no parque empresarial e depois passa por Vale 

Domingos e irá sair, lá acima, à zona do McDonald. Isto está bastante complicado para 

estradas e, já agora, se me permitem uma pequena observação e um pequeno aparte, eu 

tive a oportunidade de estar na apresentação das infraestruturas de elevado valor 

acrescentado, um grupo de trabalho criado pelo Governo que não analisou e volto a repetir, 

não equacionou a construção da ligação Águeda – Aveiro. Não estou aqui a falar que 

classificou em centésima quinquagésima posição; simplesmente não analisaram! 

Obviamente, manifestei o meu desagrado por essa situação e fiz uma missiva ao Sr. 

Secretário de Estado para saber qual é a posição dele. Foi a semana passada, espero mais 

uma semana, se não obtiver qualquer resposta, não estou esperar por uma reunião porque 

quando foi da Linha do Vouga também não houve reunião, mas ao menos uma resposta 

porque eu quero saber o que é que eu vou dizer aos empresários de Águeda acerca daquilo 

que o Governo pretende fazer no que respeita à ligação Águeda-Aveiro. Mas voltando aquilo 

que estava a falar há em termos de fundos, está o Governo a negociar com a União 

Europeia uma coisa que se chama “the last mile” ou seja: a última milha. Esta milha podem 

ser cerca de 10Km e aquilo que nós pretendemos fazer é ter um projeto pronto para fazer 

acessos do Parque Empresarial à rotunda do McDonald porque seria nessa rotunda também 

que viria ter o traçado da ligação Águeda – Aveiro. Basicamente, são estas as alterações 

que são devidas as estas duas obras que vamos ter.” ---------------------------------------------------

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

------ “ Só uma nota em relação ao que disse o Sr. Presidente da Câmara. Com certeza que 

se esqueceu de referir aqui que claramente a ligação Águeda – Aveiro não foi contemplada 

nessa avaliação, nesse estudo das infraestruturas relevantes para Portugal. Basicamente 

nessas trinta infraestruturas que foram contempladas duas ligações rodoviárias, uma que, 

salvo erro, é Coimbra – IP3 – ligação a Viseu e outra, acabar o túnel do Marão. E o Sr. 

Presidente também se terá esquecido de dizer que há intenção da CIRA a que o Sr. 

Presidente pertence, para que junto da União Europeia se consigam fundos comunitários 

para se fazer a ligação Águeda – Aveiro ou Aveiro – Águeda. Seja de que maneira for, 

penso que devemos continuar nesta luta. --------------------------------------------------------------------

------ Também foi avaliada nesse mesmo estudo a ligação do Vale do Vouga quer a Norte 

quer a Sul, no nosso caso importa a ligação a Sul e infelizmente as duas levaram um tiro 

porque tinham a ver com passageiros ou com mercadorias e portanto, ainda que tivessem 

sido analisadas, porque a ligação Águeda – Aveiro foi analisada tanto quanto sei, o Sr. 
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presidente terá mais dados para dar sobre isso melhor que eu, não ficámos classificados 

nas tais trinta infraestruturas imprescindíveis para se realizar nos próximos trinta anos em 

Portugal, mas teremos que continuar a combater por outras vias. Haverá planos rodoviários, 

um conjunto de situações. Há pouco dinheiro para estradas, sabemos disso, mas elas 

também não vão parar. No entanto, como estamos a fazer aqui de ligações e de uma 

alteração ao Orçamento para incluir uma ligação que vai beneficiar o Parque Empresarial do 

Casarão, importa não nos esquecermos que acerca de um ano foi inaugurado um dos 

maiores investimentos públicos realizados em Águeda, investimento que levou cerca de sete 

anos a concretizar-se. Estou a falar do Parque Empresarial do Casarão onde, segundo os 

jornais locais, se terão investido mais de cinco milhões e meio de euros. De acordo com o 

Sr. Presidente, era tempo de se homenagear todos os empresários de Águeda que, através 

da sua ação, tornaram este concelho do país próspero e desenvolvido. Todos se recordarão 

que para este evento foram convidados todos empresários para lá plantarem uma árvore 

tendo, esta, o seu nome ou da sua empresa para que esta marca se perpetuasse no tempo. 

------ A minha questão é esta: saberiam os empresários o que estavam a apadrinhar? 

Saberiam os empresários que embora o município sempre tivesse dito que tinha dezenas de 

intenções de compra estas não passavam de meras intenções nunca exploradas? Saberiam 

os empresários que embora este parque tivesse sido anunciado como um parque de nova 

geração, dotado de um conjunto de infraestruturas de apoio, que não se via noutros 

parques, afinal não passava de um conjunto de ruas com alcatrão, água, saneamento e com 

um sistema de iluminação de leds relativamente inovador? Saberiam os senhores 

empresários que, este parque nem sequer tinha previsto um conjunto de acessos diferente e 

que afinal o acesso seria feito através de uma picada alcatroada que nos levava à pista de 

Motocross? Saberiam os empresários que, embora houvesse dezenas de manifestações, 

estas nunca se concluiriam pois o que lá estava não tinha nenhumas condições de 

atratividade? Já alguém pensou porque é que ninguém quer ir para lá, pese embora termos 

zonas aqui ao nosso lado a atrair investimento externo, a criação de uma zona industrial 

devidamente estruturada e que criasse condições para que mais empresas se pudessem 

instalar em Águeda, era atrativa, mas logo no início do projeto me comecei a aperceber que 

este não visava a criação de condições para a atração de novas empresas e de uma nova 

classe empresarial, mas sim de um megalómano projeto de difícil implantação. Logo no 

início apontámos vários erros, começando com um problema de localização. ---------------------

------ O excesso de regulamentação do parque seria outro erro, mas a nossa Câmara 

sempre disse que essas desvantagens seriam compensadas com uma área empresarial 

rodeada de infraestruturas ao nível de apoio e de lazer que compensariam este isolamento. 
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------ Eu nunca fui daqueles que se deixaram convencer por esta conversa do Sr. 

Presidente, que tinha centenas de interessados. Tinha, mas não nestas condições. E não 

me refiro só à crise por que passamos pois continua a haver gente a investir no nosso 

concelho e fora do nosso concelho; basta ir aqui ao lado a Oliveira de Azeméis, aonde os 

parques empresariais se estão a fazer e estão-se a fazer com empresas, não tendo eu 

embarcado nessa inauguração fantasma - digo fantasma pois uma zona empresarial sem 

empresas é uma zona fantasma - a que toda a Águeda aderiu, eu diria mesmo, ao estilo do 

Estado Novo, sendo eu até muito criticado neste local, nesta Assembleia, por não ter estado 

presente. Passado um ano, desta inauguração, temos as mesmas empresas que lá 

tínhamos há oito anos ou há trinta anos. Gastámos o dinheiro que nos tinham destinado 

para reconverter as nossas zonas industriais e conseguimos a proeza de criar zero 

empresas zero empregos com mais de 5,5 milhões de euros gastos. -------------------------------

------ Sr. Presidente: tem viajado muito por esse mundo fora; esteve recentemente na China; 

esteve recentemente no Brasil; consta-se que irá para os Estados Unidos ou para o Canadá. 

Mas, Sr. Presidente: que investimentos tem trazido dessas viagens? Que empresas tem 

trazido dessas viagens? ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje vamos aqui falar sobre uma alteração a um plano para criar melhores condições 

de acesso a este Parque Empresarial, mas a questão que se põe é: passado um ano da sua 

inauguração, passados sete ou oito anos de se começar a fazer um trabalho para a criação 

deste Parque Empresarial, até hoje não conseguimos nenhum sucesso, com o dinheiro lá 

gasto. Temo que para trazermos para lá empresas, teremos que gastar muito mais dinheiro. 

Não é investir; é gastar muito mais dinheiro. O Sr. Presidente disse em campanha eleitoral 

que iria passar a agente imobiliário, iria lá fazer pavilhões, se bem me recordo estava no seu 

plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O desafio que eu lhe lanço é este: concentre-se no Parque empresarial do Casarão; 

crie uma equipe para atrair investimento; crie condições para isto ter condições e que lute 

por isto. Deixe de andar a passear por esse mundo fora e concentre-se em trazer empresas 

para Águeda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio  – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada 

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “ Gostei de ouvir que afinal ainda há possibilidade de fazer algumas ligações que 

melhorem, não só pelo que ouvi, não só o acesso ao Parque Empresarial, mas também 

algumas zonas industriais onde há indústrias no nosso concelho. ------------------------------------

------ Pergunto como autarca de uma freguesia da zona sul, qual a opção por mais uma vez 

se virar para o norte do concelho, ao fazer uma ligação à Mourisca e não por exemplo a 
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Recardães ou mais a sul ao IC2 Aguada de Baixo - Barrô e se não será possível nesse 

plano ou nessa intenção que isso seja mesmo uma circular e que chegue mesmo à parte 

sul; que vá para o lado norte e que venha ao lado sul. É um repto; é um desafio que as 

populações da zona sul agradeceriam.” ----------------------------------------------------------------------

