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 ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos trinta dias do mês de setembro, do ano dois mil  e catorze, pelas vinte e uma 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 4.ª Sessão Ordinária  da 

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

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

------ 1.1 – Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 28 de fevereiro de 2014; ---------------------------------

------ 1.2 – Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de 25 de abril de 2014; ---------------------------------

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

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

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

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

nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de 

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

------ 3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de adesão do Município de 

Águeda ao programa Comunitário Mayors Adapt – apoio da Comissão Europeia às Políticas 

de Adaptação das alterações climáticas; ---------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal do protocolo de colaboração 

com a Associação Passivhaus Portugal; ---------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de cooperação com a 

ESTGA com vista à recuperação de residências universitárias; ---------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro para 

pagamentos de seguros da Associação de Proteção Civil de Belazaima do Chão, 

Associação Humanitária Castanheirense e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; ---------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro à Junta 

de Freguesia de Valongo e Junta de Freguesia de Recardães/Espinhel no âmbito da 

organização de eventos culturais do ano 2014; ------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação das propostas da Câmara Municipal de delegações de 

competências nas Juntas de Freguesia na área da educação: ----------------------------------------

------ 3.7.1 – Protocolos de Parceria para as Atividades de Animação e Apoio à Família nos 

Jardins-de-infância do concelho; -------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7.2 – Protocolos de Parceria de Generalização de Refeições do 1º CEB; -----------------

------ 3.7.3 – Protocolos de Parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular 

1.º CEB; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de designação de júri para 

concurso de recrutamento de cargo de direção intermédia; ---------------------------------------------

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

Piscina Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de procedimento de Ajuste 

Direto para concessão da cantina municipal e do bar anexo, conforme previsto na alínea c) 

do n.º1 do artigo 24º do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11 – Análise e votação das propostas da Câmara Municipal de fiscalidade do 

Município de Águeda: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.1 – TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem; -------------------------------------

------ 3.11.2 – IRS – Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares; ---------------------------

------ 3.11.3 – IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: ----------------------------------------------------

------ 3.11.3.1 – Fixação da taxa; -------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.3.2 – Majoração da taxa de IMI para prédios devolutos; ------------------------------------

------ 3.11.3.3 – Majoração da taxa de IMI para prédios degradados; ---------------------------------

------ 3.11.4 – Derrama; -------------------------------------------------------------------------------------------

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

AMA, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de 

Compromissos Plurianuais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Ana Patricia Vinhal de Matos Sanches – CDS-PP; ------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva - PS; ------------------------------------------------------------------- 
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------ António Tavares Ferreira – CDU; -----------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Maria Utilia Ferreira da Rocha Ferrão - PS; ----------------------------------------------------------

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

------ Marlene Sofia Esteves de Oliveira – PSD; ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ana Paula Moreira – 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 do Vouga; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira; - União das Freguesias de Valongo do Vouga. ----------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ João Pedro Alvim Henriques Xavier – PJF de Valongo do Vouga, que foi substituído 

pelo Secretário da Junta, Sr. Carlos Alberto Carneiro Pereira; ----------------------------------------- 
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------ Wilson Gaio – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo substituído 

pela Secretária da Junta, Ana Paula Moreira; ---------------------------------------------------------------  

------ Deputado António Manuel Fernandes Martins substituído por Ana Patricia Vinhal de 

Matos Sanches – CDS-PP; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Matos – PSD; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Fancisco Simões, substituído por António Tavares Ferreira. ------------------------------------- 

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

------ 1.1 – Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 28 de fevereiro de 2014; ---------------------------------

------ Não havendo intervenções e posta a votação a Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada a 

28 de fevereiro de 2014, foi aprovada por maioria. --------------------------------------------------------

------ 1.2 – Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de 25 de abril de 2014; --------------------------------- 

------ Não havendo intervenções e posta a votação a Ata da 1ª Sessão Extraordinária, 

realizada a 25 de abril de 2014, foi aprovada por maioria. ---------------------------------------------- 

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

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

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

------ Carta Aberta da Câmara Municipal de Águeda , dirigida ao Sr. Jorge Almeida, 

Administrador das Caves Primavera, felicitando pela conquista de medalha de ouro no 34.º 

concurso “Os melhores vinhos da Bairrada - colheita 2013”, com a mostra do Vinho Branco. 

