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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos 30 dias do mês de abril, do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 2ª Sessão Ordinária da Assembleia 

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

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

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

------ 2.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo 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 n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de 

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

------ 2.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Adesão ao Observatório 

Internacional da Democracia Participativa (OIDP); --------------------------------------------------------

------ 2.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Atribuição de Apoio às 

Juntas de Freguesias, no âmbito do projeto 100(DES)Empregados; ---------------------------------

------ 2.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de autorização prévia para 

assunção de compromissos plurianuais, ao abrigo do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

Fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5 – Análise e votação da proposta do Regulamento do Procurador da Qualidade de 

Vida do Cidadão Aguedense; -----------------------------------------------------------------------------------

------ 2.6 – Apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva 

avaliação e apreciação, e votação dos documentos de prestações de contas do ano de 

2013; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 2ª revisão orçamental – 

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

------ A sessão foi presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia Francisco Manuel Guedes 

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

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

------ O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL , pelas vinte e uma horas, declarou 

aberta a 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de abril de 2014. ------------------

------ Feita a chamada foram verificadas as seguintes PRESENÇAS: -------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS: -------------------------------------------------------------

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

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS: ------------------------------------------------------------
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------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS: -------------------------------------------------------------------

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

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

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS; ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ 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; ----------------------------------------------------------

------ Mário Dinis Marques de Figueiredo – PS; -------------------------------------------------------------

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

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

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

------ 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; ------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJ da União das Freguesias de Trofa, Segadães e 

Lamas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Henrique Vidal Martins – PJ da Freguesia de Valongo do Vouga; ---------------------- 

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes o s seguintes Membros:  -----

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

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

------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereadora; -------------------------------------------------
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------João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador; ----------------------------------------------------

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

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

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

------------------------------- Justificações de Faltas e Substituições - ----------------------------------

------ Foram verificadas as justificações de falta de Paulo Alexandre Guerra de Azevedo 

Seara – PJ da União das Freguesias de Águeda e Borralha, que foi substituído por Miguel 

Ferreira; João Pedro Alvim Henrique Xavier – PJF de Valongo, que foi substituído por José 

Henrique Vidal Martins; Marlene Sofia Esteves de Oliveira, substituída por João Carlos da 

Fonseca Coelho, uma vez que Brito António Salvador também não esteve presente, tendo 

justificado a sua falta e pedido a sua substituição; Paulo Sérgio Tomaz, do PS, substituído 

por Jorge Melo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------ Correspondência ------------------------------------------------- 

------ Comunicação do Sr. vice-presidente da Câmara Munici pal de Águeda, Jorge 

Almeida : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De acordo com o art. 6º da Lei nº64/93 de 26 de Agosto que regula o regime jurídico de 

incompatibilidades e impedimentos de cargos políticos e altos cargos públicos e o art. 3º da 

Lei nº29/2007 de 30 de junho que define o Estatuto dos Eleitos Locais, serve o presente 

para dar conhecimento à Assembleia Municipal de Águeda que, por eleição em assembleia 

geral da firma CALFER – Comércio Aveirense de Ligas de Ferro, S.A., em 21 de Março de 

2014, foi o ora signatário a exercer funções de vereador em regime de funções a tempo 

inteiro e simultaneamente vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, desde 22-10 -

2013, designado administrador da referida empresa, funções que irá exercer a partir de 22 

de Abril de 2014, sem perceção de qualquer remuneração. --------------------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, assunto:: Prémio Kaizen Lean 2013 – 

Menção Honrosa : -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Município de Águeda concorreu ao prémio Kaizen Lean 2013, na categoria 

“Excelência na Qualidade ”, sob o título “Modelação estratégica – inovação na gestão 

organizacional ”, na perspetiva de aferir que o trabalho desenvolvido na Autarquia, no 

âmbito da reorganização dos serviços numa perspetiva estratégica, se encontrava alinhado 

com as metodologias mais inovadoras, seguidas nas grandes empresas e serviços públicos. 

------ Este trabalho, que já está numa fase de revisão (que é constante), tem como objetivo, 

através das Competências Organizacionais, identificar e entender, claramente, quais as 

responsabilidades e objetivos de cada um, que por sua vez constituem um elo fundamental 

na cadeia de desenvolvimento, para atingirmos e darmos cumprimento à Visão e Missão 
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do Municipio . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Este Prémio tem como objetivo destacar as organizações como exemplos de boas 

práticas, motivar as equipas internas para o esforço de melhoria, motivar as lideranças para 

suportar e dinamizar o esforço de melhoria contínua. Nesta categoria, constavam, como 

finalistas, para as grandes empresas, o Banco Espírito Santo (vencedor do Prémio) e a 

Câmara Municipal de Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------

------ É com grande orgulho que informo V/ Ex.cia, que o Município de Águeda foi distinguindo 

com a Menção Honrosa , no decorrer de uma cerimónia que se realizou no passado dia 10 

de abril, no Museu do Oriente, em Lisboa. ------------------------------------------------------------------- 

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, assunto: Congratulações pelo prémio 

“Produto do Ano 2014”  ao Conselho de Administração da Revigrés: --------------------------

------ Felicito o Conselho de Administração da Revigrés – Indústria de Revestimentos de 

Grés, Lda., pela distinção “Produto do Ano 2014 – Grande Prémio de Marketing e Inovação” 

e pelo trabalho que tem vindo a desenvolver em áreas como a qualidade, o ambiente, a 

responsabilidade social, a gestão de investigação, o desenvolvimento e a inovação. ----------- 

------ Manifesto o meu enorme reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido pelos 

colaboradores, que em muito contribuem para o sucesso desta empresa. ------------------------- 

------ Refiro com grande apreço a disponibilidade que a Revigrés e em particular o seu 

conselho de Administração têm revelado para participar em projetos inovadores. ---------------

------ Desejo a continuação de um excelente trabalho, enquanto líder do setor cerâmico, 

apostando em elevados níveis de performance e rentabilidade. --------------------------------------- 

------ Ofício do Sr. Ministro do Ambiente e do Ordenamento  do Território e Energia: -----

------ Na sequência das reuniões de Coimbra e Braga organizadas pela Associação Nacional 

dos Municípios Portugueses (ANMP), e das dezenas reuniões de trabalho que tenho 

realizado com os senhores Presidentes de Câmara, escrevo esta carta procurando continuar 

a informar as Autarquias sobre um conjunto de reformas legislativas e regulatórias no setor 

dos resíduos sólidos urbanos. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Por opção do Governo, o processo conducente à autonomização e posterior 

privatização da Empresa Geral de Fomento (EGF) do Grupo Aguas de Portugal (AdP), só foi 

iniciado depois de concluído o novo quadro ambiental, regulatórios e legislativo, destacando-

se (i) aprovação e publicação, em 6 de março de 2014, da Lei nº 10/2014 que confere novos 

poderes regulatórios à Entidade Regulador das Aguas e Resíduos, (ii) aprovação e 

publicação da lei da “fatura detalhada” (Lei nº 12/2014), (iii) o PERSU 2020, atualmente em 

fase de Avaliação Ambiental Estratégica a que se seguirá a discussão publica, (iv) novo 

Regulamento Tarifário, já por mim homologado, objeto de uma profunda e frutuosa 
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discussão publica promovida pelo Conselho Consultivo da ERSAR, com a participação dos 

representantes dos Municípios, bem como da (v) concretização dos objetivos de serviço 

publico que resultaram das sugestões apresentadas pela ANMP, designadamente os 

princípios da universalidade no acesso, continuidade e qualidade de serviço, eficiência e 

equidade dos preços, bem como garantia do cumprimento das metas ambientais, que serão 

vertidos no diploma das bases da concessão, em fase final de elaboração. -----------------------

------ O processo de privatização da EGF será concretizado através de um concurso público 

internacional, aberto e transparente, onde os Municípios poderão vender as suas 

participações nas entidades gestoras dos sistemas multimunicipais em condições análogas 

às do Estado ou, caso optem por manter as respetivas participações sociais, poderão 

adquirir as ações dos outros Municípios abrangidos pelo mesmo sistema multimunicipal. -----

---- A opção de fazer esta alienação em conjunto, ao invés de sistema-a-sistema, justifica-se 

pelo objetivo de assegurar o tratamento uniforme e em condições de equidade para todos os 

Municípios, num quadro de maior de coesão social e territorial. ---------------------------------------

------ Acresce que, conforme tenho sublinhado por diversas vezes, os direitos e obrigações 

emergentes dos acordos parassociais atualmente existentes nas entidades gestoras serão 

mantidos e vincularão a entidade privada que possa vir a adquirir a EGF. -------------------------

------ Aqui chegados, é importante, mais uma vez, reafirmar que a reestruturação do setor 

dos resíduos não é uma antecâmara de qualquer intenção de proceder no mesmo sentido 

no setor das águas. Pelo contrário, esta decisão de privatização da EGF permitirá melhorar 

a situação financeira do grupo AdP uma vez que a totalidade do encaixe da privatização 

será usado para amortizar a divida do Grupo, criando assim condições para que as AdP 

continuem os seus investimentos e relevante ação no setor das águas, dentro da esfera 

pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- É neste contexto que vos informo de que já se encontra disponível o PERSU 2020, 

submetido à Avaliação Ambiental Estratégica, no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente 

(www.apambiente.pt), bem como o novo Regulamento Tarifário para o setor dos resíduos, 

no sítio da Entidade Reguladora das Aguas e Resíduos (www.ersar.pt), documentos que 

alteram profundamente o enquadramento ambiental e regulatório, visando uma maior 

eficiência dos sistemas e criando os incentivos certos para melhorar os serviços públicos 

prestados às populações promovendo uma evolução favorável das tarifas. ------------------------

------ Permaneço ao vosso dispor para aprofundar este diálogo que, acredito, redundará no 

reforço do serviço público que o Governo e as Autarquias Locais prestam à população 

portuguesa, solicitando que seja dado conhecimento do teor desta carta aos senhores 

deputados municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Assembleia Municipal de Lamego, com o assunto: “Em defesa de uma Justiça justa e 

do Tribunal de Círculo e Comarca de Lamego”; ------------------------------------------------------------

------ Tribunal de Contas – Homologação de contas, que dá conta da homologação das 

contas relativamente ao ano de 2012, com algumas recomendações. -------------------------------

------ Protocolo celebrado entre o Ministério da Ad ministração Interna e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no sentido de permitir que o local de voto 

dos cidadãos eleitores seja disponibilizado através dos canais da Administração Eleitoral, 

cujo protocolo fica disponível, para consulta, na íntegra; ------------------------------------------------

------ Junta de Freguesia de Aguada de Cima: Envio das dec larações dos 

Compromissos Plurianuais e dos pagamentos e recebim entos em atraso, à data de 31 

de dezembro de 2013; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Grupo Parlamentar “ Os Verdes”. Assunto: Env io de PJL dos Verdes – Revoga o 

processo de privatização da Empresa Geral de Foment o, S.A. (EGF)- discussão 

agendada para 2 de maio. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Abaixo-assinado apresentado pelo munícipe, Amílcar Ferreira Marques, com algumas 

revindicações para a zona da Alagôa. ------------------------------------------------------------------------

------ De imediato e ainda antes do período da ordem do dia dá a palavra ao Sr. deputado 

José Carlos Raposo Marques Vidal – PS, para que dê conta dos assuntos tratados na 

última reunião da CIRA, para que todos vão estando informados nos órgãos onde a 

Assembleia Municipal está representada, cuja intervenção se transcreve na íntegra: -----------

------ “Em relação à reunião da CIRA que se realizou, já há quinze dias, foram aprovados os 

orçamentos, o relatório de contas do ano anterior, mas houve fundamentalmente duas 

questões políticas: a Mobilidade. Está a ser realizado um estudo pela CIRA, já vai avançado, 

há já algumas decisões sobre a manutenção da via-férrea e nomeadamente da parte 

Águeda – Aveiro e também na zona norte há um grande lóbi para que se mantenha a zona 

de Oliveira de Azeméis ligada ao Porto, mas uma das linhas mestras vai ser essa e do 

relatório já se pode induzir que vai ser uma das prioridades do relatório; ---------------------------

------ Outra é a construção da ligação Águeda – Aveiro, em termos rodoviários, que em 

termos económicos, também no âmbito dos estudos, se verifica ser extremamente 

necessária e viável, tendo em atenção os prejuízos para economia. Como sabem neste 

quadro comunitário, estão um pouco esgotadas as verbas nos próximos apoios para 

questões rodoviárias, no entanto abriu-se uma janela de oportunidade que a CIRA está a 

estudar com outros municípios, logicamente, depois é uma questão de pressões (há 

associações comerciais e empresariais que se estão a associar à CIRA para exercer 

pressões nalguns tipos de situações) no caso de Águeda – Aveiro há uma ligeira hipótese 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2014  

7

de poder entrar numas novas candidaturas que as chamadas ligações entre cidades e 

portanto poderá vir a ser trabalhada nesse âmbito e logicamente terá que ter a 

comparticipação dos concelhos de Águeda e Aveiro. Basicamente foi isto. O resto foi contas, 

regulamentos internos e regimentos. O problema da renovação ou não da linha a REFER 

vai fazer a manutenção da linha. A verba prevista, como disse o Sr. Eng. Ribau Esteves, era 

de seis milhões, mas ele avisou logo rapidamente que poderia baixar para os três milhões. 

Será simplesmente obras de manutenção positiva, mas que é manutenção e em nada irá 

alterar as obras de fundo se o projeto for para a frente.”------------------------------------------------- 

---------------------------------------------- Intervenção do público  -------------------------------------------

------ Habitante do lugar de Sobreiro Valongo do Vouga,  intervenção que a seguir se 

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

------ “Como sabem, ou devem saber, há uma estrada programada, já em execução, junto à 

fábrica ARAMAG, neste momento só falta praticamente alcatroar, já está aberta, e o que nos 

traz aqui é precisamente as traseiras da fábrica ARAMAG, que é uma estrada mais antiga, 

penso eu, e que tem nomeadamente aviários em atividade, tem a própria fábrica e no 

inverno é muita água, muita lama, no verão é uma poeira enorme. Depois de várias 

tentativas e de alguns desacordos com a junta de freguesia de Valongo do Vouga, 

decidimos por este meio e com este abaixo-assinado, fazer chegar este assunto à Câmara e 

ficaremos à espera de notícias da Câmara e nomeadamente há algumas pessoas com 

outras ideias de tomadas de força em relação à outra estrada, pessoalmente não quero ir 

por aí, mas as pessoas estão revoltadas naquele lugar porque não há uma informação da 

junta, não há nada que nos faça ter alguma esperança de que as coisas aconteçam para 

melhorar aquela situação e portanto, no fundo, é isso que eu quero deixar aqui claro, depois 

de entregar este abaixo-assinado. O caso é esse: é uma estrada mais direta ao lugar de 

Sobreiro. Claro que estrada que vai ser aberta e vai ser alcatroada, vai beneficiar em tudo, e 

toda a gente sabe, a empresa que lá está, o que é lógico e é salutar também, ver que isso 

pode acontecer porque vai trazer também mais um pavilhão e gerar mais emprego, mas no 

entanto, aquela estrada é muito mais curta mas é mais direta e que no inverno, 

principalmente, nos traz grandes problemas. É isso que nós esperamos da Câmara: que nos 

dê alguma notícia sobre o que é que poderemos fazer nesse sentido. ------------------------------

------ E, sem mais, queria só deixar aqui o abaixo-assinado.” ------------------------------------------- 

------ Por sugestão do Sr. Presidente da Câmara , usa da palavra para esclarecimentos, o 

Sr. Vereador Jorge Almeida: ----------------------------------------------------------------------------------

------ “ Relativamente a esta questão, sei da pretensão de pavimentarmos esta rua; nós já 

falámos isto há alguns meses atrás, lá no local. Efetivamente foi-nos solicitado pela junta de 
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freguesia a pavimentação da rua a partir do fundo do lugar. Aliás, houve ali algumas 

situações menos bem explicadas sobre a discussão e até sobre o próprio trajeto daquela 

rua, mas efetivamente nunca houve dúvidas nenhumas que seria por ali. Entretanto e depois 

disso já lá mandámos dar algum arranjo rudimentar ao caminho. Neste momento, nesta 

empreitada não nos é possível encaixarmos trabalhos a mais. Esta empreitada eu recordo 

que já está feita e adjudicada há uns meses largos, eu diria mesmo que antes das eleições 

autárquicas, só agora, fruto do inverno pesado que tivemos. Registo a vossa pretensão, mas 

efetivamente nesta altura, é por ali. Aliás, o traçado foi por ali, deixei livremente ao critério 

porque tanto nos fazia que fosse ligeiramente mais abaixo ou mais acima. Agora, essa rua 

que estão a falar, que tem já uma parte de alcatrão e a outra a que dá para esta rua e tem a 

tal entrada para o aviário, vamos tentar mantê-la nas melhores condições e logo que seja 

oportuno, naturalmente, pensaremos na pavimentação. Agora, na empreitada que está em 

curso, não é possível.” --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Antes do início do período de antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal  faz a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------