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

------ “ Na sequência da intervenção do Sr. Eng. Hilário Santos queria dizer ao Sr. Presidente 

da Câmara que não desistisse e utilizasse os mesmos esforços que está a utilizar com o 

Hospital, relativamente a esta ligação Águeda-Aveiro. Considero isto uma das maiores 

vergonhas que há ou que tem havido na gestão pública em Portugal e a maior 

desconsideração relativamente ao oncelho de Águeda que passou por vários governos, 

passou por várias admionistrações deste país e é absolutamente inaceitável que estejamos 

nesta situação e ainda tenhamos um constrangimento de fundos comunitários só para 

10Km. Nós temos que lutar, seja no seio da CIRA seja em qualquer forum, para esta 

necessidade tirando até um retrato à placa que foi aqui montada por um ministro socialista 

chamado Mário Lino e que nesta Assembleia veio anunciar como confirmada a realização 

dessa ligação e essa nunca se concretizou. Eu considero isto um desrespeito para com a 

população  de Águeda, tanto mais que estamos a lutar pelo Hospital e, para termos 

argumentos fortes nessa área, nós temos que lutar por acessibilidades. Quer elas existam 

em fundos comunitários quer não existam, e aí também estarei ao lado do Sr. José Vidal 

para fazer manifestações, mas porque acho que é por motivos válidos por motivos 

importantes e por achar isto dos maiores desrespeitos que houve, de que há memória. -------

------ Lembro-me que cheguei a Portugal com dez anos de idade, à estação do caminho de 

ferro de Aveiro e a mesma estrada que nos liga a Aveiro é a mesma estrada que eu fiz há 

quarenta anos. Nós eestamos num buraco, em matéria de acessibilidades nós demoramos 

40/45 minutos a chegar a Aveiro, nós temos constrangimentos de pontes; nós temos 

constrangimentos por todos os lados e não há economia que resista em Águeda sem este 

vetor ser desenvolvido. Portanto, Sr. Presidente: insista com os ministros; marque as 

reuniões! Volto aqui a dizer-lhe que deve contar com o apoio da Assembleia Municipal; não 

se deve esquecer da Assembleia Municipal quando vai a Lisboa; deve convidar os líderes 

ou os membros dos grupos parlamentares! Seja para lutar pelo Hospital, seja para lutar pela 

ligação Águeda-Aveiro, seja para lutar pela resolução do problema das cheias em Águeda, 

porque há determinadas figuras públicas que só aparecem em momentos para ficarem no 

retrato e não se vê que tenham feito alguma coisa ao longo do tempo para que estes 

constrangimentos sejam ultrapassados. Portanto, tratemos estas questões sem 

eleitoralismo; tratemo-las em nome das populações de Águeda que representamos e 
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unamos esforços para que esta vergonha que é a desconsideração relativamente a Águeda 

pare de uma vez por todas. Seja o governo local do Partido Socialista, seja de que política 

for, eu entendo que chegou a hora de nós dizermos basta! E, a ligação Águeda-Aveiro é 

fulcral para todo o desenvolvimento em Águeda. Aplaudo essa ideia de enquadrar uma via 

para o Parque Empresarial porque senão temo que aquilo seja um elefante branco. E então, 

temos que montar – estas coisas não são para gracejar –, mas qualquer dia temos que criar 

um gabinete para petições, na Câmara Municipal. Então será uma petição para haver uma 

ligação ao Parque Empresarial do Casarão; será uma petição para haver uma ligação 

Águeda-Aveiro; será uma petição para haver a resolução do problema das cheias em 

Águeda; será uma petição para Águeda voltar a estar no mapa e também com uma vertente: 

é que não podemos passar o tempo a dizer que a culpa é do Governo. Nós temos que fazer 

por isso. Se queremos, se o Sr. Presidente quer ter mais competências na área da 

Educação, porque é esse um projeto que tem em vista e eu acho muito bem, também temos 

que fazer por ter autonomia e por fazer vingar a autonomia do poder local, que está, aliás, 

na constituição, naquilo que nos diz fundamentalmente respeito que é o desenvolvimento de 

Águeda. Eu vejo Águeda a definhar. Apesar todas as regenerações urbanas continuamos 

sem referências, a não ser duas festas no verão, aliás com grandes gastos, devo dizer, mas 

festas de referência. Tudo isso é muito bonito e tudo isso tem colocado Águeda nos jornais 

e todas as conferências sobre sustentabilidade são todas muito importantes, mas aquilo que 

é fundamental continua por fazer e é nisso que a população de Águeda se tem que unir, em 

torno do seu poder local. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ O poder local não pode só pedir uma bandeira que é o poder local, nisso estamos 

todos de acordo, mas a verdade é só uma: é que, infelizmente neste país, pelo menos a 

nível do poder central, as casas começam pelo telhado. Antes de se fazer parque 

Empresarial devia haver planeamento para ver se havia acessibilidades. Antes de se fazer 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga devia haver planeamento para se saber se há 

acessibilidades para as populações não terem que andar num corrupio em estradas mal 

engendradas onde os carros duram muito pouco e os pneus se estragam porque estão 

absolutamente miseráveis todas as ligações que temos. Nós continuamos macrocéfalos, 

continuamos a pensar o país só no litoral, continuamos a viajar para Lisboa e para os 

grandes centros e haver não é 10Km é centenas, mas centenas de quilómetros feitas, onde 

não passa um carro. Isto é absolutamente lamentável. Eu não desejaria viver num país 

assim e isto vem de trás; não foram dois anos e meio de governo que fizeram isto; foram 

anos de má gestão pública em Portugal e Águeda foi vítima disso e não teve nunca gente à 

altura que fosse capaz de resolver este problema. --------------------------------------------------------
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------ Se o senhor for capaz, o que eu lhe digo é que não seja capaz sozinho porque eu acho 

que sozinho não chega lá. Portanto, tem a nossa solidariedade a solidariedade da 

Assembleia Municipal dentro dos poderes parcos e meramente reteficatórios que nós temos, 

representamos muito pouco, mas ainda representamos alguma força porque representamos 

os eleitores que aqui nos colocaram. Nós não estamos aqui para aprovar coisas que já vêm 

aprovadas do executivo e não representarmos absolutamente nada. Relativamente às 

viagens, faça as viagens que quiser, mas faça mais viagens a Lisboa, acompanhado, com 

manifestações ou sem manifestações, faça como entender! Não desista é desta luta porque 

tem o nosso apoio. Seja qual for a cor do Governo. Isto não escolhe cores, eu aliás já tenho 

paciência para esse tipo de conversa partidária. Acho que chegou a hora de nós dizermos: 

basta! O senhor está a chegar à conclusão que não consegue meter nenhum empresário na 

Zona Industrial sem ter uma ligação viária capaz. Os camiões têm que circular. Qual é a 

empresa que vai para um parque empresarial se não tem condições de acessibilidade? Não 

vai! Portanto, nós temos aqui um problema; dentro de uma obra fundamental que fizemos 

temos um problema de gestão para fazer. Terá sempre o nosso apoio nessa matéria. ---------

------ Não desista do Águeda-Aveiro, juntamente com a CIRA, o presidente da CIRA está 

empenhadíssimo nisso; devemos apanhar esse comboio! Até já houve quem sugerisse que 

não se chamasse Águeda-Aveiro mas Aveiro-Águeda porque se for por aí o caminho, que 

seja por aí o caminho! Agora sem ligações á autoestrada são 40m para chegar à 

autoestrada para viajar para Lisboa ou para o Porto, é uma vergonha a situação em que 

Águeda está neste momento. É nesse tipo vetores que o senhor tem que investir e também 

lhe digo: faça menos conferências; faça menos intervenções públicas porque ninguém liga 

nada a isso! As pessoas ligam á obra concreta que se pode fazer num tempo difícil. Dir-me-

á: - Não há dinheiro! Chega-se ao poder e eles não cedem às reuniões! Pedem-se reuniões 

e os ministros não fazem reuniões, mas cabe-nos a nós e aos deputados da Assembleia da 

República que nos representam, fazer esse papel senão a política deixou de fazer sentido e 

somos apenas uma agência de fundos comunitários. Uma agência de petições para fazer 

barulho e aparecer nos jornais e por outro lado uma agência de gestão de fundos 

comunitários; só que os fundos comunitários também não duram toda a vida, é preciso 

projetos hoje em dia; já não é como antigamente que a gestão era feita por cor partidária. ---

------ O mundo mudou e nós sabemos que o mundo mudou, o dinheiro é escasso, mas nós 

não podemos ficar nesta situação em que estamos por muito mais tempo, senão Águeda 

não tem economia. Quem cá mora não trabalha cá, quem trabalha cá, não mora cá e nós 

podemos dar as voltas que quisermos: sem economia o concelho não se desenvolve! Era só 

o que eu tinha para dizer.” ---------------------------------------------------------------------------------------
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------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP : --------------------------------------------------