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda dirigido ao Comendador Augusto Gonçalves 

– Presidente do Conselho de Revigrés – Indústria de Revestimentos de Grés, Lda, 

felicitando por ter sido a primeira empresa portuguesa do setor cerâmico a receber o prémio 

internacional A’ Design Awards com a distinção Gold, no âmbito do concurso A’ Designs 

Award & Competition, na categoria “Materiais de construção, componentes de construção, 

estruturas e sistemas”. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, sobre a atribuição do Galardão da Bandeira 

Verde – Eco XXI, recebido pelo Município de Águeda. ---------------------------------------------------

------ Moção recebida do Sindicato dos Professores da Região Centro , da qual foi lido o 

seguinte excerto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Reafirmar que rejeitam os salários, concursos e contratação de docentes, carreiras, 

ação disciplinar, seleção dos órgãos e gestão e organização curricular façam parte das 

matérias a transferir para a esfera das autarquias locais; -----------------------------------------------

------ Recusar qualquer processo que signifique a retirada de poderes de gestão aos 

agrupamentos de escolas não agrupadas; ------------------------------------------------------------------

------ Exigir que qualquer processo de transferência de responsabilidades do Governo para o 
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poder loca, por se tratar de uma reconfiguração do sistema educativo, seja objeto de debate 

público e negociação com as organizações representativas da comunidade educativa, 

designadamente dos docentes; ---------------------------------------------------------------------------------

------ Apelar aos órgãos do Poder Local para que recusem participar neste processo que tem 

como único objetivo permitir ao Governo sacudir responsabilidades que constitucionalmente 

lhe cabem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Duas exposições do munícipe Amílcar Marques , sugerindo homenagem a uma figura 

de nome Mário de Bastos Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------

------ De seguida intervieram os membros da Assembleia Municipal que estão representados 

noutros órgãos, cujas intervenções se transcrevem na integra: ----------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos : -----------------------------------------------------------------

------ “Esta foi uma assembleia convocada pela CIRA para falar sobre a AdRA. Aliás, na 

sequência de um pedido nosso, vários membros da CIRA, um dos quais Águeda, tem feito 

insistentemente para que debatesse a questão e o contrato da AdRA, na CIRA. Confesso 

que contava lá chegar e que me apresentassem algum trabalho já feito, por parte da CIRA e 

estranhei um pouco não nos terem apresentado nada. Basicamente esta assembleia foi uma 

assembleia para ouvir a opinião dos membros da CIRA sobre a AdRA e o contrato que os 

municípios têm com a AdRA. Penso que isso não será nada de novo pois já tem sido falado 

ao longo dos tempos. Uma assembleia é sempre uma assembleia, ouvir opiniões é sempre 

bom. Basicamente o que nos foi dito é que estão a fazer uma revisão do EVEF e houve 

depois várias intervenções falando em alguns campos no contrato com a AdRA, que 

deveriam ser alterados, mas que se vai percebendo que muito dificilmente vão ser alterados. 

Falava-se por exemplo num fio de gestão de 2%, que é pesadíssimo; falava-se por exemplo 

num défice tarifário – como vocês todos sabem, os consumos que os municípios estão a ter, 

são inferiores aos consumos estimados iniciais e isso sugere uma coisa que hoje em 

Portugal está muito em voga: como não se fatura de uma maneira gera-se um défice que 

mais à frente alguém vai pagar. Nós nas empresas não podemos fazer isso mas no estado é 

assim que isso funciona. Portanto está-se a gerar também um défice tarifário, não só na luz, 

mas pelos vistos também na água, aqui ao nível da CIRA e que nestes primeiros cinco anos 

que estão a terminar agora, corrijam-me se eu estiver muito errado, estava previsto no 

próprio contrato, haver uma reavaliação do contrato e põe-se aqui a negociação se este 

défice tarifário vai passar para os próximos cinco também, se vai passar mais anos, enfim! 