------ “Queria fazer uma referência, a título pessoal, a um aspeto particular do programa da 

Sessão Comemorativa do 40º Aniversário do 25 de Abril, não para alimentar mais polémicas 

mas para qualificar a minha posição enquanto presidente da Assembleia sobre o assunto, 

entendendo ser na Assembleia que o deveria fazer. Conforme dei conta, previamente, aos 

líderes de bancada, aquando da reunião para discutir o programa das Comemorações do 25 

de Abril, e também por e-mail aos que não puderam estar presentes, naquela reunião, era 

intenção convidar um orador, um académico, um investigador se quisermos, para fazer uma 

comunicação sobre o tema. Propus uma pessoa da sociologia política que tem estudado o 

acontecimento, há muitos anos que o faz quer numa perspetiva de análise histórica, quer 

nas interpretações simbólicas acerca do 25 de Abril, à luz da evolução das diversas leituras 

que se têm produzido sobre o fenómeno, ao longo dos últimos 40 anos. Foi proposta uma 

pessoa pela sua vasta bibliografia sobre o assunto e pelo reconhecido trabalho de 

investigação que tem desenvolvido ao longo de mais de 30 anos sobre esse mesmo 

assunto. Quero que fique claro para todos que não tive qualquer intenção de promover o 

que aconteceu. Nada daquilo foi encomendado, se quisermos utilizar esta expressão. Quer 

no contacto estabelecido, quer nas conversas preparatórias que tive, nada foi referido que 

levasse a pensar que o teor da comunicação entrasse tão profundamente em questões 

ideologicamente tão vincadas. Lamento que efetivamente algumas das posições assumidas 

de pendor mais politizado tenham ferido suscetibilidades, pois não era esse o meu 

propósito. Gostaria que entendessem que quando se convida alguém para falar sobre 
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determinado assunto, não temos, nem podemos ter, controlo efetivo sobre a substância e 

sobre a forma relativamente ao que vai ser dito e, por isso, fica aqui clara a minha posição, 

lamentando que assim tenha acontecido, o que aliás exprimi logo após o término da sessão, 

aos líderes de bancada do CDS e do PSD. Contudo, e esta minha posição que naturalmente 

me vincula a mim, só a mim, dá-me também a legitimidade para tecer outro tipo de 

considerações e elas prendem-se efetivamente com a forma que considero de outro termo 

deselegante com que algumas pessoas reagiram e atuaram durante e o términos da sessão: 

foi deselegante para a convidada e desconfortável para mim, naturalmente que estava, 

como devem compreender, entre dois fogos. Desconfortável com o efeito daquelas 

declarações sobre quem se sentia incomodado com elas e, desconfortável com o efeito das 

reações sobre a pessoa que eu próprio convidara e que veio aqui a meu pedido. Todos 

compreenderão isso, mas claro que a responsabilidade é absolutamente minha e é por isso 

que a estou a assumir aqui. Eu não pretendo com esta observação dar lições de urbanidade 

nem de elevação a ninguém; não é isso que está em causa, mas não obstante, 

compreender os motivos, não pude deixar de reprovar este tipo de comportamento e não 

queria deixar de o expressar aqui. Nenhum de nós nesta Assembleia está livre de se sentir 

incomodado com posições que por alguma razão as pessoas que aqui possam vir defender 

inclusive cidadãos no espaço que lhe está destinado. Portanto, nenhum de nós está livre de 

ser confrontado com coisas que não concorda, mas isso não nos dá o direito de reagir de 

forma deselegante. O nosso comportamento é, como sabem, escrutinado por todos os 

cidadãos e este tipo de reações, neste contexto, apesar de compreender as razões, repito, 

creio que não contribuem para dignificar a Assembleia Municipal, onde supostamente se 

deve dar o exemplo pela pluralidade de opiniões por mais que discordemos delas. E, 

portanto, fica aqui a minha posição sobre este assunto. É o único sítio onde falo sobre ele e 

não falarei mais sobre ele em mais lado nenhum. Muito obrigado por me terem ouvido.”------- 

-----------------------------------1– 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: -----------------

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS : ------------------------------------------------------------

------ “Relativamente às considerações que acabou de tecer à cerimónia de comemoração 

do 25 de Abril, o CDS regista-as e esse é também para nós um assunto encerrado. -----------

------ Sr. Presidente da Câmara: acerca de um ano atrás, se bem me recordo, o Sr. 

Presidente da República dirigiu-se a Águeda para visitar o Águeda Concept ainda em 

construção. Um ano depois, a edificação resultante desse projeto resume-se, desculpe-me o 

termo, a uma edificação que privilegia pouco a cidade, a uma ruína, diria mesmo, à entrada 
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da cidade, há demasiado tempo. Gostaria de saber quando e o que é que irá ser feito com 

essa edificação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Permita-me que lhe fale também do Agitágueda e começo por reconhecer o mérito do 

sucesso do evento embora continue, a meu ver, a necessitar de algumas correções. Nós 

sempre fomos descomplexados relativamente a este evento e ao sucesso desta 

organização e tal como nos é habitual, iremos também aqui fazer uma oposição construtiva. 

E, portanto, pretendemos propor alterações em Abril, do que vir cá em setembro criticar 

aquilo que entendemos não ser bem feito. O Agitágueda, o Largo 1º de Maio, espaço onde 

ocorre o Agitágueda pode e, a nosso ver, deve ser utilizado para a divulgação de 

potencialidades do concelho, nomeadamente turísticas, durante a realização do evento. 

Certamente todos estão recordados da instalação que foi feita pela Câmara Municipal 

aquando da última Festa do Leitão a divulgar aquilo que havia sido feito no Agitágueda e 

pergunto se está a ser preparada alguma instalação similar para que durante o evento 

Agitágueda possamos divulgar as potencialidades do concelho, nomeadamente as 

turísticas. Dir-lhe-ia mesmo, não sei se tecnicamente possível, mas não deixo de sugerir se 

não existe a possibilidade de deslocalizar a infraestrutura resultante do Águeda Concept 

para uma zona mais perto de onde se realiza o Agitágueda e aí instalar durante o evento um 

posto de turismo temporário. Seria uma boa solução para resolver dois problemas de uma 

só vez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Perguntar-lhe também que outras iniciativas estão a ser desencadeadas para promover 

um maior envolvimento do município, nomeadamente das freguesias, para além da cidade e 

se não entendem que é tempo de começar a descentralizar parte das atividade que 

decorrem durante esse mês para outros pontos de interesse do município para 

nomeadamente locais com potencialidade turística que podem beneficiar das dinâmicas 

geradas por esse evento. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Passando a outro tema que gostaria também de abordar, o Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga, Sr. Presidente, tenho-lhe dizer que se havia dúvidas relativamente ao quanto era 

importante para este executivo o mediatismo e não o Hospital, o mediatismo feito em torno 

dele, ficaram desfeitas com a não disponibilização da palavra ao CDS e ao que parece, não 

sei se verdade se não, se não for certamente me corrigirão, ao PCP na manifestação para a 

qual fomos desafiados, a participar de forma oficial. Essa manifestação foi a nosso ver 

formatada para promover a imagem local do Partido Socialista como líder de uma luta que é 

de todos e que estou certo que beneficiaria mais de um trabalho conjunto. ------------------------

------- Dizer-lhe também que há cerca de duas semanas atrás, no Parlamento, o Partido 

Socialista recorreu a um incidente processual para atrasar a discussão da recomendação 
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proposta pelo CDS e pelo PSD, recomendação essa que devolve ao município a 

possibilidade de emitir parecer escrito e fundamentado sobre o Plano Estratégico do Centro 

Hospitalar fazendo então o que deveria ter sido feito em tempo útil e que não o fez, ao 

contrário do que fizeram alguns municípios vizinhos, como Estarreja, Anadia, Ovar ou até 

mesmo a CIRA. Em Águeda fizeram-se algumas declarações bombásticas para a 

comunicação social, não sobrou contudo tempo ou não houve vontade para elaborar 

contestação séria e bem fundamentada ao que foi então proposto e que teria sido 

considerado pelo Centro Hospitalar, pela ARS e pelo Ministério da Saúde. A Câmara esteve 

muito mal ao não acautelar, tal como já aqui referimos, a apresentação atempada desse 

parecer e disso não há uma boa desculpa. A recomendação ao governo feita pelo CDS e 

pelo PSD dá-lhe uma segunda oportunidade para tecer considerações sobre este assunto. --

------ Ainda no que ao Parlamento diz respeito, parece que o Partido Socialista está disposto 

a recorrer a todos os meios para que não se separe de todos os partidos em que é o único 

que não possui uma recomendação acerca dos problemas inerentes ao Centro Hospitalar 

do Baixo Vouga: votou contra a recomendação do Partido Comunista, votou contra a 

recomendação do Bloco; votou a favor da recomendação dos Verdes, mas nem então 

depois do chumbo dessa recomendação, foi capaz de elaborar uma proposta de 

recomendação própria com base na petição patrocinada por este presidente da Câmara. 

Essa é a verdade acerca desse assunto! --------------------------------------------------------------------

------ Recordar-vos, também, que foi durante os governos do Partido Socialista que se 

liquidou a Rede Hospitalar existente no Distrito de Aveiro. Não houve nesse período, que me 

recorde, qualquer intervenção ou recomendação do grupo parlamentar do Partido Socialista 

contra essa realidade, ao contrário do que se está a verificar hoje com esta maioria. Essa é 

uma diferença que claramente nos separa, pois não temos complexo em solicitar ao nosso 

governo que corrija o que não está a executar bem.” ----------------------------------------------------- 

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

------ “Com muitos anos de atraso, temos vindo a verificar a execução de obras de 

saneamento básico, um pouco por todo o nosso concelho, decorrendo as mesmas em 

várias freguesias em simultâneo. Parece-me que estaremos todos de acordo quanto à 

importância do alargamento desta infraestrutura, fundamental para a melhoria da qualidade 

de vida nas vertentes ambiental e de saúde pública dos nossos munícipes, a grande parte 

da nossa área concelhia. Permitam-me destacar algumas áreas da União de Freguesias a 

que pertenço, tais como: Póvoa da Carvalha, Póvoa do Poço, e várias ruas que ainda não 

tinham saneamento em várias áreas de Recardães. Também na área de Espinhel, temos 

conduta de saneamento em Paradela principalmente tratando-se de áreas densamente 
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povoadas. Pede-se por isso a máxima atenção ao executivo municipal para o 

acompanhamento das obras, visando a reposição de pavimentos o mais breve possível, já, 

nos locais onde começaram há mais tempo, tendo por objetivo minimizar os transtornos 

causados às populações. Chamo também a atenção para a instalação das condutas de 

água em alta, obra da Associação de Municípios do Carvoeiro, uma das quais está a passar 

o Casaínho de Cima e irá atravessar o rio Águeda em direção ao depósito de Recardães 

cujas estradas também estão a ficar bastante danificadas e merecem também um 

acompanhamento atento. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra obra de grande importância e para ajudar a melhorar um fenómeno natural que 

nos afeta ano, após ano, que são as cheias na baixa da cidade, e muitos prejuízos têm 

causado aos comerciantes e moradores, é o canal em execução, na margem sul entre os 

Abadinhos e o açude em Paredes. Em minha opinião, vai em conjunto com o alargamento 

das obras de vazão das pontes do Campo e de Óis da Ribeira, melhorar bastante o 

escoamento da água das cheias. Algumas vozes têm posto em causa o alargamento das 

pontes dizendo que não são a solução para o problema das cheias. Tratando-se de um 

fenómeno natural, nunca vai haver uma solução milagrosa, mas se nada fosse feito, não 

iríamos melhorar com toda a certeza. Tenho a convicção que estas obras, depois de 

concluídas, irão contribuir bastante para a melhoria da situação. Ainda sobre o canal, 

verifica-se que a obra está novamente em curso, depois de um inverno bastante chuvoso 

que prejudicou bastante o andamento dos trabalhos. Gostaria que o Sr. Presidente nos 

informasse qual a data prevista para a sua conclusão bem como o calendário previsto para 

as obras nas pontes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há muitos anos que se fala também na Redonda como o local ideal para a captação de 

água, o que poderia eventualmente ajudar eventualmente a regularizar o caudal do rio. 

Parece-me que a ideia ainda não caiu por completo, mas tem sido difícil passar à prática. ---

------ Gostaria por fim também, que o Sr. Presidente nos informasse do contrato celebrado 

com uma empresa para estudo e aproveitamento hidroelétrico no concelho.” -------------------  

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva – PS : ----------------------------------------------------------------

------ “Gostaria de fazer três perguntas e um pedido ao Sr. Presidente da Câmara: --------------

------ Em Valongo do Vouga foi feita recentemente uma ponte sobre o rio Marnel. Neste 

momento encontram-se valas para o lado Norte, para o lugar de Brunhido e para o lado Sul, 

para o lugar do Espírito Santo; não sei se são águas de saneamento, águas da rede de 

distribuição pública ou se são águas do Carvoeiro e gostava de saber para quando a 

reposição da estrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segunda pergunta: sei que a Câmara já comprou o terreno para o Pólo educativo. Vejo 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2014  

13

lá um poste da EDP, penso que é para um transformador, gostaria de saber para quando, o 

início da obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A terceira pergunta: dado ao mau tempo, ao fogo, à tiragem de lenha, de madeira, a 

estrada que liga Moutedo a A-dos-Ferreiros encontra-se em muito mau estado. Era para ver 

se era possível dar um arranjo porque está mesmo intransitável. -------------------------------------

------ Agora, o pedido, era ver se havia possibilidades de fazerem uma sinalização nas 

estradas, marcas rodoviárias porque neste momento anda muita gente, de noite, a pé e é 

um perigo. Torna-se muito perigoso.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Não iria falar sobre o tema, mas já que o Sr. Presidente da Assembleia o o abordou, 

tenho a dizer-lhe o seguinte: efetivamente o PSD não abandonou a sala; o PSD não bateu 

palmas à intervenção por discordar dela. O sentido da minha objeção ao discurso efetuado 

pela Dra Manuela Cruzeiro, prendeu-se única e exclusivamente com o seu teor e conteúdo. 

Que, a meu ver, tratou-se de uma intervenção política a um mês de eleições e que nada 

teve que ver com a abordagem histórica e sociológica que presumo, a Doutora se tinha 

proposto aqui fazer. Portanto esta correção: ninguem aqui abandonou a sala simplesmente 

o PSD não bateu palmas por discordar da sua intervenção por razões meramente de indole 

política em virtude da sua intervenção, a meu ver, desajustada para o dia, pois o que eu 

percebi da intervenção que a Doutora iria fazer seria uma abordagem histórica e sociológica 

sobre o 25 de abril de 1974 e efetivamente, não foi isso que se passou aqui. ---------------------

------ Ora eu pedi a palavra para de uma forma muito leve tocar num assunto que de certa 

forma tem passado despercebido quer na comunicação social quer aqui no debate, acerca 

das preocupações locais e que tem que ver com a reforma do mapa judiciário. Efetivamente, 

nós para Águeda, temos aqui uma notícia menos má. Todos nós sabemos que as reformas 

são negativas e trazem coisas más porque, hoje em dia, reformar significa cortar e 

efetivamente aquilo que tem ocorrido, é que, reforma após reforma, governo após governo, 

tem havido sucessivos cortes de toda a índole e em todas as áreas. No caso concreto de 

Águeda, dar-vos conta de que com a nova reforma do mapa judiciário, Águeda mantem a 

secção de instrução criminal, Águeda mantem a secção de trabalho,  Águeda mantem a 

secção de execução,  Águeda mantem um juizo cível e um juizo criminal de competencia 

genérica e perde um juizo criminal. Ou seja: neste momento temos dois juizes a julgar 

processos crime e com a nova reforma do mapa judiciário vamos passar a ter apenas um 

juiz para julgar a matéria crime e continuamos com outros juizes também a julgar a matéria 

cível sendo que foi elevado o valor de trinta para cinquenta mil e tudo aquilo que está 

aagora acima de cinquenta mil corresponde à grande instancia cível e transita de Anadia 
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para Aveiro. Efetivamente Águeda é o 3º ou 4º concelho desta região de Aveiro que 

congrega ainda um maior número de competencias genéricas a nível daquilo que é as 

competencias dos seus tribunais; efetivamente perdemos um juizo o que é mau, mas tendo 

em conta as notícias que por esse país fora têm lugar, é uma notícia menos má. Nós aqui 

em regra, tocamos apenas assuntos muito maus; este é um assunto menos mau que eu 

trazia até cá. Efetivamente não sei de quem é o mérito, se da Ordem dos Advogados, se da 

Câmara, se do Governo, se de nenhum deles, a verdade é esta. Podia ter sido muito pior. 