------ “ Eu tenho que confessar publicamente que gostei de ouvir o Dr. Paulo Matos. O tempo 

ajuda-nos efetivamente Dr. Paulo Matos e eu tenho visto que o Sr. também tem evoluído 

nesta Assembleia e tem evoluído no bom sentido porque, de facto, eu acho que a idade nos 

ajuda a evoluir e a ficar um bocado mais inteligentes, entre aspas. Perde-se um bocado a 

subserviência; perde-se um bocado a obediência e aprendemos provavelmente a ser mais 

daquilo que somos de facto e a pensar como pensamos já há muito tempo. Tenho pena que 

algumas pessoas não tenham mudado como o senhor pois já deviam ter mudado há muito 

tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu acho que é de facto uma vergonha, e o Sr. Presidente permitir-me-á um parêntese, 

eu acho que é uma vergonha quando em Democracia se entende que o governo é do povo, 

o povo entender que as coisas são absolutamente necessárias de uma determinada 

maneira e aqueles que nos governam não nos ligam depois de eleitos por nós. Eu sou 

claramente a favor da votação uninominal. Acho que os partidos apresentarem listas de 

acordo com os pressupostos das chefias para que depois protejam as costas é uma 

estratégia e uma coisa que está muito mau na política e na democracia. Acho que nós já 

devíamos ter evoluído há muito tempo para que cada um de nós quando quisermos se 

submeta ao voto popular e depois seja questionado na rua por quem votou em nós para que 

nós fizéssemos alguma coisa. Eu não concebo e aceito que os nossos deputados estejam, 

há dois ou três anos, na Assembleia da República, a falarem sobre o Hospital e que o 

resultado seja zero. Porque os ministros são nossos e se não nos ouvem a nós, das duas 

uma: ou nós estamos a mais, ou o ministro tem que ir para a rua. Parece-me líquido e 

transversal. E vai da direita à esquerda. Porque também veio gente que veio aqui por pedras 

que não serviram para coisa nenhuma. Se fossem redondas rolariam e o efeito seria o 

mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, professor José Vidal, eu vou-lhe pedir desculpa, por ter sido brusco consigo, 

se calhar, na última assembleia, mas eu fico irritado quando o meu amigo apresenta coisas 

que não fazem sentido rigorosamente nenhum; quando não tem razão para as apresentar 

porque como sabe o pecado na política é transversal e vem desde a ponta esquerda até à 

ponta direita da Assembleia. E, nos tempos que correm, nós temos a obrigação de nos 

respeitarmos em primeiro lugar a nós próprios e quando alguém não nos respeita, então não 

merece tomar decisões, que nós muitas vezes sabemos aquilo que valem um dia, no futuro, 

em termos profissionais não merecem tomar decisões e acho que não devemos, por uma 

questão de honestidade e transparência política, criticar, da direita à esquerda quando já 

sabemos qual vai ser o resultado. É por isso que eu não concordo consigo, com 
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manifestações de rua. Eu já vi disso num passado algo distante. Compreendo que nos 

tempos que correm a revolta das pessoas pode muitas das vezes impelir a isso, mas a 

solução não está aí, professor José Vidal. A solução está naquilo que o Dr. Paulo Matos 

começou por dizer e é aquilo que eu também penso. É que, alguém em quem nós votamos 

nos representa, ou pura e simplesmente está a mais! Ou quando vou discutir um problema o 

meu Governo tem alguém presente, seja o ministro seja o secretário de estado, seja quem 

for, para me ouvir, se não me ouviu antes ou não ouviu o meu representante, de facto o Dr. 

Paulo Matos tem razão. Algum de nós está aqui a mais quando não consegue em conjunto 

arranjar consensos para pressionar seja quem for, então os meus deputados, os meus estão 

lá a mais, quando não fazem o trabalho deles ou pura e simplesmente não são ouvidos. São 

redundantes e nós não precisamos de ninguém redundante. ------------------------------------------

------ Dr. Paulo Matos: haveremos de voltar aqui a esta discussão porque espero que não 

muitas vezes porque espero que alguém que trabalha connosco no nosso dia-a-dia e que 

também tem algumas responsabilidades partidárias, comece seriamente a abrir os olhos e a 

fazer o trabalho que tem que fazer. ----------------------------------------------------------------------------

------ Eu diria Sr. Presidente da Câmara relativamente a esta matéria que o senhor acabou 

de discutir e relativamente à estratégia da abertura da Estrada à rotunda do McDonald's, eu 

continuo a dizer-lhe aqui o que disse há alguns tempos atrás: eu acho que os investimentos 

têm um timing para ser feitos e têm um limite em termos de volumetria para serem aplicados 

no terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quando o senhor começa um negócio, o senhor não tem o dinheiro todo e como não 

tem o dinheiro todo vai aplicá-lo basicamente naquilo que é fundamental para começar o 

negócio e vai ter que começar rapidamente a ganhar dinheiro, para depois poder continuar a 

obra e poder continuar a pagá-la com aquilo que vai ganhando no dia-a-dia. ---------------------

------- A nossa zona empresarial do Casarão é um investimento onde o senhor enterrou 

cinco e muitos milhões de euros, à volta de seis neste momento, que não produz, neste 

momento, resultados e o que o senhor está a propor neste momento é que vai fazer este 

projeto para continuar a investir a ver se vai conseguir rentabilizar alguma coisa. Ou seja: 

em termos empresariais o seu projeto seria um falhanço se não tivesse investimento 

público, ou se não tivesse impostos para continuar a investir. Das duas uma: ou nós 

aceitamos pacificamente que é correto esse tipo de procedimento, ou se pensarmos em 

termos empresariais o Sr. Presidente da Câmara vai-me desculpar, pode não estar de 

acordo comigo, mas está errado! Porque se o senhor só tiver um limite X de dinheiro ou 

começa rapidamente a ganhar para substituir o que foi gastando ou não há mais. O senhor 

dir-me-á que está bem, que estamos a recorrer a fundos. É óbvio, mas os fundos também 
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têm limite. Os fundos não existem sempre e mesmos quando existem fundos temos que ter 

o cuidado de ter projetos interessados nos fundos se lá enterrarmos um só, perdemos 

também a potencialidade de lá enterrarmos outros. -------------------------------------------------------

------ Nesta matéria específica eu sou obrigado a dar alguma razão ao Sr. Wilson Gaio. Eu 

acho que é necessário em primeiro lugar, é criar uma infraestrutura rodoviária básica, 

rapidamente, para o Parque Empresarial e a mim não me parece, na minha modesta opinião 

e na minha ignorância técnica, não me parece que a estratégia que o senhor esteja a definir, 

independentemente de poder ser eventualmente em termos de futuro a melhor estratégia e 

porque o senhor está a associar a futura hipotética e putativa ligação Águeda-Aveiro, não 

rejeito que, eventualmente, essa seja a melhor estratégia, agora, é uma estratégica mais 

cara, na minha opinião. E creio que aquilo que o senhor precisa rapidamente é de arranjar 

uma infraestrutura ao Parque Empresarial do casarão. E essa infraestrutura, quer o senhor 

queira quer não ela está a Sul. O Sr. Wilson Gaio tem razão nessa matéria. Se o Sr. 

Presidente acha que não prove-nos o contrário. Porque depois de estar feita a primeira, 

depois de o senhor ter capacidade de levar as pessoas para o Casarão, e de lhes mostrar 

efetivamente que têm logística fácil e barata para aceder às principais vias de ligação 

independentemente de podermos considerar o IC2, ou não, uma boa saída, que neste 

momento até nem está a ser, mas valha-nos isso, o senhor pode pensar depois, 

eventualmente, no projeto que acabou de referenciar nesta assembleia. ---------------------------

------ Eu não sou derrotista e neste momento, mal ou bem, o senhor investiu no Parque 

Empresarial do Casarão. Ele está lá e não há volta a dar-lhe. O senhor tem que o potenciar. 

Nós podemos ajudar na medida do possível a potenciá-lo agora, a verdade, empresas é que 

nós não vemos lá nenhuma. Eu não sei se o senhor tem projetos, tem perspetivas neste 

momento, mas em conversa pessoal comigo, falou-me hipoteticamente em 70 empresas 

que eventualmente poderiam ter interesse em ir para lá; dessas, até agora, não se 

concretizou nenhuma e, não querendo ser derrotista, nem estando contra si, sabe que não 

estou, preocupa-me seriamente que depois do investimento que foi feito e do tempo que já 

vem decorrendo, estranho que não tenhamos nenhuma luz ao fundo do túnel. -------------------

------ O senhor chega aqui agora, propõe-nos uma alteração orçamental para avançar com 

um projeto de ligação à área empresarial. Pode porque ela é necessária, mas olhe que 

neste momento, a melhor opção para resolver rapidamente o problema do parque 

empresarial. E portanto, independentemente de não lhe querer criar obstáculos, nem eu 

nem ninguém lhos quer criar, nem lhos vamos seguramente criar, mas tenho que o alertar e 

de lhe chamar a atenção de que neste momento, na minha opinião, deve privilegiar aquilo 

que é economicamente mais barato para poder começar rapidamente a tentar ganhar 
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dinheiro para dar andamento ao seu projeto. No resto e na medida do que nós pudermos, 

nós estamos ao seu dispor.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “ Hoje, finalmente, fez-se luz. Viu-se aqui a clarividência com que algumas pessoas 

abordam o futuro do concelho. Afinal eu andava enganado! Andávamos todos e andava o 

PSD também, que andava a prometer um parque empresarial há muito tempo. Durante 30 

anos prometeu um parque empresarial, quando está feito dizem: - Não devia ser aí! Mas 

eles nunca disseram onde é que era feito; diziam apenas que era necessário fazer. Quando 

os outros fazem, chegam, compram os terrenos, concretizam, dizem que é uma má solução. 