Um conjunto de situações. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Também se falou lá sobre as percas. Há muitas percas no sistema e obviamente todas 

as percas que cada um de nós tem na nossa terra e nos ramais que passam junto à nossa 
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casa, é tudo valores que estamos a pagar. Falou-se que a forma que havia para compensar 

estas percas e estas vendas inferiores, porque também o crescimento proporcional é nulo, 

tinha a ver com os grandes clientes. Os grandes clientes podem vir a compensar estas 

percas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Falou-se também que no próximo Quadro Comunitário vamos ter cerca de 85% e não 

65% a 70% como tivemos neste em termos de apoio, mas basicamente em termos práticos, 

isto espremido, pelo menos em minha opinião, foi que aquilo deu em nada: um conjunto de 

opiniões e seguimos para a frente com os estudos ao nível da própria CIRA ----------------------

------ Não sei se já existem evoluções ou não, mas deixava só aqui uma pequena nota 

interna. Todos nós nos recordamos que foi contratada pela Câmara Municipal, uma equipa 

para o acompanhamento deste processo. Julgo que não podemos estar só à espera daquilo 

que eles nos querem apresentar. Penso que esta equipa devia, se é que ainda não o fez, 

apresentar, junto da Câmara, aquilo que é também a sua proposta e as suas conclusões 

sobre este contrato e aquilo que deveria ser ou não alterado. Digo isto porque a AdRA tem 

estado a gerar resultados positivos interessantes. Não tenho aqui os dados, não os trouxe, 

mas, salvo erro, Águeda representa cerca de 10% ou 12% da faturação e do consumo e tem 

nem 1% das quotas da própria empresa. Porquê? Porque na altura o nosso nível de 

saneamento, em relação a outros era mais baixo e, portanto, tínhamos menos 

infraestruturas para entregar, mas agora, com o nível de saneamento que vai começar a ser 

executado, temos mais infraestruturas. -----------------------------------------------------------------------

------ Penso que isso deveria ser refeito, não me sinto muito bem se a responsável por 10% 

a 13% dos consumos e dos pagamentos e depois a minha quota nem sequer ser 1%; isto 

funcionava se a empresa fosse uma empresa de base zero, mas se a empresa for uma 

empresa que está a dar lucro, então estamos a ser completamente enganados. Essas são 

situações que o município tem que ver. Já falámos aqui muito, mas em jeito de lançamento 

vou dizendo: já lá estamos, todos sabem que fui contra, mas acho que agora temos poucas 

possibilidades de sair.” --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Só queria acrescentar, que na reunião apresentei uma questão que me foi colocada 

pelo Sr. Presidente da União de Freguesias de Segadães, Trofa e Lamas, baseado num 

mail recebido onde dizia que as obras da AdRA, em Lamas, seriam feitas em 2019. As 

obras pertenciam à primeira fase que seria em 2014 e com o tal atraso seria em 2015. O Sr. 

Presidente da Junta várias vezes questionou, até que recebeu um mail, somente a informar 

que seriam em 2019. Questionei o Sr. Presidente da CIRA, o Sr. Eng.º Ribau Esteves, que 

disse que tinha a ver com a tal situação que iriam agora verificar, de alteração ou não de 
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algumas nuances no protocolo. Tornei a insistir porque não tem nada a ver com a segunda 

fase, tem a ver com a primeira fase. Pagamos o máximo, sempre cumprimos. A AdRA 

atrasa um ano e meio e nós continuamos a pagar o máximo e daqui por quatro anos vamos 

continuar a pagar o máximo. Sem mais explicação nenhuma, com o maior desrespeito, 

pelas pessoas neste caso pelo órgão que é a autarquia e a junta de freguesia da Trofa. 