Águeda perdeu um juizo cível. Em concelhos à nossa volta as perdas foram muito maiores e 

felizmente para as populações de Águeda, aquilo que é a génese  judicial de Águeda 

mantem-se na plenitude.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Tenho três pontos que vou ler: tenho uma posição política que todos conhecem, tenho 

extremo respeito por todas as pessoas que empenhada e seriamente na política, da direita à 

esquerda  e entendo que se criou aqui uma situação um bocadinho complicada para os 

membros da Assembleia Municipal que estão do lado do Governo e do lado do poder. Isto 

só aconteceu porque foi uma sessão comemorativa dos 40 anos. Para o próximo ano iremos 

ter certamente uma sessão normal, mas comemorativa, pois é sempre uma data a assinalar. 

Eu dava uma sugestão para resolver estes problemas: tolher o debate de ideias, não estou 

de acordo! Convida uma pessoa de um lado e outra do outro. No momento em que é 

importante debater, no momento em que o país passa por uma encruzilhada difícil, no 

momento em que o PSD e o CDS têm gente importante que dedicou a sua vida na 

democracia à defesa do país e dos seus princípios ideológicos, estão contra o seu atual 

governo. Isto é muito complicado! Eu concordo, não vou mentir, com a intervenção da Dr.ª 

Manuela Cruzeiro, mas também entendo que houve, aqui, quem não se sentisse bem! 

Provavelmente, por motivos ideológicos, o Dr. Tiago Lavoura levanta um argumento que eu 

respeito, mas aquela intervenção, aquela ou uma outra de um deputado ou de alguma outra 

figura convidada pelo PSD tem que ser uma intervenção política. Não pode ser uma 

intervenção feita no ar. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ A seguir vamos ser um bocadinho mais otimistas mas começando por criticar o Sr. 

Presidente da Câmara. Tenho aqui três notas. A primeira refere-se à manifestação de apoio 

ao nosso Hospital. Mais uma vez a importância do Hospital para todos os aguedenses e 

todos os municípios vizinhos, exigiam uma organização e uma mobilização completamente 

diferente daquela que a Câmara Municipal protagonizou. As juntas de Freguesia, os 

municípios vizinhos sob a área de influência do Hospital, os partidos políticos deveriam ter 

sido mobilizados para esta luta. Facilmente se teria triplicado o número de participantes, 
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uma vez que me parece ser uma causa em torno de um objetivo consensual e da maior 

importância para todos nós. Pareceu-me que a Câmara Municipal pretendeu assumir a 

organização a 100% e isto pode ter afastado imensos munícipes que declinaram a sua 

participação em iniciativas de índole político partidária. --------------------------------------------------

------ A segunda nota: eu ouvi o nosso colega Marques Vidal fazer uma intervenção sobre a 

CIRA. Eu já estive eleito nesta Assembleia Municipal – a CIRA foi criada entre a minha 

participação anterior e a atual. Eu ando um pouco a navegar. Eu fui ver o site da CIRA e 

sinto-me um pouco confuso; eu tenho alguma apreensão! Isto não é nenhuma acusação. 

Tenho lido que a CIRA pode vir a gerir milhões do nosso atual Quadro de Apoio e isso 

preocupa-me porque pode tirar poder e autonomia aos municípios. Como nós temos o rabo 

escaldado, com situações anteriores – privatizações da água – eu próprio vou prometer 

informar-me melhor sobre esta situação, mas tenho algumas apreensões sobre a CIRA, os 

seus objetivos, a sua capacidade e competência política e técnica para gerir milhões do 

próximo Quadro Comunitário de Apoio. ----------------------------------------------------------------------

------ Finalmente, uma ideia que acho interessante e que é a seguinte: a Câmara Municipal 

do Seixal, por exemplo, já há uma série de tempo que tem os homens que andam na rua, a 

cortar a relva nos jardins, os trabalhadores municipais que andam cá fora, que não são de 

gabinete, todos tem um bloco e um lápis e quando veem alguma coisa mal, anotam. E 

chegam ao fim do dia e entregam na Câmara; depois isso arrastou os colegas que estão no 

gabinete e até alguns reformados que não tem que fazer e que, de uma forma cívica, 

colaboram. E isso caiu muito bem aos munícipes e tem dado resultados extremamente 

importantes. Deixo esta sugestão à Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

 ------ Outra que eu também acho interessante. De certeza que há Câmaras municipais de 

todos os quadrantes políticos no país com iniciativas diversas mas com o mesmo objetivo. 

Como a Câmara do Seixal é da CDU, agora podia falar numa do PSD se conhecesse, mas li 

há muito pouco tempo no jornal que a Câmara de Lisboa, do PS, investiu uma verba de dois 

milhões e meio de euros e pôs umas caixinhas ou uns pontos de recolha para os munícipes 

fazerem sugestões. E as obras mais votadas, que totalizem aquele montante, vão ser feitas. 

Eu sei que isto é difícil de implementar, mas o que é que eu pretendo com esta pequena 

intervenção? Mostrar que, desta forma, a Câmara Municipal e o Poder Local estão a 

incentivar os munícipes a uma participação ativa, na gestão do município, de uma forma 

simples, de uma forma económica, os trabalhadores da Câmara do Seixal sem qualquer 

custo, estão a prevenir futuros incidentes, estão a resolver problemas no imediato e estão a 

reduzir custos com qualquer acidente que venha a acontecer. ----------------------------------------

------ Uma última sugestão: amanhã é o Dia 1º de Maio; é o Dia do Trabalhador! É um dia 
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importante não só na vida dos trabalhadores, mas de todas as pessoas de bem e portanto é 

um dia que devemos recordar. E eu, daqui, envio uma saudação ao próximo 1º de Maio, 

amanhã!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques, Presidente  da Junta de Freguesia de 

Macinhata do Vouga: --------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Venho aqui hoje expor um problema, que é um problema que poderá vir a existir no 

Norte da Freguesia e portanto no Norte do concelho. Não será só um problema da 

freguesia, creio eu que será também um problema do concelho. Está, creio eu, a ser 

levantado por entidades externas, ao concelho, que me parece, a mim, sem nenhuma razão 

de ser. São medidas de contrapartidas que não colhem e podem destruir a praia fluvial de 

Sernada do Vouga, podem destruir a concessão de pesca do Clube de Pesca 

Macinhatense, podem inclusivamente descalçar ou começar a descalçar a ponte ferroviária 

de Sernada do Vouga. Eu tenho aqui uma Moção, Moção que já foi aprovada na nossa 

Assembleia de Freguesia, por unanimidade, que eu gostaria de ler, de por à consideração 

da Câmara e gostaria que nos ajudassem a aprovar para nos darem alguma força, no 

sentido da resolução deste problema: ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Moção  -------------------------------------------------------- 

------ Chegou agora, ao nosso conhecimento, que está previsto nas medidas compensatórias 

do estudo de impacte ambiental da Barragem de Ribeiradio, a destruição do açude de 

pedras existente há décadas a jusante da ponte rodo ferroviária de Sernada – Jafafe. ---------

------ Dado que este açude permite a passagem de peixe e outras espécies que existem no 

rio Vouga, pois facilmente se constata a sua existência a montante; ---------------------------------

------ Dado que existem mais açudes com as mesmas características nas imediações deste, 

cuja demolição não está prevista; ------------------------------------------------------------------------------

------ Dado que o açude foi construído e tem sido mantido para a preservação das fundações 

da referida ponte; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Dado que o açude garante um lençol de água, ou que permite a fruição do rio no 

parque fluvial de Sernada, o que a sua retirada tornará inviável; --------------------------------------

------ Dado que a retirada do açude implica a desativação por falta de quaisquer condições 

da pista de pesca desportiva ali existente, e cuja concessionária é a secção de pesca 

desportiva do Clube Macinhatense, propomos que esta Assembleia se manifeste contra a 

intenção de retirar o referido açude, pois essa ação resultaria num assinalável prejuízo para 

as populações de Macinhata do Vouga e será indiscutivelmente muito contrária ao interesse 

das populações.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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------ Posta a votação, a moção apresentada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 

Macinhata do Vouga , foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJ da União das Freguesias de Trofa, Segadães 

e Lamas ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu só queria colocar três perguntas ao Sr. Presidente da Câmara. ---------------------------

------ Pedia ao Sr. Presidente da Câmara se haveria a possibilidade para passarem os carros 

ligeiros na ponte do Vouga. É uma necessidade muito grande porque as pessoas que 

moram da parte Norte para vir para o Sul ou do Sul para vir para o Norte, pela ponte nova, 

ou a pé, é complicado! Eu agradecia que me desse uma resposta sobre esta ponte. Se vão 

arranjar ou não. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vai fazer um ano também que a travessa das carrasqueiras, a junta de freguesia 

gastou muito dinheiro a fazer aqueles muros e eu agradecia o alcatroamento dessa rua. 

Andou a Câmara a por tudo muito direitinho muito antes das eleições, não sei se são 

questões políticas ou se não, mas houve alguém que disse, do partido do Sr. Presidente que 

não era alcatroado; só se ganhassem as eleições na Trofa. Foi aquilo que me disseram. E 

eu já tinha falado com, o Sr. Presidente sobre isso e agradecia que pusesse o tapete na 

estrada que aquilo é uma vergonha. --------------------------------------------------------------------------

------- A rua da Cheira: eu chamei o Sr. Vereador Jorge Almeida para ver. Sim senhor, que ia 

dizer ao Sr. Eng.º Marco, que foi lá e disse que falava com o Sr. Vereador, até hoje não 

disseram mais nada. O empreiteiro que metia os tubos para as águas fluviais da estrada, 

metia isso tudo e ficava tudo arrumadinho, que aquilo é um mar de água quando chove, vai 

ser uma vergonha e de depois eu vou chamar o Sr. Presidente e o Sr. Vereador para lá irem 

ver. É uma necessidade! ” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Vamos referir-nos aqui, então, ao 25 de Abril, o que é fácil! O que houve aqui foi uma 

conferência. Uma conferência ouve-se e aplaude-se ou não, como fez o Dr. Tiago Lavoura. 

A responsabilidade da conferência é da conferencista e nunca do Sr. Presidente. Se foi 

muito ou pouco ideológico, e se, como se diz hoje, foi muito a favor ou contra as narrativas 

de uns ou outros, estamos habituados. Como dizem as crianças e os jovens: - “Temos 

pena!”. A Democracia é assim e temos que a respeitar! Não houve respeito de alguns 

membros desta Assembleia e não houve respeito de alguns grupos parlamentares desta 

Assembleia, não nas suas atitudes, mas quando se referiram à Senhora, a seguir nas suas 

intervenções, tendo em conta que é uma convidada. -----------------------------------------------------

------ Para nós, no âmbito do PS, venham as conferências, porque as conferências não são 

políticas, como as que nós assistíamos aqui há uns anos, ao Dr. Marques Mendes, que não 
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é político nenhum, nem sequer era do PSD e até veio aqui e nós do PS até nos retirámos, 

até nos indignámos e até o comentámos. Não foi o caso, nem nunca o será! A Democracia é 

mesmo assim! Temos que nos habituar. Quarenta anos já lá vão. ------------------------------------

------ Em relação ao membro desta Assembleia o deputado municipal Paulo Pereira, entre 

“agitas” e “não agitas Águeda” há aqui algumas coisas que nós temos que esclarecer. --------

------ Centro Hospitalar do Baixo Vouga: agradeço ao CDS de Águeda a distinção que me 

coube de ser a única pessoa referida no seu comunicado como organizador e pessoa que 

lança palavras de ordem – vejam lá o atrevimento – andar a organizar manifestações. Que 

atrevimento! Como defende o PS e o PSD era melhor não haver manifestação. Devia ser 

resolvido nos gabinetes e a fazer-se, que se faça em silêncio, ou melhor, não se fazerem. O 

munícipe, membro desta Assembleia, José Vidal é livre! Organiza o que quer, enquanto o 

deixarem e grita palavras de ordem, aquelas que lhe apetecer, aplaude ou não aplaude; é 

livre! É lógico que não me favorece o comunicado do CDS quando diz que eu estava na 

organização de uma coisa que foi tão desgraçadamente organizada. Qualquer pessoa que 

sabe e participa numa coisa dessas sabe que aquilo foi totalmente desorganizado e que 

nada de organizado estava como se viu, a não ser os cursos. No entanto, concordo com 

uma parte dos cursos referido pelo Sr. Paulo Pereira e pelo membro da CDU que é uma boa 

visão quando se fala disto, se houve um pedido do CDS para falar, devia-se ter dado 

autorização ao CDS e à CDU para falar. É também um bom princípio. Na assembleia 

anterior eles foram contra a manifestação; disseram que se devia resolver nos gabinetes e 

depois aparecem a criticar a desorganização do PS. -----------------------------------------------------

------ Em relação ao centro hospitalar, meus senhores: não vamos brincar! O Dr. Paulo 

Pereira tem responsabilidades a outro nível que não o nosso; tem uma carreira política que 

não é a nossa, certamente será um futuro irrevogável valor político, deste país e há aqui um 

ponto fulcral que é o seguinte: não brinquemos com as palavras, “Paulos Pereiras”! Não é 

em relação à pessoa mas em relação aos políticos que somos todos. Quando o CDS e o 

PSD votaram contra as resoluções que decorreram da petição feita pelo Hospital de 

Águeda. Votaram contra! Nunca tiveram intenção de votar a favor! Embora tenhamos ouvido 

um dos melhores discursos da Assembleia, que foi da Sra. deputada Paula Cardoso, 

bastante elogiado, bastante incisivo, mas que depois não teve seguimento, na votação do 

PSD. Votaram contra! Votariam sempre contra tudo o que venha dos outros partidos. Nunca 

votarão a favor porque os senhores não têm essa cultura democrática, como noutros, o PS 

e a CDU quando tem a maioria também, como nenhum dos membros daquela Assembleia 

também não a têm. Cultura Democrática de apoiaram uma coisa dos outros. E o Dr. Paulo 

Pereira tem uma ideia genial. Já os Verdes apresentaram, apresentou o Bloco, apresentou o 
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PCP, apresentou o PSD e o CDS e o PS que não apresenta! Isto é que é o consenso? 

Andamos a brincar às moçõezinhas? É isso que os senhores querem? Não! O PS e o PSD 

erraram tal como o PS errou ao impedir uma votação por uma questão formal. Pelo que eu 

próprio percebi, podia ter sido ultrapassado na própria sessão. Fê-lo politicamente! O PS 

não gosta de votar uma moção do CDS e do PSD. Não gosta! Agora, não venham dizer que 

para defender o Hospital, o PS vai apresentar a 16ª moção! Estamos a brincar com isto! -----

------ Em relação ao Centro Hospitalar do Baixo Vouga o que se viu foi o que saiu. Nível 1. O 

mais baixo de todos. Perca de valências para Coimbra; indignação da CIRA; indignação do 

Eng. Ribau Esteves; indignação de todos os membros que lá estiveram; indignação do Eng.º 

Hilário, que é das pessoas que mais tem falado, nessas coisas, e bem! Concordo com o Dr. 

Tiago Lavoura quando falou dos Tribunais: numa situação de cortes alguma coisa se ganha 

e alguma coisa de perde ou se equilibra. Ora, a indignação, está visto! O Governo lançou o 

seu caminho e neste caso, vai acontecer o seguinte: foi aprovado o nível 1 para Aveiro – 

Centro Hospitalar perde dez valências para Coimbra, para aqui e para acolá e daqui a uns 

tempos, em setembro, aparece o tal Plano Estratégico que vai ser implementado até 31 de 

dezembro, obrigatoriamente sem discussão, vai aparecer e vai ganhar sete valências. 

Ganhámos sete, mas tínhamos perdido dez, agora em julho. São os ganhos deste Governo! 