São as demonstrações da politiquice que nos invade; que temos que dizer mal daquilo que 

os outros fazem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. engenheiro fica-lhe muito mal dizer “uns leds relativamente inovadores”. Não sei se 

percebe alguma coisa disso; eu vou percebendo e posso-lhe dizer que o que lá está é do 

mais inovador que existe no mundo. E desafio-o, que é uma coisa que você gosta muito, a 

me provar o contrário. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquele parque empresarial, não sei se se recordam, conseguimos vender um lote a 

uma multinacional alemã, com aqueles acessos; e fomos aqui muito criticados porque não 

havia acessos e eu disse: - Lá chegaremos! Aqueles acessos são muito melhores do que 

algumas empresas têm neste concelho. Eu falei aqui, hoje, dos acessos a uma empresa que 

vamos concretizar da Litoprint que são uma vergonha! Se este parque empresarial existisse 

há vinte ou há trinta anos, não era preciso ir fazer este ano a estrada da Litoprint porque as 

empresas que lá estão, teriam ido para o parque empresarial e tinham todas as condições. 

Parece que não houve uma crise e parece que termos um parque empresarial, não nos dá 

capacidade para lutarmos e trazermos investimentos para a nossa terra. --------------------------

------ Meus senhores: eu não tenho culpa! Ou também sou eu que mando no Lidl para não 

fazerem o investimento? Eles compraram, está aqui a cópia de um cheque no valor de 

quase um milhão de euros, pagaram um terreno. Sou o culpado de eles terem atrasado o 

investimento! Na realidade, fiz, fizemos uma má opção. Compramos terrenos para um 

parque empresarial e vendemos já um milhão e meio. É verdade! Estamos a procurar 

outros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na realidade, eu gostaria de abordar, e eu na verdade abordo todos os problemas, 

olhos nos olhos, sem problema, as minhas viagens. Ficam muito incomodados daquilo que 

Águeda é chamada e onde está. Sinceramente sentem-se muito incomodados, o que vocês 

mais gostariam é que nós fizéssemos mais do mesmo, nos deixássemos estar quietinhos, 

geríssemos a crise e contraíssemos dívidas para que vocês pudessem dizer alguma coisa 
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má da nossa gestão. Sentem-se incomodados com os seminários que fazemos. Com a 

liderança que assumimos na região. --------------------------------------------------------------------------

------ Meus amigos: alguns empresários que estão aqui e alguns de sucesso, sabem que as 

coisas não se fazem hoje e amanhã já resultaram. Quantas apostas erradas fazem? E, eu 

não considero que a aposta no Parque Empresarial de Águeda seja uma aposta errada. Eu 

considero e considerarei sempre que é uma aposta que Águeda precisa. Foi feito; custou 

cinco ou seis milhões de euros, posso ver as contas, não estou preocupado. A câmara não 

deve dinheiro daquilo e temos capacidade para ir à luta. Temos aquilo que não tínhamos há 

oito anos e mandámos muitos empresários embora. É verdade ou não é? É verdade que em 

Oliveira do Bairro está lá muita gente de Águeda e em Albergaria? Não é verdade? Esses 

teriam ido para fora se tivessem Parque Empresarial mesmo com maus acessos, ou com os 

acessos que tem? O Lidl escolheu Águeda em detrimento do nó da A17 em Aveiro. Terá 

melhores acessos do que teria lá? Porque é que eles vieram para Águeda? São burros? -----

------ Meus senhores: os acessos sempre foram aqui criticados e eu sempre disse que os 

havíamos de fazer quando fossem necessários. Se o Lidl viesse e começasse a construir 

nós teríamos que estar a procurar uma solução para o Lidl, muito pressionados porque, a 

construção do Lidl o projeto que conhecemos tem 104 portas para camiões; pode carregar 

ou descarregar 104 camiões em simultâneo e obviamente que aquela infraestrutura não 

aguentava, mas há tempo para tudo. E, neste momento, surge a oportunidade de fazermos 

uma ligação. Porquê a ligação a Norte? Porque eu continuo a acreditar na ligação à 

autoestrada. Continuo a acreditar que é possível. A ligação mais rápida, que nós temos, à 

autoestrada, é ali. E nós não temos tempo para andar aqui a estudar e a mudar de 

perspetivas de umas vezes para as outras, de ano para ano. ------------------------------------------

------ Quando chegámos à Câmara, há oito anos e pouco atrás, a ligação que havia à 

autoestrada e Aveiro, era uma ligação de rotunda, um esquema, e dissemos que não e 

trabalhámos para ter uma autoestrada. Porque nos disseram que era a hipótese que 

tínhamos. E não a fizemos pelo Sul, na continuação de Recardães, porque metemo-nos na 

Pateira e metendo-nos na Pateira, nós não temos hipótese com os impactos ambientais de 

passar lá nada. Nós temos que ser realistas e pragmáticas. E foi aquilo que fizemos. Para 

Norte, nós conseguimos estar a sete minutos daqui, na autoestrada. Nós não conseguimos 

todo o concelho da mesma forma. Esta é aquela que me parece mais exequível neste 

momento. E é isto porque lutamos. Há outras opções que são defensáveis. Obviamente que 

quem pretenda ir para baixo, é melhor que tenha outra ligação abaixo. Há outros concelhos 

que estão a lutar por outras ligações, mas eu acho que nos compete lutarmos por aquelas 

que nos servem melhor e que temos mais possibilidades. ----------------------------------------------
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------ E vamos então um bocado para a política. Sinceramente, não sei como este concelho 

vota PSD a nível nacional. Sinceramente não sei! O mau trato que ao longo dos anos tem 

sido dado a este concelho e que está a ser dado neste momento, eu não sei como é que se 

vota nesse partido. Quem vive as coisas da sua terra, quem faz uma análise daquilo que se 

passa, eu não sei como votam assim. É verdade que temos uma placa lá em cima mas 

conseguimos uma placa porque houve um concurso onde estava envolvida a ligação 

Águeda – Aveiro e não foi em trinta anos que estivemos à espera. Não trouxemos os 

ministros todos à festa do leitão a prometerem sistematicamente que iam fazer. Em seis 

anos, conseguimos que fosse a concurso duas vezes. Foi duas vezes a concurso. Não foi 

adjudicado. Efetivamente não foi, mas, agora e contrariando aquilo que diz o Sr. Eng.º 

Hilário Santos, eu não falei das obras que foram admitidas no plano das infraestruturas de 

elevado valor acrescentado. Não falei! Aquilo que eu disse foi que não analisaram. O 

ostracismo a que nos votaram, que nos dedicaram, é que me magoa e deve magoar a todos 

nós. A ligação Águeda-Aveiro não foi promessa de todos? Não nos andaram para aqui a 

enganar? Quando chega a hora da verdade nem sequer estudam?! È por isto que eu estou 

melindrado. Há uma forma mais clara de dizer que nos querem abandonar? Eu perguntei ao 

Sr. Secretário de Estado o que é que ele pensa sobre esta situação. O que é que eu vou 

dizer aos senhores empresários? E, por isso, quando eu vou para as petições, muito 

caminho está gasto. Sempre achei que as coisas se resolviam nos gabinetes. Sempre achei 

isso, quando conseguia ser ouvido. Eu quero estar do lado das soluções. Relativamente ao 

Hospital, quero estar do lado das soluções. Tenho coisas para propor mas não tenho 

ninguém para me ouvir. Eu não posso falar com este conselho de administração porque, 

como os senhores sabem, eles não são de confiança. Não vale a pena! Temos de falar com 

alguém que seja sério e eles não nos ouvem! É isto que dói! ------------------------------------------

------ No caso da CP, dos comboios, tivemos oportunidade de dizer, no mesmo estudo, que 

aquilo que lá puseram, embora não esteja numa primeira prioridade, está numa segunda, 

puseram lá seis milhões de euros. Não serve para nada. Disse isso: é para nos enganar. Eu 

disse ao responsável da REFER, ao presidente, que não nos enganem mais! Vamo-nos 

sentar e encontrar soluções para isto! Há soluções, vamos falar! Mas eles não querem; 

querem continuar sozinhos. Eu não sei mais que faça. O que é que nos adianta? Vocês 

dizem para na sexta-feira ir a Lisboa, o que é que tem adiantado isso? A única coisa que 

resultou foi fazer uma espera ao Sr. Primeiro-ministro que se viu obrigado a passar o 

assunto para o Sr. Secretário de Estado, mas aquilo que eu irei dizer ao Sr. Primeiro-

ministro da próxima vez, é dar-lhe conhecimento destas situações. Não tenho problema 

nenhum nisso porque eu acho que ele também não sabe o que é que se está a passar. Eu 
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acho que ele também não sabe. Pelo menos, por aquilo que ele me disse pessoalmente, 

não pode saber aquilo que se está a passar. Não pode! Não acredito que ele tenha duas 

caras dum tamanho brutal. Temos feito muita coisa aqui e temos felizmente alguns 

empresários e algumas empresas que estão a crescer, mas eu quero que continuemos a ter 

mais emprego em Águeda. Nós continuamos a ser dos concelhos que têm menos 

desemprego, mas assusta-me, bate fundo quando recebo, como hoje, que tive a atualização 

de uma lista de pessoas que vêm aqui à Câmara pedir para ter um trabalho ocupacional 

porque está a família toda desempregada. E estas coisas, meus senhores, e a forma como 

vivenciamos o trabalho autárquico, acho que deveríamos merecer por parte de alguns 

membros do Governo, aqueles que mais força têm nos nossos assuntos, que não nos 

ouvem. Nós queremos estar do lado das soluções e obrigam-nos a estar do lado dos 

problemas e a fazer coisas que nunca pensaríamos fazer. Aquilo que disse o Sr. José, de 

fazermos manifestações, e ele sabe bem que eu tenho sido sistematicamente contra, mas 

eu acho que estamos a atingir o limite. Aquilo que se passa com o Hospital e agora isto com 

a ligação Águeda-Aveiro, a ligação à autoestrada, eu penso que é brincar demais com uma 

população. Eu não sei o que é que os faz ouvir. Não sei que estratégias, mais, teremos de 

utilizar, mas vamos ter de utilizar mais algumas.” ----------------------------------------------------------

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

------ “ Sr. Presidente: já conhecíamos de si a versão de algum autismo – aquele que ouve 

pouco as pessoas; não conhecíamos de si este seu ego enorme que vai aumentando ao 

longo dos tempos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vamos começar pelo Parque Empresarial: -----------------------------------------------------------

------ Não é sério o que o senhor diz aqui. Primeiro – não é verdade que o PSD não tenha 

apresentado alternativas; na altura o PSD defendeu o Parque Empresarial, na zona da 

freguesia de Macinhata do Vouga, na zona da Alombada e das Chãs. Era para aí, próximo 

da A25; estava previsto no Plano Estratégico feito; era para aí que estava apontado o 

Parque Empresarial. Só que o senhor não quis. E não quis porquê? Tem que ser sério! Não 

quis porque na altura o senhor queria levar a estação de tratamentos de lixo para aquela 

zona e queria levar a água e o saneamento para a pista de Motocross e foi isso que o fez 

por lá o Parque Empresarial. Só que depois saíram-lhe as contas todas furadas. É tão 

simples quanto isto e o senhor não teve capacidade para ouvir as pessoas. Nós dissemos-

lhe várias vezes que sem grandes infraestruturas, aquilo ia ser uma barraca. O senhor pode 

dizer o que quiser; os resultados estão à vista. Nós temos que continuar a lutar pelo Parque 

Empresarial. Estou de acordo com isto, mas os resultados estão à vista, porque se o senhor 

gastou lá cinco milhões de euros, não importa quanto é que o senhor conseguiu recuperar; 
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foi lá investido dinheiro, não é para o senhor andar a fazer de agente imobiliário nem para 

andar a vender terrenos. Pelos vistos andou muita gente ao seu lado, a vender terrenos. 

Não era esse o objetivo; o objetivo era criar emprego, criar empresas e o senhor criou zero 

empresas e zero empregos, lá. E hoje venho-vos aqui falar que é preciso uma ligação. Pois 

é! Nós andamos a dizer isto há muito tempo. É preciso infraestruturas. Pois é! Nós andamos 

a dizer isto há muito tempo. Não é só aquelas que lá estão. O senhor prometeu um parque 

empresarial nova geração, não é nada daquilo que lá está. Aquilo que lá está o que é que 

tem de novo? Diga-me lá concretamente; o senhor que anda pelo mundo fora! ---------- Uma 

segunda situação: a nós não nos incomoda muito o senhor andar em conferências e andar 

em viagens! No início do seu primeiro mandato disse-lhe que fazia bem em viajar. Mas o 

senhor deve viajar, mas deve trazer para Águeda! Não deve viajar em meras conferências, 

em meras inaugurações de casas de Viseu e companhia limitada. Tenham lá paciência! Nós 

precisamos de ir buscar investimentos para Águeda! É isto que o senhor tem que fazer! É 

nisso que o senhor tem que se concentrar e é isso que nós lhe pedimos que o senhor faça! 

Se o senhor fizer isso, viaje o tempo que quiser; leve quem quiser que nós não ligamos a 

coisa nenhuma sobre isto. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Falando um bocadinho de política, como o senhor diz, para acabarmos então, vejamos 

um facto: este Governo PSD trata mal Águeda; há dois anos que não vem nada! Mas então, 

o senhor é um desgraçado porque o Sr. perdeu o Hospital, perde o Tribunal, o senhor perde 

a ligação Águeda-Aveiro, o senhor perde a ligação Águeda-Coimbra, o senhor perde a 

ligação da Linha do Vouga, o senhor perde tudo em Águeda, mas a culpa é toda dos outros. 

O que está feito, ao nível das infraestruturas, em Águeda, foram feitas no tempo do PSD. 

Diga qual foi a infraestrutura nacional que foi feita no seu tempo. O que é que o senhor 

trouxe para Águeda, exceto os dinheiros dos fundos comunitários que eram devidos a 

Águeda? Diga o que é que o senhor trouxe para nós sabermos! Qual foi o serviço central do 

estado que o senhor trouxe para Águeda! Se tiver coragem, diga-me! Trouxe Hospital? 

Trouxe Tribunal? Trouxe o Centro de formação Profissional onde o senhor trabalha? Trouxe 

o Centro de Emprego? Explique-nos lá! É que o senhor tem uma política barata, faz aí uma 

“discursata” e depois vai-se embora porque é o último a falar, mas isto tem que acabar aqui! 

------ Só para acabar, vou falar sobre educação. O senhor vai ao Ministério pedir novas 

competências para a educação, mas vamos começar por nós próprios, Sr. Presidente! Não 

menosprezemos o nome de Águeda! Águeda com letra grande!” -------------------------------------  

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio  – PJ da União das Freguesias de Barrô e 

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

------“Sr. Presidente da Câmara: volto a desafiá-lo, até por uma questão meramente 
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economicista, o dito investimento, analise as alternativas, considere a IC2: veja se não é 

viável e mais barato e acho que consegue o mesmo resultado, porque a IC2 tem excelentes 

condições até à rotunda do McDonald's e mais. Pense por favor; apresente os planos e 

deixe-nos ver também. Acho que podemos faze-lo e devemos faze-lo em conjunto.” ----------- 

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

------ “ Numa época em que levam os serviços todos de todo o lado, estar a perguntar que 

serviços trouxe para Águeda...! Por acaso eu ficava contente que alguns não saíssem de cá, 

mas, já agora, que eu saiba, não ando a fazer essa contabilidade, mas obriga-me a puxar 

pela cabeça. Na área dos tribunais, nós vimos reforçadas as nossas competências; pelo 

menos aí, aumentámos as nossas competências. ---------------------------------------------------------

------ O senhor sabe mesmo o que é um Parque Empresarial Nova Geração? Um Parque 

Empresarial nova geração tem a ver com a qualidade das infraestruturas e posso-lhe dizer 

que aquele parque tem infraestruturas de qualidade. Não estão todas feitas, pronto! Nestas 

coisas, nós temos que ir fazendo conforme os investimentos vão sendo realizados. E os 

senhores teriam dito que eu era um grande despesista se tivesse feito todas as áreas 

ajardinadas previstas, os serviços de apoio, que estão previstos lá ter, mas isso será feito 

conforme as necessidades das empresas porque aquilo que nós perspetivamos hoje é 

diferente das necessidades de amanhã. Nós não temos de andar a utilizar dinheiros 

públicos de forma a criar elefantes brancos. Eu faço as infraestruturas mínimas, necessárias 

para que se possam instalar lá as empresas. Aquilo que acontece em Águeda – como sabe 

algumas empresas que estavam no mercado interno fecharam as suas portas por causa da 

crise e nós temos alguns pavilhões desocupados, por aí, que são colocados a preços 

extremamente competitivos, no mercado de arrendamento, coisa que, quando nós 

equacionámos o Parque Empresarial, não existia; não havia pavilhões em Águeda. Neste 

momento, é fácil de encontrar pavilhões e, a custos extremamente competitivos. É fácil. ------

------ Quanto às histórias, e agora vamos ao início da sua conversa, sobre a localização do 

Parque Empresarial, nós começámos primeiro por tentar viabilizar as zonas industriais que 

existiam, no sentido de os proprietários cederem 50% dos terrenos que tinham para 

infraestruturas; a Câmara infraestruturava e venderia o remanescente e dava aos 

proprietários do terreno 50% do terreno devidamente infraestruturado. Foi este negócio que 

propusemos. Não conseguimos ter êxito, porque quando chegou à hora da verdade, de 

irmos para o terreno, e fomos para o terreno, eu fui para o terreno para marcarmos as 

extremas e para estarmos lá e dizer que estávamos empenhados nisto como de facto 

estávamos, porque era muito mais fácil de resolvermos o problema assim. Só que os donos 

dos terrenos achavam que a política era a mesma que vinha de trás: que era pedir por favor 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 28/ fevereiro/2014  