------ Para acabar e para vermos o que é este Governo nesta área e noutras. Promessa do 

irrevogável Passos de Coelho, do irrevogável vice primeiro-ministro, do irrevogável ministro 

da economia: - “ Não há aumento de impostos em 2015!”. Hoje na televisão mais 0,25 % no 

IVA, mais 0,22% nos descontos dos trabalhadores na TSU. Vergonha!” ---------------------------- 

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS : ------------------------------------------------------------

------ “Caro deputado Vidal: de uma maneira muito simples dizer-lhe que o CDS não estava 

contra a proposta de recomendação apresentada pelo partido ecologista “Os Verdes”; 

propôs recomendações às mesmas; O partido ecologista “Os Verdes” não se mostrou 

disponível para aceitar nenhuma recomendação e daí a necessidade de apresentar uma 

recomendação própria. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à manifestação a posição do CDS foi muito simples: ela não devia ter 

existido, mas uma vez marcada, o pior que poderia acontecer, era que ela fosse pouco 

participada, aliás como ela ficou aquém daquelas que seriam, pelo menos, as nossas 

expetativas e portanto, mesmo não podendo usar da palavra, não deixamos de estar 

presentes porque era o interesse de Águeda e o interesse do Hospital que se sobrepunha. --

------Também por isso repito o que disse há pouco: a recomendação da coligação penso que 

irá ser apresentada ou discutida dentro de dois dias. Aí será aberta uma nova oportunidade 

para que esta Câmara faça aquilo que devia ter feito em momento oportuno e dizer o que 
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entende sobre o plano estratégico, falar sobre o Hospital sobre da forma que deve e 

portanto espero que assim o faça.” ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Fregu esias de Préstimo e 

Macieira ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “No seguimento da moção apresentada pelo meu colega, e presidente da Junta de 

Freguesia de Macinhata do Vouga, à qual votei a favor, também gostaria de chamar a 

atenção para a Câmara Municipal de Águeda para a construção de uma ETAR, no lugar de 

Vilarinho, freguesia de Talhadas, concelho de Sever do Vouga, a montante do Ventoso, 

freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba, e portanto eu queria chamar a atenção, quero 

saber se a Câmara tem conhecimento ou não e se é a favor ou contra a construção dessa 

mesma ETAR, tendo em a tenção todas as consequências que a mesma causará ao nosso 

concelho e a todos os parques fluviais do concelho de Águeda.” ------------------------------------- 

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

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

------ “Venho aqui hoje, apenas, fazer a todos os que nos estão a acompanhar, fazer um 

convite especial à participação no nosso programa em Barrô. O programa é de Barrô, mas é 

da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo. Durante este mês de Maio vamos, a 

partir já deste fim-de-semana, ter as atividades que todos ou quase todos já conhecem e 

temos todo o gosto em fazer este convite, desta forma, e em receber-vos em Barrô. -----------

------ Aproveito também e porque agora também temos responsabilidades em Aguada de 

Baixo, no primeiro fim-de-semana de junho teremos também a habitual festa, 

comemorações e celebrações do dia da freguesia de Aguada de Baixo. Já não é uma 

freguesia em termos administrativos mas continua a ter os seus costumes e respeitaremos. -

------ Posso e devo também, aproveitar este ensejo para me dirigir à Câmara Municipal, na 

pessoa da Dr.ª Elsa para lhe lembrar que continuamos sempre sôfregos dos subsídios que 

ajudam a manter estas atividades e que projetam a freguesia e o concelho.” ---------------------  

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

------ “A minha primeira questão, é desde já pedir desculpa ao Sr. Presidente da Assembleia 

pela minha falta na Assembleia Municipal do 25 de Abril, porque afinal estive presente numa 

conferência, não me tinha dado conta disso, porque fui convocado para uma sessão 

evocativa da Comemoração do 25 de Abril e foi-me hoje, aqui, anunciado pelo meu colega 

José Vidal, que a final estávamos numa conferência. Também aqui, no próprio dia da 

Assembleia, a nossa convidada disse que estava aqui numa assembleia-geral, coisa que 

isto não é nenhuma assembleia-geral, penso eu que isto não é nenhuma conferência, se o é 

peço desculpa pela minha ausência e quero desde já pedir-lhe que retire o valor da minha 
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senha porque estive de facto presente, no local errado. -------------------------------------------------

------ Ainda em relação a este assunto, importa dizer o seguinte: -------------------------------------

------ O PSD nunca fica incomodado com as intervenções políticas. Com o que o PSD fica 

incomodado é com o seguinte Sr. José Vidal: aquilo que eu sei é que foi convidada uma 

personalidade para fazer uma intervenção histórica, de carater científico sobre o 25 de Abril, 

foi convidada uma investigadora, a intervenção a que nós aqui assistimos foi efetivamente 

uma intervenção de carater político e para essas intervenções de carater político foram 

convidados os membros presentes nesta Assembleia Municipal. Mais ninguém! Esta é a 

diferença! Porque, tem que me explicar o que é que tem a ver o programa da troika com o 

25 de Abril de 1974; o que é que tem a ver o programa do PSD com o 25 de Abril de 1974! -

------ Por isso, Sr. José Vidal, ao que nós assistimos aqui não foi uma a uma conferência, foi 

a uma sessão comemorativa do 25 de Abril que precisávamos de ter um conferencista a 

fazer uma intervenção de carater científico e fez um mero comício político. Temos pena se o 

Senhor não sabe perceber, é um problema que é seu! --------------------------------------------------

------ Continuando a minha intervenção, vou também falar sobre a questão do Hospital. Só 

uma nota, sabe muito bem, Sr. José Vidal que quando houve a reunião para discutir os 

projetos de resolução apresentados pelos três partidos: Bloco de Esquerda, PCP e PEV, a 

intenção de todos os membros presentes era de se chegar a um consenso e sair um projeto 

de resolução global. Acontece, que os partidos mais à esquerda, não foram o PS nem o 

PSD nem o CDS, insistiram em por um conjunto de considerações nesses projetos de 

resolução que levaram não as conclusões mas as considerações a que fossem votados 

contra e por isso mesmo é que o PSD e o CDS a seguir apresentaram um novo projeto de 

resolução que vai ser votado na próxima sexta-feira. Isto é só uma nota para perceberem o 

porquê desta votação; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação a esta manifestação, nós nunca fomos contra a manifestação. O que nós 

sempre dissemos é que nós não vemos com muitos bons olhos esta manifestação ser 

organizada pelo Presidente da Câmara e pelo nosso município. Porque, vamos cá ver uma 

coisa: então agora o Estado organiza e paga manifestações contra si próprio? Se amanhã o 

primeiro-ministro organizar uma manifestação contra as obras do presidente da Câmara 

também é lógico? Que andemos a promover uma manifestação com dinheiros públicos? A 

manifestação é legítima e o Senhor pode estar presente nela. Agora não pode estar a fazer 

uma manifestação com os dinheiros da Câmara. São coisas que são diferentes. Essa é que 

é a grande diferença. Certo? ------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação às questões do Hospital, já muito foi falado, mas o Sr. sabe muito bem, 

qual tem sido a nossa posição na CIRA e para que as pessoas percebam e saibam, nós, em 
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termos de Águeda, apresentámos uma proposta na última Assembleia da CIRA, para que a 

CIRA constituísse um grupo para estudar concretamente a questão do Plano Estratégico do 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Foi essa a nossa proposta que apresentámos, nós e as 

pessoas de Águeda. Foi votada por unanimidade na CIRA e foi aceite imediatamente por 

todos os membros da CIRA, presentes, em que nos foi dito que vão mesmo formar uma 

equipa para estudar tecnicamente, esta matéria do Hospital, porque nós passamos toda a 

vida a, já falámos aqui uma vez, a discutir o Hospital. E, como já disse o meu colega Tiago, 

numa reforma perde-se sempre, mas nós temos que ter competência técnica para discutir 

esta reforma, porque qualquer município, nunca quererá perder nem o Hospital, nem o 

Centro de Saúde, nem o Tribunal. Nenhum de nós quer perder nada. É legítimos não 

querermos perder as coisas, mas temos que ter competência técnica para discutir isto. 

Quando chegamos ao pé do Ministério da Saúde para discutir estas competências técnicas 

eles sempre nos põem para o lado porque nós não percebemos nada de saúde. Portanto, 

penso que este é o caminho correto, de forma a nós nos prepararmos para podermos 

discutir olhos nos olhos, com o Ministério da Saúde o futuro do Hospital de Águeda e do 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que é isso que lá foi proposto e penso que é este o 

caminho correto. Os outros são também caminhos alternativos, mas como já disse aqui o Sr. 

Francisco Abrunhosa e muito bem, o facto de ser uma Câmara ou um partido a liderar isto, 

retira força à manifestação. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Já que falamos na CIRA também quero fazer uma nota sobre aquilo que de vez em 

quando vamos ganhando ou vamos deixando de perder tanto, como aqui já disse o meu 

colega Tiago. Falamos aqui muitas vezes na Linha do Vale do Vouga. É justo dizermos que 

foi aprovado um investimento de 2,5 milhões de euros para a Linha do Vale do Vouga que 

vai entre Sernada e Águeda, mas a Linha do Vale do Vouga não termina em Águeda tem 

que continuar para Aveiro. E, também está naquele célebre estudo do IEV mais 3 milhões 

de euros para a Linha do Vale do Vouga, mas não nos podemos deixar iludir porque a Linha 

do Vale do Vouga tem duas componentes nesse estudo: Águeda – Aveiro e Espinho – 

Oliveira de Azeméis. No estudo inicial estavam previstos 6 milhões de euros, no valor 

aprovado estão previstos 3 milhões de euros. Há uma pressão muito grande a Norte para 

que este dinheiro vá para Norte que terá a ver com a ligação com a linha do Norte. Nós 

Águeda, nós Aveiro, nós CIRA, temos que fazer pressão para que ele seja feito aqui. Porque 

os estudos indicam que a linha mais rentável entre Espinho e Oliveira de Azeméis ou 

Águeda – Aveiro, é Águeda – Aveiro, mas nós percebemos que as forças a Norte não são 

como nós. Nestas matérias unem-se e trabalham todos unidos e nós temos que perceber 

isto aqui. Tem a ver com trabalho nosso, com todas as forças políticas, o Sr. Presidente da 
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Câmara, o Sr. Presidente da CIRA, para levarmos isto avante, sob pena de amanhã 

perdermos isto. Penso eu que essa componente da obra está prevista ser lançado o 

concurso para 2016. É claro, isto vale o que vale! Já muitas coisas nos prometeram, mas 

enquanto nós vivermos temos que lutar pelas coisas. ----------------------------------------------------

------ Agora, gostaria de fazer duas ou três perguntas ao executivo. A primeira tem a ver com 

o Agitágueda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostaria de saber qual é o valor pago por cada bar presente no Agitágueda; não sei se 

já tem valores para 2014, têm certamente valores de 2013 e qual o valor pago pela 

concessão das bebidas também do ano passado, ou deste ano, para termos uma ideia 

sobre estes valores. Concordo com algumas das propostas do nosso colega Paulo. Penso 

que o fenómeno Agitágueda havia der ser um pouco alterado. Há ali muitas coisas que não 

funcionam bem. Esta questão dos bares não funciona muito bem, penso eu. Não tenho bem 

a certeza se este processo de concessões não é, assim, um processo marxista em que 

basicamente só alguns podem fazer negócio, mas tudo bem. Isso é outra matéria para mais 

à frente falarmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra questão que eu gostaria de fazer, é diretamente ao Sr. Presidente da Câmara. ---

------ Consta-se que esta semana a Polícia Judiciária terá estado na Câmara Municipal de 

Águeda segunda-feira e terça-feira. Consta-se por aí que terá mesmo estado na seção de 

pessoal. A minha questão é esta: - É verdade ou é mentira que a Polícia Judiciária tenha 

estado na Câmara Municipal de Águeda nestes dias; se é verdade em que dias foi; e se tem 

alguma coisa para nos dizer e que nos possa adiantar sobre esta matéria. ------------------------ 

------ Por fim: na última Assembleia, falei do Parque Empresarial do Casarão. Hoje, gostaria 

de dar uma palavra sobre a incubadora cultural de Águeda, que está a ser realizada no 

Parque da Alta Vila. Falo nisto, porque foram investimentos que serviram como bandeira 

sua, mas que, talvez por terem sido muito mal projetados, demoram muito tempo a entrar no 

mercado. Falo de investimentos onde hoje, o retorno é exatamente zero. E isto, Sr. 

Presidente, também é falar de sustentabilidade. Esta obra da incubadora cultural, em termos 

de gastos, poderemos andar aí na ordem de 1,1 milhões de euros, neste momento. 

Passados quase quatro anos da adjudicação, continuamos sem saber o que é que lá vai 

acontecer. Teve pelo menos o condão de dar umas avenças a um amigo do Sr. Presidente. 

Julgo que será um Programador Cultural, embora por vezes apareça como Técnico de 

Desenvolvimento do Projeto do Centro de Artes, outras vezes, aparece como dinamizador 

da Incubadora Cultural, quando esta ainda nem sequer entrou em funcionamento, mas este 

seu amigo, digo eu, já cobrou ao município cerca de 80 mil euros, em menos de dois anos 

de avenças. Estou a falar da firma J. Aidos, julgo que é assim que se chama. Aliás, seria até 
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interessante analisarmos os relatórios dos resultados do seu contributo, aproveitando desde 

já para lhe pedir que me faça chegar a avaliação e os resultados destas avenças, se for 

possível.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições o Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara  para alguns esclarecimentos, intervenção que se transcreve 

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

------ Iria então começar aqui pelas perguntas do Sr. Paulo Ferreira, relativamente ao 

Águeda Concept. O Águeda Concept foi um projeto que reuniu trinta e poucas empresas de 

Águeda e que estava datado no tempo, ou seja, foi feito para ir à tectónica em Lisboa e 

parava o processo por ali. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ A única coisa que ficou definido foi que viria para aquele sítio onde estava e depois iria 

ser montado um novo projeto e que continuariam do projeto inicial aqueles que quisessem, 

os que não quisessem não continuariam e a partir desse momento desenhar-se-ia um novo 

projeto para aquele. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento está colocada, tivemos alguns contratempos na sua colocação no 

espaço, não é possível leva-la para o Agitágueda, vamos já tirar essa situação, e portanto já 

foi feita uma reunião em que aquele espaço vai ser utilizado como um demonstrador das 

empresas que irão aderir a este projeto e também um centro de negócios, portanto, para 

efetuar reuniões, estamos a delinear, o modelo que aquela construção vai ter. Neste 

momento estamos nesta fase e portanto contamos dentro de pouco tempo ter mais evolução 

porque houve alguns parceiros que desistiram e com certeza que iremos buscar novos 

parceiros, mas isto é feito de acordo com aquele núcleo que estava inicialmente. ---------------

------ Sobre o Agitágueda e a sua expansão, a sua expansão tem de ser feita aos poucos 

porque senão corremos o risco de partir o acontecimento, é isso que temos vindo a fazer ao 

longo dos anos, cada vez mais para dentro da cidade e depois quando ele tiver dimensão 

que de para espalhar para outros lados iremos faze-lo, porque, na nossa perspetiva, não faz 

sentido estarmos a espalha-lo por todo lado e deixarmos de ter volume, de ter concentração, 

face aquilo que temos neste momento. -----------------------------------------------------------------------

------ O Centro Hospitalar do Baixo Vouga e daquilo que tem sido feito, como hei-de dizer? 

Estive e concordei com o plano estratégico que delineou o Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga; o problema é que o conselho de administração que entrou, exato, com aquele que 

foi feito, que serviu de base para constituição do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, entrou 

um conselho de administração que pegou naquilo e atirou para o lixo, faz o que quer e 

sobra-lhe tempo! E o plano estratégico que lhes apresentou, foram quatro páginas; não tem 

ponta por onde se lhe pegue! Tem seis páginas, tem um bocado de página em branco, mas 
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ok! Eu concedo seis páginas, mas um plano estratégico de um centro hospitalar com seis 

páginas?! Meus amigos: acho que diz tudo, não é?! Diz tudo o que é esse plano estratégico! 

Vamos lá ver: eu não gosto de andar a fazer cartas abertas nem manifestações nem nada 

disso. Eu prefiro resolver os assuntos nos gabinetes. Eu não consigo marcar uma reunião 

com o Sr. Ministro da Saúde. Eu fui interpelar o Sr. Ministro que achou sim senhora que eu 

devia ser ouvido e que mandou o Sr. Ministro da Saúde ouvir-me e o Sr. Ministro da Saúde 

mandou-me para o Secretario de Estado, a Sra. Dra. Paula Cardoso esteve lá, e ele não 

sabia rigorosamente nada daquilo que lá íamos fazer. Desculpem isto é desconsideração a 

todo tempo! É desconsideração! -------------------------------------------------------------------------------

------  A CIRA não consegue ser ouvida pelo Sr. Ministro. Aquele que lá foi, o Eng.º Ribau foi 

lá, porque andou a mover todas as influências por fora e não sei quanto partidárias para lá ir 

ele sozinho. Eu não considero, aquilo, uma reunião com a CIRA! Uma reunião com a CIRA é 

com os outros presidentes que lá estão. Aquilo foi uma reunião que o Sr. Presidente da 

CIRA conseguiu lá pelos seus meios. Porque a CIRA não consegue ser recebida pelo Sr. 

Ministro. Por isso, meus senhores, ponham o Sr. Ministro a falar convosco, já nem peço que 

fale comigo, eu acho-vos tão competentes como eu para resolver os problemas, agora 

consigam a reunião com o ministro. É esse o desafio que eu lanço. É de um governo vosso; 

eu quando era noutros tempos tinha os meus meios e conseguia que me ouvissem. Agora, 

quero é que consigam a reunião. O problema disto tudo é que o Sr. ministro não ouve 

ninguém, pelo menos desta região, e faz o que fez, agora, com a lei recente com a perda de 

competências do Centro Hospitalar, certo? Ele anda a gozar connosco todos! Vão-me 

desculpar, os senhores podem falar do folclore que se passa na assembleia, mas o ministro, 

o vosso ministro, vão-me desculpar, faz o que quer e sobra-lhe tempo e não liga para 

ninguém. Eu concordo com a proposta do Eng.º Hilário; acho que faz todo sentido, mas para 

o Sr. Ministro, ele vai-se borrifar naquilo tudo, porque ele pura e simplesmente não está a 

ouvir. E, acho que o que temos de fazer é mostrar que estamos vivos e que queremos ser 

ouvidos! Eu não concordo com o que disse o Dr. Tiago Lavoura que temos de perder 

sempre. Isto não é perder! Os tempos mudam. Temos de reacertar as coisas de acordo com 

os tempos! Nós nunca pusemos uma exigência de que queríamos isto, aquilo e o outro no 

Hospital de Águeda. Queremos boas condições para as pessoas de Águeda; queremos 

boas condições para a região e temos de nos adaptar, mas oiçam-nos minimamente. Nós 

queremos estar do lado da solução, não queremos estar do lado dos problemas. E é isto 

que se passa: o senhor ministro não ouve ninguém! E eu desafio-vos a conseguir uma 

entrevista com o Sr. Ministro porque ninguém consegue falar com ele. Ele faz o que quer e 

sobra-lhe tempo. O resto são faits divers e, sinceramente, não estou arrependido daquilo 
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que foi feito na manifestação, porque acho que vamos ter de ir com isto a nível regional, 

senão o Hospital de Aveiro vai ser ali qualquer coisa, vocês se tem ouvido o que e que se 

passa, o que é que diz a Ordem dos médicos, o que é que dizem os enfermeiros, etc., à 

suspeita do que se passa no hospital de Aveiro. É a nossa saúde, a saúde das pessoas 

todas da nossa região que está em causa! Eu acho que estamos a ser demasiado passivos. 

Esta é a minha opinião! -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao Sr. Jorge Oliveira: pois, na realidade, temos aí bastante saneamento e 

estamos a tentar resolver algumas situações mais complicadas. Nalgumas temos hipóteses 

e podemos fazer reposições total de pavimento noutras não podemos, mas estamos a tentar 

acompanhar, embora haja algumas dificuldades e algumas queixas que nos tem chegado, 

inclusivamente da equipa de fiscalização que fiscaliza a obra e os responsáveis não ouvem 

os reparos que lhe são feitos. Como sabem a obra não é nossa; nós tentamos influenciar e 

queremos mudar esta situação. --------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto as cheias, estou convencido que com as intervenções que estamos a fazer, 

com o canal, a ponte em Águeda e a ponte em Óis da Ribeira, eu não gosto de dizer que 

resolvemos o problema das cheias, mas dificilmente voltaremos a ter cheias tão grandes em 

Águeda. Também uma outra forma de ajudar a resolver isto, efetivamente, a barragem da 

Redonda poderia ajudar. Está a ser estudado por uma empresa, é esse o protocolo que esta 

a ser feita com a Sonangil, a possibilidade de serem utilizadas as águas do rio para 

produção de energia. Se isto for viável fazer uma barragem que também iria ajudar neste 

problema. Mas isto é um estudo que está a ser feito; não sabemos se tem viabilidade ou não 

porque esta intervenção será para fazer por capitais privados. ---------------------------------------- 

------ Ao Sr. Abílio, sobre as valas de um lado e do outro na ponte, acho que umas são da 

ADRA as outras são do Carvoeiro e é essa a situação que nós temos agora no concelho; é 

que temos duas entidades a abrir valas; São muitas valas espalhadas pelo concelho. --------- 

------ Quanto ao Pólo educativo, está tudo tratado, é pura e simplesmente as condições 

climatéricas, penso que rapidamente irá começar esta obra. -------------------------------------------

------ A estrada do Moutedo, já fizemos o levantamento, são 270 mil euros daquilo que está 

previsto, estamos a ver se conseguimos alguma solução que seja menos onerosa mas 

vamos ver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Marcas rodoviárias dentro do possível. ----------------------------------------------------------------

------ Eng.º Francisco Simões, sobre o Hospital já respondi; CIRA, efetivamente a CIRA 

penso que irá ter um papel relevante nesse aspeto, eu neste momento não estou muito 

preocupado, mas vamos ver, pode ser que me venha a preocupar, espero que não; Câmara 

do Seixal acho que é uma boa sugestão e vou utilizar; Orçamento Participativo não fizemos, 
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mas por exemplo, no final do ano, mandamos para casa de todas as pessoas um postal e 

recebemos entre 300 e 300 e qualquer coisa que estamos a tentar satisfazer. ------------------- 

------ Sr. Carlos, presidente da junta de freguesia da Trofa: a recuperação da ponte do 

Vouga não está nos nossos planos nos tempos mais imediatos; quanto à estrada da 

Carrasqueira penso que foi uma que nos falámos antes das eleições, não tem nada a ver 

com o período eleitoral inclusivamente aquilo que foi falado na altura é que, se fosse 

possível por ajuste direto, seria feito só que não pode ser feito por ajuste direto e está a 

aguardar; outra estrada que falou que era das Cheira, não tem saneamento e tem um 

problema de águas fluviais, como o Senhor sabe. ---------------------------------------------------------

------ Sr. presidente da junta do Préstimo e Macieira, a ETAR foi falado já com a ADRA e 

aquilo que nos foi comunicado é que não iriam dar continuidade ao projeto mas não 

sabemos ainda se vai ser verdade ou não. ------------------------------------------------------------------

------ Hilário Santos,  sobre o hospital estamos respondidos; Vale do Vouga, não sei se os 

dois milhões e meio que estão no IEVE não são aqueles que vão ser gastos agora, peço 

desculpa mas obras para o porto de Aveiro que estavam no IR eram muitas, grande parte 

delas, as que já estavam feitas portanto eu espero que não e vou esperar que não, mas 

concordo que temos de lutar por isto. Tive uma reunião com o Sr. Secretário de Estado em 

que lhes disse isso mesmo e que é preciso procurar outras soluções. ------------------------------

------ Sobre o Agitágueda não tenho de cabeça os valores mas vamos-lhe enviar isso; --------

------ Sobre a polícia judiciária, sim senhora, não estiveram nos serviços de pessoal 

estiveram na Câmara Municipal de Águeda numa sala ao lado dos serviços de pessoal e 

estiveram a pedir documentações que tiveram a ver com cartas anónimas daquela situação 

já de há bastante tempo; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à Incubadora Cultural: a Incubadora Cultural é um equipamento que tem tido 

algumas vicissitudes. Nós tivemos um problema com o projetista, tivemos de rescindir com 

ele, tivemos de contratar nova empresa projetista para a Incubadora Cultural e alterar o 

projeto, porque tinha deficiências graves em termos de execução. Não era possível ser 

executado da forma como foi elaborado. Quanto ao dizer que é um projeto mal elaborado, e 

que o seu funcionamento é mal estruturado e o programa cultural o Sr. aguarde e depois 

veremos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o amigo do Sr. presidente, para que fique registado, aquele senhor foi já Diretor 

Geral das Artes, não sei se o senhor sabe o que é isso. O Diretor Geral das Artes é 

corresponsável por um organismo do Estado, pelas ações que são feitas e subsidiadas ao 

nível de Portugal inteiro. E ele está a colaborar com a Câmara Municipal de Águeda, é um 

técnico que tem trabalho feito, por exemplo, no município ali ao lado, de Albergaria, 
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contratado por uma Câmara que era do PSD também e quando começou a trabalhar com a 

Câmara de Águeda foi exatamente para nos assessorar no projeto do Centro de Artes; 

depois aumentamos a sua área de intervenção noutras áreas efetivamente porque a 

Câmara de Águeda quer pessoas competentes e com reconhecida experiência de trabalho a 

colaborar consigo. É assim que nós fazemos as coisas.” ------------------------------------------------

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

------ 2.1 – 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 n.º 2 do artigo 25º, da lei 

75/2013 de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

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

----- “Apenas duas questões telegráficas: uma pela enésima vez e penso que vou faze-la até 

ao final do mandato, pedir mais uma vez aos serviços da Câmara que nos forneçam este 

ficheiros das informações noutro formato qualquer ou no formato pdf mais leve porque não 

sei se o ipad que o Sr. Presidente da Câmara tem é mais rápido que o meu, eu não consigo, 

demoro para aí 10 segundos a passar de página para página e até mesmo no computador 

do escritório aquilo é mesmo muito complicado de abrir por causa duma coluna de imagens 

que tem do lado direito que, sinceramente, não percebo qual é a insistência. É tão fácil 

guardar aquilo em formatos que sejam fáceis de abrir e andamos há anos a pedir este favor 

e ninguém é capaz de resolver esse problema. É mais um desabafo. Virei cá faze-lo até ao 

final do mandato se for necessário; ----------------------------------------------------------------------------

------ Outra questão, é mesmo curiosidade pura, não tenho aqui nenhum conotação politica 

nem nada mas fiquei curioso porque na parte da informação dos processos encontrei lá uns 

cinco ou seis, salvo erro, processos que envolvem como parte o STAL, não sei se é alguma 

coisa em particular se são coisas de rotina, se tem alguma coisa a ver com aquelas 

situações de pagamento, também se não for informação que possa dar-me agora depois irei 

solicita-la formalmente, só por curiosidade, é a parte que aparece com mais intervenções 

nos processos e chamou-me a atenção por causa disso, mas sem qualquer tipo de 

segundas intenções, é mesmo curiosidade. ----------------------------------------------------------------- 

------ Carlos Alberto Guerra – PS: --------------------------------------------------------------------------- 

------ “Venho aqui apenas para dizer que esta informação que é prestada a todos os grupos 

parlamentares e a quem quiser tem tudo aquilo que nunca nos foi fornecido no tempo em 

que os senhores foram Câmara neste concelho. A informação que nos era prestada 
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demorava 3, 4, 5, 6 meses e quando não interessava andava de mão em mão e nunca 

chegava ao partido. Os senhores sabem perfeitamente isso. Uma delas por exemplo, foi 

uma informação relativamente a atuação do senhor presidente da Câmara da altura que 

demorou dois anos a chegar ao partido. Portanto eu digo sinceramente, esta informação que 

aqui está é uma informação que qualquer deputado pode ter e depois de todas as reuniões 

do ano os Srs. ficam a saber tudo o que se passa a nível da Câmara municipal. E agora 

convêm dizer, só falar aqui concretamente numa situação, que é importante: que os 

senhores conhecem e sabem perfeitamente, ao longo destes anos, o Sr. Presidente e os 

vereadores tem gerido a Câmara como, os senhores sabem perfeitamente, como ninguém 

geriu. Isto é uma Câmara que efetivamente dá cartas a qualquer Câmara do país. -------------

-------- Mais, em relação à situação financeira da Câmara, os senhores sabem perfeitamente 

que os fundos que a Câmara tem neste momento dão precisamente para pagar todas as 

dívidas incluindo os financiamentos a médio e longo prazo e ainda acrescem três milhões de 

euros. Mas isto é em catadupa. Tem-se mantido sistematicamente. ---------------------------------

------ Portanto, vem para aqui falar, quando os senhores têm todos os elementos. Todos! Até 

têm elementos a mais. E os senhores nunca forneciam elementos a ninguém, era uma 

pouca-vergonha! Portanto, convém que saibam.” ---------------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD : ------------------------------------------------------------------ 

------ “Vou ter que ler um comunicado através do meu iphone que me foi mesmo agora 

enviado pelo presidente da CIRA sobre a reunião com o Ministro da Saúde porque acho que 

é do interesse público para o concelho. E portanto não se tratou de uma reunião a título 

particular, tratou-se de uma reunião do presidente da CIRA com o Ministro da Saúde. E foi, 

aliás para a imprensa, público, toda a gente sabe e conhece. -----------------------------------------

------ Presidente da CIRA – Comunidade Internacional da região de Aveiro reúne com o 

ministro da saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O presidente do Concelho Intermunicipal da Região de Aveiro reuniu ontem, 16 de abril 

de 2014, ontem à época, com o ministro da saúde em Lisboa. ----------------------------------------

------ Esta reunião visou a apresentação ao ministro da saúde das preocupações dos 

autarcas sobre a gestão da saúde na região de Aveiro em especial do funcionamento do 

centro hospitalar do baixo Vouga assim como da posição politica da comunidade 

intermunicipal assumida na sua reunião de 14 de abril de 2014 tornada publica nesse 

mesmo dia e subscrita pela Assembleia Intermunicipal da Região de Aveiro na sua reunião 

de 15 de abril de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ambas aprovadas por unanimidade. De forma sumária as preocupações apresentadas 

foram as seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Um – Urgência em alcançar patamares elevados de consolidação e qualidade na 

gestão do Cento Hospitalar do Baixo Vouga realçando a posição politica assumida pela 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, entendendo ser muito urgente a alteração 

profunda do rumo e da gestão do concelho de administração do centro hospitalar e do 

ministério da saúde em relação ao centro hospitalar que prosseguem o caminho do seu 

esvaziamento de competências e da sua descredibilização afastando os serviços dos 

cidadãos e reduzindo a sua qualidade num clima conturbado, doentio e estranho. --------------

------ Dois: a necessidade e a exigência de qualificar o centro hospitalar nas valências 

médicas garantindo os devidos serviços médicos aos cidadãos como o hospital do grupo 

dois ao abrigo da portaria 82/2014, dando uma especial atenção ao serviço de urgência que 

funciona com sistemáticas e inaceitáveis deficiências e demoras. ------------------------------------

------ Três: a defesa de uma operação de qualificação técnica do Centro Hospitalar numa 

lógica de ligação entre os serviços, a investigação e a formação pela ligação funcional a 

escola de saúde da Universidade de Aveiro na qual tem de ser reativado o curso de 

medicina, realçando o facto de Portugal precisar de formar mais médicos aumentando a 

oferta, resolvendo os problemas da sistemática falta de médicos, assegurando mais 

competitividade e regulação do mercado de trabalho. ----------------------------------------------------

------ Além da aplicação devidamente cuidada da portaria 82/2014 – 10 de abril, garantindo 

que o Centro Hospitalar do Baixo Vouga não vai perder qualquer valência, capacitando-se 

em áreas necessárias aos cidadãos e geridas com a devida racionalidade económica, sendo 

muito importante que o plano estratégico do Centro Hospitalar do Baixo Vouga seja 

terminado, integrando as propostas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e 

gerido em função da elevada qualidade dos serviços a prestar aos 500 mil cidadãos da 

região de Aveiro que vivem num raio de 30 minutos do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. ---

------ O ministro Paulo Macedo assumiu o compromisso de ponderar tudo o que lhe foi 

apresentado, garantindo que o ministério da saúde tem como objetivo o funcionamento com 

qualidade do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, entendendo muito importante a sua ligação 

à Universidade de Aveiro e a existência da formação em medicina na Universidade de 

Aveiro. Apresentou explicações sobre a apresentação da portaria nº 82/2014 apontando a 

perspetiva que o centro hospitalar não vai perder competências, sendo a sua aplicação 

devidamente tratada com as definições da valências e do modelo de funcionamento do 

cento hospitalar do baixo Vouga pelo seu plano estratégico que está na mão do ministro. ---- 

------ Assumi também o compromisso de apresentar respostas objetivas dentro de um mês 

numa relação de proximidade com os autarcas da região de Aveiro a quem apresentara as 

conclusões destas diligências e do trabalho que se está a desenvolver pela qualificação do 
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Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os 

melhores cumprimentos. Jose Ribau Esteves, presidente da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Achei que era de relevante interesse concelhio dar aqui a público que o presidente da 

CIRA não reuniu a título particular com o ministro da saúde, reuniu institucionalmente e as 

conclusões são estas. O ministro prometeu que daqui a um mês dará resposta sobre esta 

matéria e falará com todos os autarcas, portanto o nosso Presidente da Câmara decerto vai 

ter oportunidade de falar com o ministro. Se não tiver, então teremos que tomar outras 

atitudes.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda , apresentou os esclarecimentos 

que entendeu necessários para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Só para dizer que relativamente aos processos do STAL, sinceramente, que não sei 

do que é que tratam, mas queria dar uma nota sobre este comunicado que o Dr. Paulo 

Matos leu. Obviamente que era do meu conhecimento e também sei que fará um mês da 

data da saída da próxima reunião da CIRA. Quando recebi esse comunicado olhei para o 

calendário e disse: -penso que é um assunto que deve ser agendado na próxima reunião da 

Comunidade Intermunicipal e até lá aguardo. Se nada for tratado obviamente que o Sr. 