60

para passar a estrada e ainda davam um muro porque senão era um problema diabólico; e 

nós tivemos que mudar. E, como o senhor sabe, a nossa estrutura de propriedade é muito 

de minifúndio. São parcelas muito pequenas. Então, colocámos e falámos nisto a alguns 

senhores presidentes de junta. Colocámos à discussão. Não pusemos um anúncio no jornal 

porque nós conhecemos bem a nossa terra e sabíamos bem o que devíamos fazer, ou 

entendíamos que sim, falámos com os senhores presidentes de junta no sentido de ver 

onde é que haveria pelo menos um terreno, com dez hectares e que tivesse, próximo, boas 

infraestruturas. Foi assim que nós começámos com isto. E, surgiu-nos naquela zona, dois 

terrenos, com mais de dez hectares cada um que estavam separados por mais de trinta e 

começámos a adquirir os terrenos aí; e começámos a adquiri-los sem fazer alarde porque, 

Sr. Engenheiro, já tínhamos muitos contratos feitos e houve gente desta terra que foi falar 

com as pessoas, para darem o dito por não dito, para não venderem à Câmara para não 

fazermos o Parque Empresarial e temos de dizer que essas pessoas honraram a sua 

palavra e mantiveram o negócio porque ofereceram-lhes mais dinheiro. ----------------------------

------ Sobre a localização junto ao IP5, quero-lhe dizer uma coisa e é a primeira vez que o 

vou dizer em público: nunca foi minha opção e está aqui o Sr. Vereador Jorge que até me 

influenciou para isso. Sabe porquê? Ainda não percebeu porque é que eu não conseguiria ir 

faze-lo junto ao IP5. É que se eu meto o emprego todo junto a outra localidade a Albergaria, 

as pessoas vão morar todas para Albergaria e eu deixo de ter cidade de Águeda. Eu preciso 

de ter cidade e de ter emprego próximo. O senhor não sabe o que são Walking velocities; o 

senhor não sabe o que é ter proximidade de trabalho e de serviços e são estas coisas que 

contam cada vez mais nas cidades. São essas coisas. Aquele parque empresarial que 

temos, eu estou convencido de que dentro de alguns anos, e não estou preocupado que 

seja para o ano ou noutro ano, não estou! Vou tentar que seja nesse tempo, mas acho que é 

uma infraestrutura e uma ferramenta que Águeda tem para poder lutar por investimentos e 

traze-los para cá. Por isso, neste momento, eu estou preocupado em apoiar as empresas 

que cá estão em dar-lhe as melhores condições no sítio onde elas estiverem e puderem 

funcionar para poderem vender. --------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre autismo, o senhor confunde o fazer o que os outros pensam a ouvir as pessoas. 

No final alguém tem que decidir. Portanto, eu assumo essas responsabilidades. Eu não sou 

como outros que ocupavam a cadeira que eu agora ocupo, mas diziam que a 

responsabilidade era dos técnicos. Eu dou a cara pelos assuntos e assumo as estratégias 

que levamos: para o bem e para o mal! O povo sufragou positivamente essas opções; 

tentarei fazer o meu melhor nos três anos e pouco que faltam de mandato. -----------------------

------ E, para terminar, aquele “A” é maiúsculo! “------------------------------------------------------------
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------ Não havendo mais inscrições para intervir neste ponto da ordem de trabalhos, foi 

colocada a votação a proposta de 1ª revisão orçamental – Grandes Opções do Plano e 

Orçamento, sendo a mesma aprovada por maioria, com três abstenções. -------------------------

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia, coloca também a votação o 

prolongamento por mais uma hora para terminar a atual sessão, tal como previsto no 

regulamento da Assembleia Municipal, sendo a proposta aprovada por unanimidade. Passa 

de imediato ao ponto seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia para 

Assunção de Compromissos Plurianuais, ao abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir neste ponto da ordem de trabalhos, foi colocada a 

votação a proposta de Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais, 

sendo a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Concessão de Apoio 

Financeiro para Aquisição de Prédio Rústico – União de Freguesias de Préstimo e Macieira 

de Alcoba; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a este ponto, o Sr. Presidente da Câmara usa da palavra para 

esclarecimentos e intervêm os membros abaixo referidos, cujas intervenções se 

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

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

------ “ Eu acho que deve ser introduzida uma cláusula: que haja uma reserva de propriedade 

para a Câmara Municipal de Águeda. Ou seja: a câmara compra o terreno, o terreno é da 

junta, mas não pode ser vendido sem falar com a Câmara Municipal de Águeda. É isto que 

nós entendemos e que gostaríamos que acontecesse. Não será pelo período de seis anos; 

fica definitivo. Tem reserva de propriedade para a câmara. ---------------------------------------------

------ Com exceção do Plano e Orçamento a Assembleia pode introduzir alterações, se a 

Assembleia assumir como sua esta proposta e que a mesma é viável, assume-o como 

sendo e passa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por mim, é só para o Sr. Presidente da Junta poder comprar o terreno, porque senão, 

retiro a proposta de votação, levo de novo a executivo tratamos dos pormenores todos como 

o Sr. Vereador quer e está resolvido. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia  questiona 

se a proposta que está a votação é a que foi enviada ou se a proposta é retirada, 

prosseguindo com as intervenções dos inscritos: ----------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  ---------------------------------------------------------
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------ “ Em relação a esta proposta há aqui um ponto evidente que é: quando a Câmara, com 

o nosso dinheiro, adquire um bem ou atribui uma verba, deve-o fazer sempre no âmbito do 

domínio público, portanto, deve-o fazer sempre em sua plena posse porque só a sua plena 

posse é que garante a continuidade do serviço público e do dinheiro da aplicação pública. ---

------ Quando se compra para uma IPSS, aquilo fica do domínio público, com a reversão 

para a Câmara se não for usado para os respetivos fins, durante os anos previstos. O que 

não pode voltar a acontecer é o que aconteceu na Borralha; quando a câmara compra um 

terreno e a seguir se vai oferecer a um privado, ou a uma associação, ou seja lá a quem for, 

ou vender a um escudo ou a um tostão. Não pode ser! --------------------------------------------------

------ O que nós aqui no PS iremos defender sempre, é que todas as compras devem ser 

sempre feitas para a Câmara Municipal. É a câmara que adquire; é a câmara que fica com a 

sua posse e é a câmara que depois no âmbito dos protocolos cede a esta ou aquela para 

utilização e, se não for utilizado para esse fim, reverte outra vez para a Câmara Municipal. --

------ Este terreno, que acho que é para ali nas envolvências do Alfusqueiro, poderá ter o seu 

valor, não é discutível, isso, não se compreende que seja da Junta de Freguesia do 

Préstimo. Aquilo é do concelho de Águeda! Adquirido com dinheiro de nós todos pela 

câmara. Por acaso fica lá no Alfusqueiro e acho muito bem que ele o compre porque aquilo 

dá um ótimo enquadramento. Essa questão de emparcelar o concelho, de parcelar e dizer 

isto é nosso e isto é daqueles, não pode, na nossa opinião, continuar assim. Tudo o que 

existe no concelho é de todos nós! E, é nesta perspetiva de que sempre que a câmara 

gastar dinheiro nosso e fizer aquisições, esgotado o seu fim, a sua posse mantém-se, na 

câmara. É essa a nossa proposta! -----------------------------------------------------------------------------

----- Em relação a esta proposta da Câmara Municipal, logicamente nós poderemos alterar a 

proposta e será aprovada aqui a alteração da proposta. O que está de erróneo nesta 

proposta são os seis anos. Se aquilo é um bem natural, é uma zona de desenvolvimento, do 

enquadramento de um parque e até de uma situação ambiental, não se justifica que haja um 

período de seis anos ou não. Aquilo é comprado pela autarquia para os respetivos fins e 

mais nada. Eu acho que deve ser comprado pela autarquia e de acordo com um projeto a 

autarquia aprovará ou não. A minha proposta é que se retirem os seis anos e que a 

autarquia compre o terreno, cedendo à união de freguesias do Préstimo e Macieira de 

Alcôba para os fins do enquadramento. A posse é da autarquia!” -------------------------------------  

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; 

------ “ Sr. Deputado José Vidal: é uma pena que este tipo de assuntos venha para cá sem 

que antes tenha falado comigo sobre este assunto. Quando eu pedi a este executivo, mais 

propriamente ao Sr. Vice-presidente da Câmara, que nos ajudasse a comprar esse mesmo 
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terreno no parque fluvial do Alfusqueiro, eu disse-lhe que se a Câmara quisesse comprar o 

terreno para a Câmara municipal, poderia comprá-lo. Eu não quero o terreno para a junta de 

freguesia! A ideia é comprar um terreno no parque fluvial do Alfusqueiro e não é para 

andarmos a vender o terreno; a ideia é continuarmos a investir nos parques fluviais do 

concelho. Eu já vi, imensas vezes, serem juntas de freguesia contempladas na aquisição de 

terrenos e essa clausula até hoje, nunca existiu. E eu estou a falar sobretudo em casas, em 

terrenos, em zonas urbanas. Isto é um prédio rústico no parque fluvial do Alfusqueiro e a 

nossa ideia não é vender aquele terreno e sim aumentarmos um pouco mais o parque fluvial 

do Alfusqueiro. Foi uma proposta do Partido Socialista aumentar os parques fluviais. ----------