Ministro ai só se comprometeu em ponderar e dar uma resposta, não sei se dará resposta, 

mas vou esperar e estou a esperar pacientemente ate a próxima reunião da CIRA, na qual 

espero que o assunto seja com certeza debatido e teremos uma posição para tomar. Penso 

eu! Espero eu.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 2.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de Adesão ao 

Observatório Internacional da Democracia Participat iva (OIDP); -------------------------------- 

-------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade , aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Adesão ao Observatório 

Internacional da Democracia Participativa (OIDP)  Câmara 

------ 2.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal de Atribuição de Apoio 

às Juntas de Freguesia, no âmbito do projeto 100 (D ES) Empregados; ----------------------- 

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foi feita a seguinte intervenção que se transcreve 

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

------ José Marques Vidal, PS: ---------------------------------------------------------------------------------

----- “Este projeto 100(DES)Empregados é um projeto com grande cariz social, é um projeto 

inovador que a Câmara lançou em bom tempo e o que eu gostaria é que depois se referisse 
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ao número efetivo da primeira parte do projeto pois eu penso que já ultrapassou os 100 

desempregados; é um projeto que em tempo de crise é oportuno e fundamental, temos 

portanto aqui uma Câmara municipal que, também com a ajuda de fundos públicos que 

existem, está a fomentar o emprego em situações de grave crise económica, algumas 

situações de fome. São direcionadas pessoas, através de informações dadas pelo Centro de 

Emprego à Câmara municipal, inclusive no âmbito da CPCJ já foram identificados sem 

rendimento algum nem apoio algum e que puderam ser integrados. Não sei se vai explicar 

mais ou menos, mas se não for hoje que seja numa próxima Assembleia em junho, passado 

já quase um ano de algumas situações, trazer aqui alguma informação de como vai ser a 2ª 

fase do projeto, o número que alcançou e aonde é que estão essas pessoas.” -------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, apresentou os esclarecimentos que 

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

----- “O número já tenho; são 124 pessoas que temos integradas. Queria fazer uma pequena 

correção. Isto não é um emprego; é trabalho ocupacional. No entanto conta para as 

estatísticas da melhoria do desemprego. Sempre contou. Isto faz parte das estatísticas. ------

------ Estão colocados nas juntas de freguesia, em associações culturais, desportivas, 

também alguns na Câmara, nas escolas, um pouco por todas as instituições e por todo o 

concelho. Nós tentamos como disse e bem, que sejam colocados aqueles que têm mais 

dificuldades económicas. É a grande vertente e aquilo que tentamos com este projeto pois, 

para muitos, é a única verba que entra em casa destas pessoas. Embora não esteja definido 

como será a 2ª fase, iremos obviamente continuar numa ação deste tipo. No entanto, eu 

gostaria de dar aqui um alerta às pessoas que são integradas nestes projetos: é que este 

projeto não é emprego. Por vezes as pessoas acalentam a ideia de vir depois a poder 

continuar no emprego e a autarquia não tem possibilidades de criar emprego para essas 

pessoas. Portanto, nós ajudamos, temos estas ações para as pessoas, as pessoas têm que 

se manter ativas e tentar arranjar colocações definitivas.” ----------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por unanimidade deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Atribuição de 

Apoio às Juntas de Freguesia, no âmbito do projeto 100 (DES) Empregados  ---------------

------ 2.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de autorização prévia 

para assunção de compromisso plurianuais, ao abrigo  do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 

21 de Fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS:  ------------------------------------------------------------

------ “Apenas algumas questões relativamente a um dos compromissos que está 

relacionado com o projeto Águeda TV e dizer-lhe, Sr. Presidente, que sou um defensor do 

projeto e por isso me preocupo com ele. Contudo, não posso deixar de constatar que me 

parece que os custos, nomeadamente estes custos de licenciamento, me parecem 

demasiado elevados principalmente para a tecnologia que estamos a utilizar que, corrijam-

me se estiver a dizer algo de errado, não permite sequer que utilizemos o serviço em 

dispositivos móveis. Por isso mesmo, parece-me que se poderia e deveria equacionar a 

utilização de soluções alternativas sejam elas de software livre, ou até mesmo a utilização 

de serviços gratuitos que me parece que cumprem com tudo o aquilo que o serviço 

aparentemente oferece. Dizer-lhe também que com um orçamento tão vasto, como tem o 

Águeda TV, com tantos equipamentos, com um corpo técnico tão alargado, parece-me que 

se poderiam desenvolver outras atividades e, porque não, acompanhar as assembleias de 

freguesia, ou até mesmo os trabalhos das juntas de freguesia. ----------------------------------------

------ Terminar com uma recomendação: parece-me que as reuniões do executivo, pelo 

menos aquelas públicas, naturalmente, poderiam e deveriam, a meu ver, passar a ser 

transmitidas através do ÁguedaTV.” ---------------------------------------------------------------------------    

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

------ “De uma forma muito breve, eu não sou muito de contornar os conteúdos dos 

Compromissos Plurianuais aqui mencionados era de facto a Águeda TV e era também outro 

assunto também de que eu queria falar. Estava aqui a evitar introduzi-lo, o que seria forçar 

um pouco, no entanto já que aqui foi falado, é preciso dar dois ou três contributos sobre isso 

também. Naturalmente sou a favor do Águeda TV; naturalmente é uma boa iniciativa, este 

projeto tem muito potencial. Já tive oportunidade há alguns meses de pedir à Câmara 

municipal informação sobre os custos do projeto desde a sua génese e já me fornecerem 

essa informação, neste momento o projeto já vai em cento e tal mil euros, não estou a por 

em causa esse valor, mas já é bastante dinheiro; não sei se estes custos incluem ou não o 

pessoal que está afeto a esse projeto; ainda há pouco tempo nesta assembleia passou aqui 

um ponto qualquer na Ordem de Trabalhos sobre a admissão de pessoal e tinha a ver 

também com o Águeda TV e a questão que eu ponho de facto tem a ver como os critérios 

editoriais funcionam no ÁguedaTV. De facto é curioso como é que um canal destes, com as 

definições que estão no detalhado rol dos propósitos do Águeda TV, como é que por 

exemplo quando houve os 90 anos do Recreio de Águeda que mobilizou centenas de 

pessoas e o Águeda TV não teve tempo para lá ir; teve outros eventos para cobrir, 

eventualmente, mas nós vemos os outros jornalistas que estão aqui e muitos outros que vão 
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a todos, se não vão mais, vão menos tempo. Penso que o Águeda TV devia fazer um 

esforço para produzir conteúdos que sejam atuais. Por ser um mero depósito de um stock 

de vídeos, alguns deles que estão ali com muitos meses, pouca atratividade terá. --------------

------ Também uma questão mais política, eu sei que é difícil contorná-la, mas dou também a 

minha achega: vemos constantemente entrevistas e atividades com os membros do 

executivo, é natural, mas penso que deveria haver também espaço para os vereadores da 

oposição. Tem havido de forma muito esporádica ou cirúrgica inclusivamente aos grupos 

municipais da Assembleia, juntas de freguesia, assembleias de freguesia, que deveriam ter 

voz também no Águeda TV de forma mais constante. ----------------------------------------------------

------ Finalmente duas questões; uma técnica: apesar de vir ouvindo alguns elogios por parte 

de pessoas que estão ligadas a este projeto, sobre a qualidade da transmissão, o que é 

certo, é que cada vez que há assembleias municipais, por ventura, penso eu, dos poucos 

eventos que o Águeda TV transmite em direto, são constantes as queixas de pessoas que 

tentam assistir às assembleias em casa e que não conseguem porque vai abaixo muitas 

vezes. Essa era uma questão. E, finalmente, se não puseram como hipótese, e há aqui em 

Águeda pessoas pioneiras nesse aspeto, lembro sobretudo do Sr. Padre Júlio Grangeia, 

existem neste momento plataformas de canais de cabo, por exemplo, como o Meo-canal e 

outros em que de uma forma gratuita as pessoas de uma forma mais simples, na televisão, 

poderiam ter acesso a esse repositório de vídeos pois o Águeda TV já tem um espólio 

considerável. Seria uma forma de agilizar isto e tornar as pessoas mais propensas e mais 

habituadas ao funcionamento da Águeda TV porque ao fim e ao cabo estes cento e tal mil 

euros contabilizados diretamente, mais uma data de custos, não sei ao certo quanto será, 

exigem algum cuidado no investimento, e como estes custos plurianuais englobam também 

verbas para o Águeda TV, foi por isso que eu trouxe este assunto aqui.” --------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, apresentou os esclarecimentos que 

entendeu necessários para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Quando falam dos recursos do Águeda TV penso que não tem bem a ideia clara das 

pessoas que temos a trabalhar no Águeda TV. O Águeda TV é feito com um prestador de 

serviços, um quadro da Câmara e um estagiário. Ficámos claros dos meios e das pessoas 

que temos. Têm que refletir nos recursos que temos. ----------------------------------------------------

------ Sobre a cobertura dos acontecimentos que fazemos, o do Recreio foi feito! Podia não 

ter sido feito integralmente porque nós com este quadro de recursos também não temos 

possibilidades. Agora, uma coisa que queremos fazer, é um desafio, estamos disponíveis 

para comprar algum equipamento, não precisa de ser topo de gama, e até fazer formação 
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para os que quiserem não só os senhores membros desta assembleia, mas para o público 

em geral, associações e instituições, para poderem utilizar os equipamentos que nós temos 

de produção de vídeo, produzir os seus próprios vídeos e depois inseri-los. Estamos 

completamente abertos. A equipa é bastante curta. Depois tem ações que faz: temos um 

protocolo com a Marques de Castilho e com a ESTGA onde damos formação. Tudo isto está 

a ser feito. Sobre os equipamentos e software livre, pois é! Eu também gostava e sou 

apologista disto, mas há coisas a que eu não consigo fugir, mas haverá outras soluções. 

Tentar reduzir os custos porque há aqui muitos softwares proprietários que temos que pagar 

ao longo dos anos, não gosto muito dessas coisas mas é aquilo que temos de fazer.” --------- 

------ Hilário Santos – PSD: -------------------------------------------------------------------------------------

------ “Desculpe eu intervir, mas recebi uma mensagem de um membro do Recreio de 

Águeda que diz exatamente isto: esteve lá uma pessoa da Câmara a tirar fotografias; penso 

que isso não tem a ver com o projeto Águeda TV.” -------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, apresentou os esclarecimentos que 

entendeu necessários para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Peço desculpa, mas esse dirigente do recreio que eu gostaria que identificasse, não 

sabe aquilo que está a dizer. Eu estava lá. Esse dirigente mentiu. O Águeda TV estava lá e 

eu acho que está ultrapassada a situação. Agora, há muitos aos quais nós não podemos ir. 

Por isso eu lancei aqui o desafio: que façam a captação de imagem e depois nós 

tentaremos ajudar as pessoas a que tenham capacidade de produção.” ----------------------------

------ Carlos Alberto Guerra – PS: ----------------------------------------------------------------------------

------ “Na altura própria, eu queria dizer que fui procurado por um dirigente do Recreio, 

concretamente o Sr. Albano Soares, precisamente para o Águeda TV atuar lá. O que 

acontece? Prontifiquei-me a ir com ele, falar com o vereador ligado a essa área do desporto; 

não sei o que é que ele fez, mas a verdade é que esteve lá o Águeda TV. Eu estive lá 

sempre. Só para confirmar que é verdade.” ----------------------------------------------------------------- 

-------- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a 

Assembleia, por maioria com duas abstenções, deliberou, aprovar a Proposta da Câmara de 

autorização prévia para assunção de compromisso plurianuais. --------------------------------------

------ 2.5 – Análise e votação da proposta do Regulamento  do Procurador da Qualidade 

de Vida do Cidadão Aguedense; ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 
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transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Marlene Domingues Gaio – PPD/PSD:  -------------------------------------------------------------- 

------ “É-nos proposto que esta Assembleia aprove o Regulamento que cria a figura do 

Procurador da Qualidade de Vida do Cidadão Aguedense. É um nome pomposo, 

relativamente àquilo que existe e outras figuras similares que existem noutras Câmaras. É 

uma figura interessante e eu quero acreditar que na sua génese hão-de ter estado as 

melhores intenções, mas na realidade verificando o diploma com alguma atenção, na 

verdade não passa de uma figura de retórica completamente esvaziada de conteúdo. E 

vejamos por quê: no preâmbulo deste diploma, se verificarem, diz-se que esta figura que 

agora se pretende criar é um facilitador no relacionamento entre o cidadão, o executivo 

municipal e todos os órgãos da administração. Tem como objetivo a defesa dos cidadãos 

através de meios informais, aqui fiquei com a minha primeira dúvida: exatamente, o que é 

que são meios informais? Esta pessoa exerce as suas funções de uma forma à doc, da 

forma que lhe apetece ou da forma como entende? ------------------------------------------------------

------ E percorrendo o diploma, surgem-nos depois muitas outras dúvidas, por exemplo, e 

vamos a um exemplo prático: eu sou uma cidadã e venho aqui à Câmara recorrer a esta 

figura do procurador para ele me solucionar, para resolver, para dar seguimento a uma 

queixa que eu tenho para fazer relativamente ao membro de um órgão. Este senhor, e aqui 

vejam a imparcialidade, a neutralidade e o rigor com que ele provavelmente trabalha; está 

num gabinete da Câmara Municipal, trabalha e é coadjuvado e secretariado por funcionários 

da Câmara Municipal, é uma pessoa que foi nomeada, proposta pela Câmara Municipal, se 

bem que com a aprovação da Assembleia, mas de qualquer forma fica sempre limitado 

àquele nome que foi indicado e pode, desde logo, este senhor, arquivar a minha queixa 

porque entende que não tem fundamento. Se ele assim o fizer, o que é que eu faço, como é 

que eu recorro desta decisão? Pois, o diploma quanto a isso é omisso. Mas ele 

relativamente a essa queixa pode arquivar porque entende que não existe fundamento, 

pode também arquivá-la, desde logo, por outro motivo que é o quê? Se ele entender que a 

situação já está resolvida ele não lhe dá seguimento. E agora, eu pergunto: se a situação já 

está resolvida mas resultou de uma atuação ilegal ou moralmente incorreta dum órgão, isso 

significa que pelo facto de já estar resolvida eu já não tenho direito a queixar-me porque 

essa ilegalidade já está sanada e portanto essa figura já não tem qualquer tipo de 

intervenção, nem legitimidade de atuação?! Isto relativamente ao arquivamento da queixa 

que eu apresentei; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, suponhamos que afinal o Sr. procurador entende que a minha queixa tem 

provimento e portanto vai-lhe dar seguimento. No artigo 9º percebemos que este senhor não 
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tem poder decisório; não tem competência para anular, para revogar nem para modificar 

quaisquer tipos de atos dos órgãos autárquicos. O que é que ele pode fazer? Ele pode pedir 

informações a esses órgãos municipais e pode até dar dez dias a esses órgãos para 

responderem.  Esses órgãos têm o dever de colaborar com o procurador, isto no artigo 7º, 

mas se esses órgãos não colaborarem o que é que este senhor procurador pode fazer? 

Pode recorrer ao presidente da Câmara municipal ou ao presidente da Assembleia. E, o que 

é que estas entidades fazem se chegarem aqui sem resposta? Têm poder para se 

sancionarem estes serviços para dar resposta? Também não temos resposta neste diploma. 

Então o que é que o procurador pode fazer? Basicamente o que ele faz é emitir 

recomendações aos órgãos e aos serviços que entende que a atuação não foi correta e tem 

o prazo de trinta dias para depois comunicar ao procurador as medidas que adotaram no 

seguimento dessa recomendação. E se esses órgãos e esses serviços não comunicarem 

nada ao procurador? Pois também não há nenhuma solução prevista nem sabemos o que é 

que acontece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Concluímos portanto, como comecei de início, dizendo de facto que esta é uma figura 

sem qualquer conteúdo. E, agora, os senhores podem-me dizer assim: - Mas esta é uma 

figura interna! É uma figura que foi criada agora, foi criada dentro da Câmara e sobretudo 

para mediar a relação entre o cidadão e os órgãos autárquicos e eu respondo que essa já é 

a função do Gabinete de Atendimento ao Munícipe, ao que parece. Pois, mas dizem vocês: 

este cidadão pode através deste procurador o cidadão pode fazer chegar as suas queixas, 

os seus anseios e reclamações à Assembleia Municipal e eu respondo que “sim”, mas isto já 

existe. Porque o presidente da Assembleia Municipal pode e deve receber as queixas e as 

petições nos termos do disposto na alínea h), do artigo 29º da lei 75-A/ 2013 de 12 de 

setembro e encaminha-as para a Assembleia Municipal e nos termos do mesmo artigo pode 

inclusive dirigir recomendações à Câmara Municipal e exigir documentação, no seguimento 

dessas queixas que foram apresentadas. --------------------------------------------------------------------

------ Finalmente, poder-me-ão dizer ainda, porque são muito teimosos, que eu posso, ainda 

assim, recorrer aos tribunais administrativos ou avançar mão, ainda, do recurso hierárquico, 

se não estou contente. Pois posso! Mas, se atentarem bem no nº 2, do artigo 9º, percebem 

que a atuação do procurador não suspende o decurso dos prazos nomeadamente o recurso 

hierárquico, a reclamação e os recursos contenciosos. O que é que isto significa? Significa 

que o tempo que eu andei aqui a perder, à espera de uma resposta, através de um meio 

informal, do senhor procurador à solução da queixa que eu apresentei, enquanto isso, eu 

precludi ou posso ter precludido os meus direitos de reclamar hierarquicamente porque os 

prazos não suspendem e continuam a correr. Portanto, o que me parece, é que este 
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facilitador do relacionamento entre os cidadãos, e os órgãos e os serviços pode resultar 

afinal num propulsor dos direitos dos cidadãos. E para não dizerem que nós só vimos aqui 

com críticas e que não apresentamos soluções eu acho que seria muito mais benéfico, 

muito mais vantajoso, muito mais profícuo que se criasse antes uma figura, um provedor à 

semelhança do que existe noutras Câmaras, com funções específicas para situações em 

que existem necessidades especiais. Por exemplo, eu tirei aqui 3 ou 4 exemplos: o provedor 

da qualidade urbana como existe na Câmara Municipal de Coimbra; o provedor dos 

cidadãos com deficiência como existe na Câmara Municipal do Porto e de Viseu e ainda o 

provedor para a mobilidade como existe na Câmara de Santa Maria da Feira.” ---------------- 

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS:  ------------------------------------------------------------ 

------ “Ao nível do teor mais técnico sobre o documento, o nosso elemento do grupo 

municipal que melhor domina a área revê-se exatamente naquelas referências que a Dr.ª 

Marlene acabou de referir, portanto excursar-me-ei de as repetir farei, no entanto, contudo 

uma outra análise: --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Procurador é aquele, penso eu, que tem uma procuração. Eu relembro que os órgãos 

autárquicos são eleitos pelo povo. Foi a eles que foi passada uma procuração pelo voto, 

para estes atuarem em seu nome. Juntando todas as competências que estão no referido 

regulamento, tal como a Dr.ª Marlene já referiu, existe uma figura eleita diretamente pelo 

povo e pelos membros desta Assembleia que são os legítimos representantes do povo para 

exercerem com autoridade estas funções e é essa, Sr. Presidente, permita que lhe diga, a 

figura do Sr. Presidente da Assembleia. Existe a competência desta Assembleia para criar 

grupos de trabalho permanentes ou pontuais, para dar satisfação a todas estas e a outras 

competências que a Assembleia possui com a possibilidade ainda de recorrer a peritos, a 

expensas de um orçamento próprio que esta Assembleia também possui. -------------------------

------ Assim, o que se pretende fazer, a meu ver, com esta nomeação, é simplesmente criar 

um cargo político para alguém que o Partido Socialista já sabe certamente quem é, porque 

seria uma enorme irresponsabilidade construir um regulamento destes em que a proposta 

do nome compete ao executivo e em que a Assembleia se limita a ratificar se a maioria do 

Partido Socialista não tivesse já em mente quem quer no lugar. Então quem será esta 

pessoa? Olhemos para o regulamento e veja-se: ----------------------------------------------------------

------ Artigo 2º – condições de elegibilidade. Ponto nº1: O procurador deve reunir todas as 

condições de elegibilidade previstas na lei para os mesmos órgãos municipais, não exercer 

cargo ou função em órgão ou serviço municipal e gozar de reconhecida reputação de 

integridade moral e cívica; ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto 2: Será cumulativamente um cidadão inscrito como eleitor na área do Município 
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de Águeda e exerça com imparcialidade a sua relação com os órgãos autárquicos. Esta 

figura tem assim de reunir todas as condições de elegibilidade que são já exigidas aos 

membros dos órgãos, mas estranhamente não pode fazer parte desses órgãos. Então, será 

que terá de ser alguém que não se candidatou ou que, tendo-se candidatado, não fora 

eleito?! Há alguém nessas condições que mereça maior distinção do que os que estão aqui 

presentes? A que propósito é que esta Câmara vai nomear um cargo político feito à medida 

e conceder poderes de representação a um cidadão que não se candidatou ou que não foi 

eleito? Não há, Sr. Presidente, pergunto, entre os vereadores e deputados municipais 

eleitos, ninguém é digno de desempenhar essas funções? O que é que esta figura tem que 

os eleitos não têm? Será falta de reconhecida reputação e integridade moral e cívica? E 

como é que se assegura que uma pessoa vai exercer com imparcialidade a sua relação com 

os órgãos autárquicos? Como será que se averigua isso? Será por estatística ou como será 

que o iremos fazer? Os eleitos, esses, pelo menos, submeteram-se a um processo eleitoral 

em que deram a conhecer à população as suas ideias e os seus programas e por isso foram 

distinguidos, ou não, com o voto do povo. Ao tomar posse, juraram pôr-se ao serviço de 

toda população e não apenas de quem os elegeu. Não é dos princípios democráticos que os 

eleitos exerçam com isenção e rigor as funções para que foram eleitos? Ou o poder serve 

para ajudar amigos, prejudicar os adversários e aplicar a lei aos indiferentes como acontece 

em paragens mais exóticas? Temos de concluir, Sr. Presidente, que a principal preocupação 

na definição nas condições de elegibilidade, foi excluir qualquer vereador da oposição ou 

membro desta Assembleia que não seja facilmente domesticado. Aprovar este regulamento 

é aprovar um cheque em branco para a criação de um cargo de promoção política à custa 

do dinheiro de todos, mesmo que exerça sem remuneração, com ajudas de custo para 

promover alguém que o Sr. Presidente terá em mente, retirando poderes que só esta 

Assembleia pode exercer de forma eficaz pois é ela que possui poderes de fiscalização. 

Noutros sítios, com outra cultura democrática, haver uma maioria folgada, os vencedores 

procurariam integrar os vencidos no exercício de funções e ações dos órgãos municipais. 

Não é esta claramente a prática desta maioria socialista, como ficou demonstradora eleição 

da mesa desta Assembleia, na eleição dos delegados da Assembleia da CIRA ou na eleição 

de representantes para a Associação de Municípios Carvoeiro/Vouga. -----------------------------

------ Por tudo isto, escusado será dizer que caso esta proposta se mantenha, iremos votar 

contra a mesma.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Depois de ouvir a intervenção da Dr.ª Marlene percebe-se que é advogada e deve 

ganhar bastantes causas porque foi clara; foi uma exposição clara sobre o exercício de um 
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cargo, algumas questões que tem a ver com a provedoria de justiça. Porque é que o PSD e 

o CDS não votam contra o Provedor de Justiça? Acabem com ele. Pobre provedor que se 

farta de dar orientações, mas não decide nada! Nem foi eleito; foi votado por proposta do 

governo. Eu acho que, pelo que eu percebi, nesta questão do procurador, o Dr. Paulo 

Pereira ao ler o ponto 1 e o ponto 2 estragou tudo, porque está lá que não podiam ser 

membros de órgãos eleitos. É o que está lá! Perdi um lugar de procurador neste momento. 

Perdi uma oportunidade de ser procurador. Eu até teria jeito para ser procurador. --------------

------ Eu concordo com a Dr.ª Marlene tipificou as chamadas fraquezas. Há aqui um ponto 

que ela fala que é o que me desperta mais a atenção e tem razoabilidade, que é a questão 

do recurso. Eu já recorri ao provedor em queixas que fiz e aconteceu-me a mim, quando vim 

aqui ao provedor ou dito procurador, não suspendeu os prazos. O recurso a um provedor de 

justiça não suspende prazos. E eu pensei que sim. Os prazos passaram e eu paguei. 

Passaram dois dias e eu paguei 86 contos. Era muito dinheiro naquela altura. Só para 

explicar que isto que a Dr.ª Marlene diz tem razão. Agora, a figura em si, não prejudica o 

município. Se for uma pessoa que seja ativa, tem pelo menos este direito que é: se o Sr. 

Presidente da Câmara não fez, não respondeu nos dez dias, coloca aquilo no jornal e 

começa a ter alguma importância. O Sr. Presidente da Câmara não gosta que estejam 

pessoas contra ele. Ele gosta de unanimidade. O provedor tem o dever e o poder da 

promoção de uma intervenção, de por questões; ----------------------------------------------------------

------ Concordo com o Dr. Paulo Pereira pois nós, Assembleia, somos provedores daquilo 

que ouvimos na rua e somos fiscalizadores da atividade. O Sr. Presidente da Assembleia é 

isto; então temos que mostrar ao povo que é isto mesmo que a Assembleia faz. Temos esse 

dever. Neste caso o cargo de provedor a tempo inteiro, não remunerado, pressupõe uma 

figura localizada, à qual as pessoas se dirigem. Relativamente às fraquezas da figura, a Dra. 

Marlene indicou aqui uma sucessão, pondo a figura do procurador de rastos. Só para dizer 

que não me parece mal e mal não faz a existência da figura do provedor. Depende muito da 

pessoa que vai exercer, da sua independência e do espírito de dedicação.” ---------------------- 

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD : ------------------------------------------------------------------

------ “Por princípio sou contra a criação destes cargos, a pretexto da defesa do consumidor 

ou do utente, como se diz agora dos serviços públicos, criamos figuras e órgãos e estamos 

a multiplicar cargas administrativas e é por isso que não sou muito favorável a este tipo de 

situações porque vejo que os cidadão já vivem num país com cargas administrativas muito 

grandes e sentem-se perdidos, sobretudo aqueles menos esclarecidos, e depois têm que 

procurar quem os esclareça e acabam por ser assessorados por especialistas, têm que 

ganhar dinheiro com isso. Mas, por outro lado, também não vejo aqui um grande drama por 
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existir uma figura que é um provedor do utente dos serviços públicos camarários pode pedir 

ajuda, pode ser um orientador; não um facilitador porque um facilitador é um termo mais 

adequado para os negócios: um orientador, um encaminhador das pessoas para a solução 

de alguns problemas, que, de outra forma, terão mais dificuldades. Portanto, eu não vejo 

com maus olhos a criação desta figura, mas subscrevo por completo as preocupações da 

minha colega, sobre a matéria jurídica, não obstante achar que o Código do Procedimento 

Administrativo é que vale; não é por causa da questão da existência desta figura que se vão 

perder prazos ou que as pessoas vão ficar prejudicadas. Eu não tenho esta visão. Portanto, 

entendo que é uma figura moderna, hoje utiliza-se muito nos serviços, mas ela também 

podia, do meu ponto de vista, ser operacionalizada através da Assembleia Municipal como 

aqui já foi dito e, nomeadamente, através do Presidente da Assembleia Municipal e num 

enquadramento futuro da revisão da legislação autárquica em que se dê mais poderes às 

assembleias municipais. Efetivamente elas hoje não os têm, como nós constatamos e nós já 

andamos aqui há alguns anos, quase como que ratificadores das deliberações do executivo. 

Aprovar isto, eu não vejo com maus olhos. É a minha opinião pessoal e não vejo também o 

drama que isto possa causar relativamente às pessoas. Há aqui um artigo que me parece 

claro que é o dos limites de intervenção: aprecia reclamações; não tem poder decisório; 

pode redigir recomendações, mas recomendações são meras recomendações ninguém tem 

que as seguir. Pode funcionar como alguém que vai fazer melhorar o funcionamento de 

alguns serviços, como porta-voz dos cidadãos. Dir-se-á: mas os eleitos é que são os porta-

vozes dos cidadãos! Mas os eleitos não estão cá permanentemente. É intrinsecamente uma 

figura criada por um serviço tendo em vista ser o recetáculo das queixas das populações 

para que o serviço funcione melhor e não passa disso: não pode anular, não pode revogar, 

não pode modificar atos administrativos e portanto, a sua intervenção não tendo este carater 

de prejuízo para a garantia dos particulares, não vejo com maus olhos a criação da figura. 

Acho apenas que é preciso algum cuidado com a escolha desta figura; teremos que ser 

muito cuidadosos nesta matéria. -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Apenas uma pequena nota. Não é a Assembleia que o vai escolher; quem o escolhe é 

obviamente a Câmara porque compete à Câmara propor o nome; à Assembleia só lhe 

compete aprovar ou reprovar, mas não pode propor nenhuma alternativa. A prática não é a 

mesma porque compete sempre à Câmara propor e à Assembleia tem que aprovar por dois 

terços a Assembleia não pode contra propor coisa nenhuma. Pode rejeitar. -----------------------

------ Sobre isto eu sou muito linear. Nós em Portugal temos órgãos a mais e temos poucos 

recursos para os órgãos que nós temos. Nós temos que valorizar a atividade política. Nós já 
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temos este provedor ou procurador cá, eleito, que é o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal. O que nós precisamos, é que lhes deem meios para efetuar esta missão, porque 

o Presidente da Assembleia Municipal não tem nenhuns meios como nós não temos 

nenhuns meios de apoio ao nível do apoio à Assembleia Municipal. Se nós quisermos ter 

algum apoio para estudarmos determinadas matérias, não temos rigorosamente nada. Se 

quisermos fazer algum trabalho de consulta, de chegarmos às reclamações dos utentes, 

não temos rigorosamente nada. O que é preciso é que se dê meios à Assembleia Municipal, 

o Presidente da Assembleia Municipal tem toda a nossa confiança para executar esta tarefa 

e, portanto, estarmos a criar mais um cargo e depois com os meios que ele tem, penso que 

é mais um penacho que não tem qualquer tipo de importância. Eu acho que o Presidente da 

Assembleia Municipal tem competência já para isto só temos que lhe dar meios e a Câmara 

disponibilizar meios para isso, para operacionalizar esta ação. ----------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda , apresentou os esclarecimentos 

que entendeu necessários para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Só uma palavra para o Sr. deputado Paulo Pereira. O Sr. é muito retorcido! O Sr. 

atribui-me coisas que eu estou longe de imaginar para mim mesmo. Geralmente, quem as 

atribui a outros é porque as pensou e é capaz de as executar. Portanto, veja lá aquilo que 

me está a atribuir. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à Dr.ª Marlene está contra o provedor da justiça, porque basicamente o 

que nós temos aqui é uma figura idêntica ao provedor de justiça. Nós não podemos utilizar o 

nome de provedor, não se pode usar o nome de provedor mas sim procurador. Portanto 

vamos tentar encontrar alguém que possa ajudar as pessoas nas dificuldades que têm no 

seu relacionamento com a administração local e nacional. Basicamente é um serviço que 

queremos prestar às pessoas. Mais um. Se as pessoas não tiverem capacidade para utilizar 

outros, têm mais um à sua disposição. -----------------------------------------------------------------------

------ Eu não faço cavalo de batalha desta situação. É uma proposta da Câmara Municipal. 