------- Quando vim pedir à Câmara Municipal o apoio para comprar aquele terreno, pedi sim 

e disse-o várias vezes ao Sr. vice-presidente da Câmara Municipal que não o queria para a 

junta de freguesia que ele poderia ficar como propriedade da Câmara Municipal. Então, 

acho que não há dúvida rigorosamente nenhuma da nossa parte que aquele terreno não é 

para vender. Podem lá por seis, vinte ou trinta anos. O terreno não é para vender! O terreno 

é para ser usado enquanto mais um parque fluvial do nosso concelho.” ----------------------------

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

------ “ Eu venho aqui porque acho que foi aqui introduzida uma segunda proposta. Eu 

pensava que o que estava aqui em discussão, era retirar-se uma cláusula de seis anos e 

passasse a intemporal mas, afinal, o PS veio aqui anunciar que é contra que o terreno 

passe para propriedade da junta. Foi assim que o Sr. José Vidal aqui disse. Eu não sei se 

ele percebe ou não. Eu estou a dizer o que ele veio anunciar. O PS entende que neste caso 

como noutros casos em que a câmara compra um terreno para a junta esse terreno não 

deve ficar para a junta, mas para a Câmara Municipal. Já percebi a intenção do PS, mas eu 

quero dizer que continuo a seguir a linha do que estava e, na minha maneira de ver, 

entendo muito correto como a câmara está a fazer isto de comprar e entregar às juntas de 

freguesia. Elas fazem parte do nosso município, têm a mesma responsabilidades que nós 

temos; pode haver o caso de uma asneira feita no passado na freguesia como se calhar 

também na câmara ou na Assembleia. Isto tem que assentar num princípio de 

responsabilidade. Não sei o que é esta hoje aqui em discussão porque só há uma proposta 

para ser votada que é pelos seis anos; não sei se mais alguém vai fazer alteração da 

proposta ou não; tenho dúvidas nessa legalidade da alteração das propostas da parte da 

Assembleia em relação à Câmara Municipal, não sei se isto foi alterado ou não 

recentemente; tenho dúvidas Sr. Presidente, mas aceito a sua versão; penso que não era 

assim e para isto ser mais fácil é votarmos com os seis anos, porque até aqui tem sido 
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assim, pelos vistos e, depois, se for caso disso, altera-se mais à frente, mas isto sou eu a 

dizer; o PS que fale!” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “ Peço desculpa ao Sr. José Vidal pois penso que aquilo que disse não era se calhar 

aquilo que quereria dizer, mas ele confirmará ou não. Eu acho que aquilo que o Sr. 

Presidente da Câmara pretendeu aqui, referir e é uma coisa bem diferente, é que. 

Obviamente o terreno será adquirido pela junta e corrija-me se estiver a dizer alguma coisa 

que não esteja correto, é dado o dinheiro à junta que depois adquirirá o terreno, certo? 

Neste momento e o que está nesta proposta, é aquela tal cláusula dos seis anos. Aquilo que 

o Sr. Presidente referiu, era uma coisa distinta, mas que não obstava a que a junta ficasse 

como titular do prédio em causa que era: haver uma cláusula de reserva de propriedade a 

favor da Câmara Municipal. É uma situação diferente. É um bocado o que acontece com os 

carros com quem faz credito, em que o carro fica com uma reserva de propriedade a favor 

de uma entidade que o financia. Isso não obsta a que de facto ficasse em nome da junta, 

mas que havia uma cláusula de reserva de propriedade em caso de venda, ou seja: não se 

poderia vender a favor da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------

------ Quanto à questão da legalidade desta alteração, está prevista na Lei 75/2013 é o artigo 

25 nº 23 dessa mesma Lei.” -------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  tenta averiguar qual o 

número de propostas apresentadas a votação, confirmando que são duas propostas.----------

------ De imediato, dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. -----------------------------------------  

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

------ Aquilo que nós queríamos com esta proposta era que fizéssemos escola, porque daqui 

por meia dúzia de anos, eu não estarei cá, o senhor poderá estar ou não, mas poderá vi 

outra junta e decidir outras coisas e vender o terreno. Aquilo que nós queremos é que pelo 

menos para o vender tem que dizer à Câmara que o vai vender. A câmara entendeu que era 

valioso para o concelho e como tal, deve ficar. É um património do concelho e como tal, 

deve ficar decidido de uma maneira rápida, digamos assim.” ------------------------------------------ 

------ João Carlos da Fonseca Coelho  – PSD; ------------------------------------------------------------

------ “ Muito rapidamente, são quase duas da manhã, temos mais quatro pontos na ordem 

de trabalhos. Tínhamos aqui uma questão que era e acho que é pacífica, que era a questão 

da proposta da Câmara para o terreno para a União de Freguesias do Préstimo e Macieira 

de Alcôba.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não estamos a falar de nenhum terreno inserido numa zona urbana. Estamos a falar 

de um, terreno que tem um interesse público, porque é um parque fluvial. Não estamos a 
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falar de nenhum terreno que dê construção. Se a junta entender vender há mecanismos de 

controlo. A junta não vai vender! Tem que ser submetida essa situação à Assembleia de 

Freguesia. Portanto, dado o adiantado da hora e a situação que se criou aqui, esta confusão 

que acho que é desnecessária, vamos votar a proposta e acho que a proposta inicial que a 

câmara apresentou é válida; acho que é perfeitamente normal, plausível e acho que não tem 

nada de mais. Portanto, vamos votar.” ------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  tenta averiguar qual o número de 

propostas apresentadas a votação, confirmando que são duas propostas. ------------------------- 

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

------ “ Em termos de organização da Assembleia, as coisas não são assim tão complicadas 

como parece: há uma proposta da Câmara municipal num conceito. A nossa ideia é que, 

logicamente, não se torne a verificar aquilo que se verificou no passado. Portanto apresentei 

uma proposta daquilo que deveria ser. Na minha perspetiva deveria estar tudo em nome do 

concelho. Portanto, quando a Câmara compra, compra! E cede para quem quiser, 

consoante os protocolos que quiser. É do Concelho, é de todos! Esta é a minha perspetiva! 

Porque ao ser da freguesia, põem-se questões legais das autarquias e do poder que a junta 

de freguesia da Borralha teve em oferecer aquilo tudo, porque, legalmente, a junta podia 

faze-lo. Eu faço a mesma proposta com reserva de propriedade para câmara Municipal. 

Assim temos: uma proposta de seis anos e outra com reserva de propriedade. ------------------

----- Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  confirma, de novo, que 

são duas propostas, que designa por: Proposta A, a que vinha na ordem de trabalhos e a 

Proposta B aquela que surgiu de reserva de propriedade. ----------------------------------------------

------ Colocadas ambas as propostas para aprovação, a Proposta A é aprovada por maioria, 

com duas abstenções --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal introduz o ponto seguinte da 

ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Minuta de Protocolo 

“Plano de Utilização e Funcionamento – Aldeia Pedagógica do Milho Antigo – Macieira de 

Alcôba”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por sugestão do Sr. Presidente da Câmara , usa da palavra para esclarecimentos, o 

Sr. Vereador Edson Santos , cuja intervenção se transcreve na íntegra: -------------------------- 

------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador ; --------------------------------------------------

------ “Pedia para ser distribuído pelos presentes, o protocolo que estamos a fazer com a 

junta de freguesia do Préstimo e de Macieira de Alcôba que se refere à Aldeia Pedagógica 

do Milho Antigo, aprovado em reunião de câmara mas que carece de uma pequena 
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alteração e retificação de um erro que, nessa mesma reunião, foi detetado. -----------------------

------ Como está aí referido, o protocolo foi submetido para aprovação na última reunião de 

câmara, dia 18 de fevereiro e, nessa altura, o executivo concordou que se devia proceder a 

uma alteração da redação do ponto 3, da cláusula 2ª, ou seja: onde diz “sendo que o 

vencimento base, nos primeiros três anos, não poderá exceder o valor de 750.00 euros”, 

passa a ser: “sendo que o município comparticipa o vencimento base nas percentagens 

acima referidas até ao montante máximo de 750.00 euros. ---------------------------------------------

------ Aqui, a única situação é que a câmara, e no âmbito do protocolo que tem com a Junta 

de Freguesia do Préstimo e de Macieira de Alcôba, requer que haja um animador com 

formação técnica superior. Logicamente que a Câmara não se colocará numa posição em 

que o valor máximo a pagar a um técnico será 750.00 euros; o que nós dizemos é que nós 

comparticipamos, sim, até ao valor de 750.00 euros, nas percentagens de 60/, 30% e 20% 

de acordo com o 1º, 2º ou 3º ano. Há aqui uma questão do pagamento ao técnico superior, 

que podia ser superior a 750.00 euros. A candidatura foi feita com base num plano de 

financiamento e isto requer que haja aqui aprovação para que esta clausula passe então 

para a junta para que possamos começar a transferir a verba para o funcionário que já lá 

está.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir, foi colocada a votação a Minuta de 