Uma proposta que eu subscrevi, que eu apoio, porque entendo que é mais um serviço que 

prestamos à população. Mas estou longe de querer partidarizar esta decisão e, como tal, 

aquilo que eu ia propor aos membros do Partido Socialista que estão aqui, é que se 

abstenham nesta votação porque, neste momento, há aqui uma maioria do Partido 

Socialista e que se for aprovado pelo Partido Socialista a proposta estará aprovada, mas 

aquilo que vão dizer é que é um órgão do Partido Socialista e, não é isto que eu quero. O 

que eu quero é alguém que represente o concelho e, como tal, eu não quero impor uma 

maioria circunstancial. Se entendem que não faz sentido, que não deve haver, e o objetivo é 
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ajudar as pessoas, não é mais do que isto, chumbem a proposta. ------------------------------------

------ Basicamente era que o Partido Socialista se abstivesse! Se é que posso dar esta 

recomendação nesta votação.” --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a 

Assembleia, por maioria com 11 votos a favor, 8 votos contra e 9 abstenções, deliberou 

aprovar a Proposta da Câmara Municipal do Regulamento do Procurador da Qualidade 

de Vida do Cidadão Aguedense; -----------------------------------------------------------------------------

------ Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia, e antes de passar ao ponto seguinte, 

acrescenta uma última nota sobre o regulamento, alertando para um preciosismo de escrita 

que deveria ser corrigido, nomeadamente quando se refere ao período de discussão 

pública, na sequência da exposição apresentada, foi incluída uma alínea h), que se refere a 

receber sugestões sobre a atividade da administração sendo que o que está escrito é 

“receber sugestões da atividade da administração”, faltando as palavras “sobre a”. -------------

------ 2.6 – Apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação e apreciação, e votação dos doc umentos de prestações de contas 

do ano de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , que apresentou a 

proposta, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------

------ “Pedia permissão para poder passar algumas imagens. ------------------------------------------

------- Temos aqui um primeiro quadro com os recursos humanos em que podemos verificar 

que temos descido o número total de colaboradores e que estamos a um nível, mesmo com 

o PND são os funcionários da área da educação, estamos ao nível de 2008 quando não 

tínhamos a área da educação. ----------------------------------------------------------------------------------

------Também, no que se refere ao número de funcionários por mil habitantes, estamos com 

um rácio que nos coloca no terceiro a nível nacional: cerca de oito funcionários por mil 

habitantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ As despesas com pessoal subiram no ano anterior porque tem a ver com o décimo 

quarto mês que tivemos de pagar e no ano anterior não tinha sido pago, basicamente é essa 

a diferença, existem mais umas poucas diferenças mas não são muito significativas, o maior 

é esse aumento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao endividamento líquido, não existe, ou seja, nos temos um saldo financeiro 

positivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Temos neste quadro qual foi a trajetória do endividamento na autarquia desde que 
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somos Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Este quadro retrata as disponibilidades financeiras a 31 de dezembro de 2013 e aquilo 

que se pode verificar e que mesmo tendo sido um ano de eleições, as disponibilidades 

financeiras da autarquia subiram quase quatro milhões de euros. ------------------------------------

------ Temos aqui os investimentos realizados no ano anterior em que a grande fatia foi 

absorvida pela área da educação. -----------------------------------------------------------------------------

------ As receitas correntes subiram ligeiramente relativamente ao ano anterior mas mantêm-

se razoavelmente estáveis. --------------------------------------------------------------------------------------

------ As receitas de capital foram bastante elevadas porque tiveram a ver com os 

investimentos feitos na área da educação, isto tem aqui muito de fundos comunitários. -------

------ E obviamente as despesas de capital também foram bastante elevadas, o ano passado 

tivemos o ano com maior realização de obras desde sempre. -----------------------------------------

------ Alguns dados sobre a iluminação pública e também energia, combustíveis, 

combustíveis nos temos a menor fatura desde 2005, e para isto ajudou um facto: o facto de 

termos concessionado juntamente com o Municipio de Estarreja a recolha toda de RSU’s. 

Alem de termos descido a fatura na área dos RSU’s, descemos também enormemente nos 

combustíveis. Porque cada carro que tínhamos gastava cerca de 50 litros aos 100, alguns 

mais outros menos, mas era ai que se verificava um grande consumo. -----------------------------

------ RSU’s: estamos a produzir menos RSU’s também; isto tem a ver com a situação 

económica do país. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Isto aqui é custos, estamos a produzir menos e os custos também são inferiores, mas 

reflete sobretudo aquela diferença toda, temos algumas toneladas menos, mas é o preço da 

recolha por tonelada é bastante mais baixo, do que tínhamos. ----------------------------------------

-- Na área da educação só para ressalvar as despesas que estão com alimentação, com 

refeições, que efetivamente são cada vez mais um fator muito significativo nesta área. ----- 

------ A cultura tem um peso bastante mais elevado. Não estamos ao nível de 2007 e 2008 

mas estamos bastante próximos. ------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às transferências para as juntas no ano passado foi efetuado, mas este ano 

ainda serão maiores as transferências para as juntas de freguesia. ----------------------------------

------ Podem consultar estes dados todos, naquele endereço onde temos todas as contas da 

analítica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só queria dizer, para terminar, que temos, como podem constatar uma boa situação 

financeira, e que esperamos dar boas respostas as necessidades e também estar 

devidamente preparados para o próximo Quadro Comunitário de Apoio para podermos 

captar maior volume de investimentos possíveis. Queria-vos dizer que somos dos 
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municípios que tem das taxas mais elevadas de captação de investimentos; temos 

praticamente finalizado com o apoios comunitários o programa de remodelação escolares, 

das escolas estão as obras a começar, a Trofa já começou, por exemplo, mas foi aqui 

perguntado de Valongo e Valongo ira começar, já esta devidamente comparticipada ainda 

neste quadro e nisso iremos falar mais brevemente sobre a área da educação que é uma 

grande aposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também queria referir que tivemos uma execução bastante elevada, talvez uma das 

melhores de sempre do nosso PPI. ----------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

------ Hilário Santos – PSD:  -------------------------------------------------------------------------------------

------ “Algumas questões: a primeira tem a ver com os custos de pessoal, efetivamente aos 

custos de pessoal de 2012 para 2013 subiram cerca de 14% e a reposição dos subsídios de 

férias representa cerca de 7%, portanto os custos de pessoal subiram efetivamente 7%, não 

são valores mínimos como diz o Sr. presidente, com certeza que há programas que levaram 

a isso mas há claramente uma subida nos custos de pessoal significativos, aliás temos 

vindo a falar nisso, ao longo dos tempos. --------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao IMI, mais uma vez, como sempre dissemos, baixamos dois pontos 

percentuais e tínhamos recebido em 2012 quatro milhões e 500 mil euros, recebemos em 

2013, 4 milhões e 400 mil euros, portanto basicamente tivemos uma diminuição não de 800 

mil euros como se projetava mas de 100 mil euros, porque claramente se não tivéssemos 

baixado o IMI estes dois pontos percentuais, como também sempre dissemos, ele estaria 

disparado e a saída da Câmara seria muito superior, como existe noutras Câmaras, não 

estamos a dizer o contrário. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. presidente sempre hábil na maneira como apresenta, fazendo as comparações, e 

esqueceu-se daquele bloco do gráfico das juntas, que efetivamente em 2005 as 

transferências para as juntas eram muito superiores do que nós tivemos em 2013 ou em 

2012 ou 2010 ou 2009 estava lá mais ou menos um milhão e 600mil, passado de um milhão 

e 400mil, enfim quando estamos a fazer a apresentação temos de a fazer completa. Não 

nos podemos esquecer que esta prática das transferências para as juntas pode ser mais 

incentivada. Este ano, já vamos ter uma medida importante; não sei se é aqui hoje aprovada 

ou já foi, que é a questão das máquinas, por exemplo. São tudo medidas importantes, mas 

que achamos que devem ser reforçadas como propusemos já várias vezes. ---------------------- 

------ Há bocado não vim cá falar sobre a sua intervenção respondendo a mim, mas como 

estamos na prestação de contas posso falar neste momento porque tem a ver com as 
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contas, contratos de avenças e essas coisas. --------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, quando nos contratamos serviços, não nos basta contratar nomes 

sonantes, o que nos pedimos, e estou a falar concretamente na avença com a empresa J. 

Aidos onde tem realmente o ex-diretor geral das artes, sei muito bem quem e a pessoa mas 

também sei muito bem que no espaço de dois anos contratamos 80mil euros de serviços, e 

contratamos em diversas áreas, aqueles que eu consegui detetar, e pelos vistos o Sr. 

presidente ainda não conseguiu fazer chegar essa informação à nossa vereadora e o que 

nós lhe pedimos é que seja feita a avaliação destas avenças. É muito importante que ela 

seja feita por alguém da Câmara e que nos expliquem a nós, munícipes e a nós, membros 

da Assembleia Municipal, qual foi o resultado dessas avenças. ---------------------------------------

----- Há bocado fiz também uma pergunta em relação ao Agitágueda, uma pergunta difícil, 

não tem a ver com o evento em si tem a ver com as contas do evento, porque esta pergunta 

também já a fiz em 27 de dezembro de 2013. Em 27 de dezembro de 2013 enviei um e-mail 

para a Câmara onde pedia que, se pudessem, que me enviassem todas as despesas e 

receitas referentes ao Agitágueda, que se realizou este ano 2013 com a indicação de que 

prestou: quer estes serviços, quer estas receitas bem como todos os montantes envolvidos. 

Perguntava eu, em caso de haver serviços prestados pelo Municipio gostaria também que 

mos identificasse e que valores foram considerados para os mesmos. Neste caso se não 

tiverem nada mais basta os valores considerados na contabilidade analítica. ---------------------

------ Obviamente que o Agitágueda é uma organização feita pelo Municipio e o Municipio 

tem contabilidade analítica e julgo eu, tem funcionários a desempenhar funções no 

Agitágueda, na preparação, na desmontagem, varias situações. -------------------------------------

------ O custo desses funcionários, por lei e como o Municipio tem esses meios, tem que 

estar ligado aos custos do Agitágueda na contabilidade analítica, pois, nos dados que a 

Câmara Municipal me enviou, os custos destes funcionários ligados ao Agitágueda são zero. 

Não há nenhum custo nos dados que a Câmara me enviou no dia 6 de janeiro de 2014 

portanto já estariam todos os lançamentos feitos não tem nenhum custo de funcionários. ----

------ Mas fiz a pergunta de receitas há bocado, dos bares e das concessões das bebidas e, 

se calhar há outros serviços que são pagos lá. Porquê? Porque nas receitas que a Câmara 

municipal me enviou através do Sr. presidente da Assembleia Municipal, neste ofício, nas 

receitas constam oito empresas com receitas do Agitágueda. Destas oito empresas não e 

nenhuma que lá esta a fazer uma exposição de carros, ou outra coisa qualquer, não são 

bares, não são concessões de bebidas nem nada disso. É um patrocinador oficial que 

sempre apoiou o Agitágueda e iniciativas de Águeda, que é a Caixa de Crédito Agrícola 

Mútua, que é um banco que tem apoiado muito as iniciativas do nosso Municipio e depois 
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são sete construtores civis. Coincidência! Todos estes construtores civis fizeram obras para 

o Municipio. É a Habitâmega que fez a escola Fernando caldeira; é a CIP que fez a escola 

de Aguada de Cima, Borralha e Valongo; é a Vibeiras que fez as obras do centro da cidade, 

Vidal Pereira & Gomes que fez o largo 1º de maio; Paviazeméis a quem foi indicado um 

conjunto de pavimentações; é a Dabeira que fez a escola da Trofa está na Incubadora 

Cultural e é também o Rosas que está por via indireta nos canais das cheias, e estas 

receitas contam todas como donativos. ----------------------------------------------------------------------

------ A minha primeira questão e esta: porque e que estes donativos destas empresas 

construtoras que todas fizeram obras em Águeda, são todas elas direcionadas 

exclusivamente para o Agitágueda? Porque e que não são para a Festa do Leitão? Ou para 

as Sextas Culturais? Ou para o “ Estás em Barrô Mexe-te”? Ou para outros eventos? ---------

----- Segunda questão (porque nestas áreas, a transparência pratica-se, não se palra): - 

Aonde é que estão as receitas dos bares? Onde é que estão as receitas a quem foram 

concessionadas as bebidas? Estão nas contas da Câmara? Em que parte estão? --------------

------- Digo isto porque no que me enviaram não consta mais nenhuma receita do que estas 

que estou a dizer. E, para eu perceber um bocado melhor as contas da Câmara, tenho que 

entender também isto. Eu não vou questionar as contas técnicas da Câmara porque isto é 

revisor oficial de contas que perante os documentos que lhe deram já as verificou todas e 

estão corretíssimas mas não esta isso em causa, mas nos temos que perceber e clarificar 

esta área, porque se os bares lá estiveram gratuitamente alguma coisa esta errada; se lá 

estiveram, as verbas que eles pagaram estão noutras rubricas da Câmara, que não o 

Agitágueda? Ou estão onde? É esta a minha questão.” ------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda , apresentou os esclarecimentos 

que entendeu necessários para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sobre o IMI, e voltamos aqui a velha luta, a Câmara desceu mas nesses 4 milhões e 

200 mil euros, temos de tirar 600 mil que foram utilizados diretamente para amortizar 

empréstimos de médio e longo prazo. Também gostaria de esclarecer, aqueles que já 

fizeram o IRS já puderam ver lá uma rubrica de benefício municipal; não sei se estiveram 

atentos, mas estejam atentos a essa rubrica também porque, aquilo que se passa e que tem 

impacto aquilo que a Câmara decidiu o ano passado a esse respeito. E posso-vos dizer, já 

agora que estamos a falar de IMI, que entre a descida na taxa do IMI e este beneficio 

municipal, alguns agregados, não e preciso muito, se forem dois professores, dá mais do 

que um ordenado mínimo nacional. ---------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a prestação de serviços, da parte do Sr. Eng.º João Aidos, parte dela vou 
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averiguar se foi boa ou não com a construção do Centro de Artes. Eu não consigo saber se 

as condições do Centro de Artes e o aconselhamento que ele deu, funcionou ou não, sem 

ele estar a funcionar. Mas, aquilo que eu lhe posso dizer é que, por aquilo que eu vi em 

Albergaria, por exemplo, funciona. Lá funcionou; aqui vou ter que esperar. ------------------------

------ Sobre os donativos, porque é que estão no Agitágueda?! Para o “Barrô Mexe-te”é que 

não poderiam ir. Vão de outra forma! Se obtivermos verbas para o Agitágueda, poderemos 

libertar verbas para o “Barrô Mexe-te”. Mas se houver donativos vou fazer com que não vão 

para o Agitágueda irá para outra rubrica qualquer da Câmara Municipal, uma vez que veem 

menos problemas assim. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às outras questões que me levantou, sinceramente não tenho respostas. Irei 

procurar e depois tentarei dar mais tarde.” ------------------------------------------------------------------ 

-------- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a 

Assembleia, por maioria 9 abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal 

dos documentos de prestações de contas do ano de 2013. --------------------------------------------

------ 2.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de 2ª Revisão 

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

------ O Sr. Presidente da Câmara  prestou esclarecimentos relativamente a este ponto: ------ 

------ Basicamente temos aqui só uma utilização de um milhão de euros do saldo de 

gerência, em que nós distribuímos da seguinte forma: repavimentação de vias que é um 

ponto que todos pedem, e que vamos portanto fazer mais alguma coisa nesta área; as 

aquisições de equipamentos, já aqui foi falado, é para as juntas de freguesia e queria-me 

alargar um bocadinho mais neste fundo de eficiência energética. -------------------------------------

------ Que é que pretendemos com este fundo? Queremos que as ações que vamos fazer na 

área da eficiência energética sejam canalizadas através deste fundo e que depois este 

fundo seja recarregado, se assim se pode dizer, com as poupanças que fazemos com a 

introdução desses equipamentos, por exemplo na área da iluminação pública. Onde 

substituímos luminárias por LED’s tem uma determinada taxa de poupança e iremos 

contabilizar essa poupança para este fundo, para termos um fundo que nos permita ir 

investindo sempre nessa área. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Posso-vos dizer que, por exemplo, estamos a prever um equipamento, algo que terá de 

mudar as caldeiras das piscinas, sairá por aqui e depois a poupança que iremos fazer no 

gás irá entrar aqui neste fundo, isto é alguma coisa que nos traz e tem a ver também com 

um projeto que estamos envolvidos – o STORM que é uma prática já habitual de outros 

países, na Alemanha por exemplo, e que estamos a começar a implementar cá. ----------------
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------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

maioria 4 abstenções, aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 2ª Revisão Orçamental 

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

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas zero 

horas e vinte e seis minutos, do dia um de maio 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: 

 

 

 

 

 

A Primeira Secretária: 

 

 

 

 

 

 

 