Protocolo “Plano de Utilização e Funcionamento – Aldeia Pedagógica do Milho Antigo – 

Macieira de Alcôba” sendo a mesma aprovada por maioria, com uma abstenção ----------------

------ 3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Delegação Legal de 

Competências nas Juntas/Uniões de Freguesias – Acordos de Execução; -------------------- 

------ Por sugestão do Sr. Presidente da Câmara , usa da palavra para esclarecimentos, o 

Sr. Vereador Jorge Almeida, e intervêm os senhores membros, cujas intervenções se 

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

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereado r; ----------------------------------- 

------ “Este ponto resulta das reuniões tidas com os senhores presidentes de junta ou seus 

representantes divididamente credenciados. Houve primeiramente reuniões individualizadas 

e depois duas reuniões com todos, onde foi possível chegar a este tipo de acordo. -------------

------ Eu queria aqui realmente salientar o seguinte: nós neste momento e por força da Lei 

75/2013 estamos a delegar muito menos competências que as que delegávamos 

anteriormente. Tudo isto porque algumas das competências que eram delegadas até aqui 

pela Câmara, passaram a ser competências próprias das freguesias e portanto, 

indelegáveis. De referir também que apesar de estarmos a delegar menos competências, 

estamos a aumentar o valor com que estamos a apoiar as juntas de freguesia. Os critérios 
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para o apoio foram definidos e escolhidos pelos senhores presidentes de junta. As 

contabilidades finais também resultaram de acordo entre todos e, como plasma, uma ata 

que acompanha esta proposta. De salientar que, efetivamente, trata-se de um forte 

contributo para o bom funcionamento das juntas de freguesia.” ---------------------------------------

------ Neste momento o Sr. Presidente da Câmara  complementa com o seguinte: --------------

------ “Nesta delegação de competências, as juntas de freguesia viram reforçadas as suas 

verbas porque deixaram de ter trabalhos que a câmara assumiu. Na área da Educação a 

câmara assume os trabalhos que eram feitos, com exceção da limpeza dos logradouros, 

mas é diminuto, e mantivemos as verbas que são transferidas para as juntas, aliás, até 

foram aumentadas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ “ Em relação a este acordo, o que há a realçar, é que aquilo que o CDS e o PSD 

andavam a dizer antes das eleições, não tinha razão de ser.-------------------------------------------

------ Nunca desde que este executivo está em funções, já lá vão oito anos e pouco, nunca 

baixou nenhuma das verbas para as freguesias. Sempre aumentou todos os anos e então 

com os protocolos, manteve ou aumentou todos os anos. Este ano, então, verifica-se um 

aumento mais significativo, perto de 200.000 euros, de aumento de distribuição global de 

despesas que as juntas deixaram de ter, além de que acresce um apoio para aquisição de 

maquinaria que também é dado nesse âmbito. Verifica-se, portanto, o contrário do que o 

CDS e o PSD diziam, pois eram eles que gritavam pelas freguesias e é o PS que vem 

cumprir paulatinamente, pagando os protocolos aqueles que são apresentados os projetos e 

neste caso, transferindo uma verba superior, embora ainda faltem aqui os projetos dos 

protocolos de mais tarde. Esta é uma verba gestionária com funções definidas. É uma verba 

gestionária. Eu só queria realçar o aspeto político duma intervenção sobre, neste momento, 

onze freguesias. Com a reorganização ainda não se sabe bem quais irão ser as suas tarefas 

e despesas inerentes e se depois ganhará estabilidade nos próximos anos, mas é só para 

referir mais uma vez o cumprimento de promessas eleitorais e contrair aquilo que muitos 

presidentes de junta, na sua maioria eleitos pelo PSD, andavam a dizer que nas suas 

freguesias nada se fez, nada recebiam e, como se vê, tudo foi cumprido. Acho que agora, as 

freguesias em união, sendo maiores têm mais responsabilidades ainda para apresentar 

projetos mais concretos à câmara e obrigar a câmara a entrar nos protocolos possíveis, uma 

vez que ganharam dimensão, ganharam outra estrutura, podem até associarem-se e tentar 

projetos inter-freguesias que reforcem as transferências através dos protocolos.”----------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio  – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada 

de Baixo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ “ Uma primeira nota para uma parte do texto que diz que eu não estive presente no 

fecho da reunião da negociação, porque eu estive presente no início e ela foi suspensa e 

continuou. Eu tinha um compromisso assumido e depois, por telefone em alta voz, com os 

meus colegas, combinámos a machadada que, entre outros, eu levei também. ------------------

------ Quero dizer que efetivamente, globalmente, há um pouco mais de dinheiro, para as 

onze freguesias agora, depois de serem agregadas, mas há freguesias que perdem verbas. 

Não foi tanta como a que inicialmente se pensava, e quero também aqui deixar e mais em 

jeito de repto para o próximo ano, que se alarguem os critérios de análise da atribuição de 

certas verbas. Foram analisados e votados por maioria dois critérios e devemos por mais 

critérios na equação, na minha opinião, porque as freguesias são muito diversas e acho que 

dois critérios para analisar são poucos. ----------------------------------------------------------------------

------ Não posso deixar de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de comprarmos 

equipamentos; também quero agradecer que se tenha chegado a um consenso alargado 

nessa área. Eu e outros queríamos mais dinheiro, mas algum vai chegar e quero deixar 

desde já bem claro que a negociação para os protocolos de execução de obra pura deve ser 

feito com um princípio um pouco diferente do que foi; gostava de deixar isto no ar para 

depois negociarmos isto tudo com calma e para as coisas correrem melhor ainda do que 

correu esta negociação. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em jeito de remate, deixava aqui o que entendo, que a câmara podia ter sido mais 

ambiciosa; não discordo que tenha dado mais algumas verbas a umas freguesias por causa 

dos critérios adotados, mas penso que podiam não ter cortado verba às outras freguesias. -- 

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereado r; ----------------------------------- 

------ “Só um momento. Porque depois de ouvirmos o Sr. Presidente da União das 

Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo ficamos com dúvidas e parece que a Câmara 

cortou alguma coisa e não. Eu estive nas duas reuniões até ao fim. Sempre! E também 

estou à vontade para lhe dizer que quando definimos os critérios e quando foram escolhidos 

os parâmetros, eu apresentei cinco possíveis e foram escolhidos pelos senhores 

presidentes de junta, só pelos senhores presidentes de junta e foi-lhes sempre dito que 

poderiam introduzir os que quisessem no número que entendessem e que podiam colocar 

outros. Os critérios e os parâmetros a ter em conta foram escolhidos pelos senhores 

presidentes de junta. Estiveram todos na mesma reunião que eu; além disso, o valor global 

é claramente superior. E se falarmos no apoio às viaturas, aí fomos mais longe do que 

alguma vez fomos. Largamente! Portanto, indiscutivelmente estamos a transferir muito mais 

dinheiro para as juntas de freguesia do que era habitual nestas circunstâncias. De acordo 

com os parâmetros que foram escolhidos, algumas freguesias provavelmente tiveram aqui 
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alguns ajustes que resultaram da aplicação clara à realidade concreta. Não houve aqui 

qualquer indício de redução ou qualquer coisa. Portanto, a Câmara, indiscutivelmente, está 

a transferir mais dinheiro para as juntas de freguesia.” ---------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições, foi colocada a votação a proposta de Delegação Legal 

de Competências nas Juntas/Uniões de Freguesias – Acordos de Execução, sendo a 

mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Projeto de Regulamento 

de Atribuição de Apoio às Juntas/Uniões de Freguesias do Município de Águeda, para 

aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos para o ano de 2014. ------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereado r; -----------------------------------

------ “ Só para esclarecer que efetivamente já foi abordado este ponto aqui, na discussão do 

ponto anterior e, efetivamente traduz-se num reforço da capacidade que se pretende 

transferir para as juntas de freguesia. Temos um bolo global de 250.000 euros, que vais ser 

transferido para as juntas de freguesia a troco de 50% do investimento que as juntas vão 

fazer na aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos. Essas máquinas, viaturas e 

equipamentos, naturalmente, vão dotá-las de melhores condições para poderem cumprir 

melhor a delegação de competências constantes no anterior ponto.” -------------------------------- 

------ Colocada a votação, a proposta da Câmara Municipal de Projeto de Regulamento de 

Atribuição de Apoio às Juntas/Uniões de Freguesias do Município de Águeda, para 

aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos para o ano de 2014, foi a mesma aprovada 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas duas 

horas e vinte e cinco minutos, do dia um de Março de dois mil e catorze, deu por encerrados 

os trabalhos desta sessão, da qual, para constar, 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: 
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A Primeira Secretária: 

 

 

 

 

 