Questionado, o Sr. Eng.º Ribau Esteves disse que isto dependenderia de um mapa que 

existiria de investimentos; foi questionado sobre a existência do mapa, que deveria ser 

transmitido ao Sr. Presidente da Câmara ou a nós, ao que respondeu que estão habituados 

a fazer estas coisas, que são assim meias secretas. Meus senhores: neste processo, desde 

o início, há tudo menos transparência. Os investimentos são feitos de acordo com as 

pressões que lá tem dentro e os interesses de particulares e amigos dos presidentes de 

câmara que pressionam mais ou não. Foi o que o Sr. Presidente da CIRA disse! É o que se 

vai passar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há aqui a dúvida que a AdRA tem 51% e os municípios 49% e ele está altamente 

preocupado com a rentabilidade da AdRA e não com os 49% dos municípios na defesa dos 

munícipes. Há aqui uma confusão de papéis e estou como o Eng.º Hilário dizia, não acredito 

em possibilidades de alteração de sair, mas acredito em continuarmos a reivindicar 

fundamentalmente. Disso nada percebo, mas houve lá boas intervenções ao nível técnico, 

pessoas que tinham conhecimento que se poderia alterar as relações, estas questões de 

dinheiros que os munícipes pagam, em que é que é gasto, mas a AdRA, neste momento, 

depende só dos seus órgãos diretivos, pressões que os senhores presidentes das câmaras 

fazem e dos favores que lhes fazem de o investimento ser feito ali ou acolá. ----------------------

------ Quanto à AdRA não ter respeito nenhum pelas pessoas como muitos organismos neste 

país incluindo órgãos governamentais e outros em que respondem ao Sr. Presidente da 

Junta que é só em 2019, não explicando porquê e o que é que se passou e uma obra da 1ª 

fase passa para a 2ª fase, quatro anos depois. Vejam o desrespeito total que há numa 

empresa privada que está a gerir e estará sempre na perspectiva do lucro.” ----------------------

--------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -----------------------------------------------

------ Sr. Amílcar Ferreira Marques  ---------------------------------------------------------------------------

----- “ Nunca virei a cara à luta e muito menos a casaca e a razão é que fui intercetado pela 

polícia da política do passado. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Não aceito o que se está a passar nestes dois pólos, que acaba de ser tornado público, 

faz de conta. No caso do primeiro, parece-me que a riqueza desapareceu. Foi muito difícil 

libertar essas áreas do regime florestal da época e que o rendimento fosse devolvido à 

população, levando muitos cidadão à prisão enquanto que cidadãos bem falantes ali se 
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implantaram e ali criaram as suas riquezas. No caso de Alagoa e os seus bairros desde a 

era do 25 de Abril, nada se fez. Teve que ser alguém a ceder áreas para os armazéns da 

câmara e alargamento da estrada para passar o Sr. Presidente da República da época. 

Vemos em nomes de ruas, com figuras que ali se implantaram, não sei se com influência 

política. Inicialmente seria um bairro municipal para pobres; não foi o que aconteceu. Só há 

dois políticos nesta terra que reconhecem a luta que se travou nesse sentido. Chamam-se 

Horácio Marçal e Silva Pinto. Era digno que se lesse e mais não digo.” -----------------------------

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

------ No Período de Antes da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da 

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

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

------ “Vou começar por falar acerca dos protocolos de execução das delegações de 

competência. Importa referir desde já, que segundo as informações que detenho, protocolos 

esses que têm sido cumpridos e a Câmara Municipal tem efetuado esses pagamentos, na 

medida do que foi acordado. No entanto, tem-me chegado informação por parte de algumas 

juntas de freguesia de que existe uma situação financeira delicada em muitas delas tendo 

em conta a forma como esses pagamentos são feitos, ou seja: os pagamentos são feitos 

trimestralmente, de três em três meses, quatro vezes ao ano e isto significa que durante 

três meses as juntas de freguesia tem que, mediante o acordo que está estabelecido, 

suportar as despesas inerentes à execução dessas competências transferidas. Esse 

problema torna-se mais gravoso neste último trimestre, sendo que é um trimestre, dado a 

altura do ano – o inverno, de mais difícil execução de algumas dessas competências e 

como as juntas recebem nesta altura a terceira tranche e depois irão receber a última 

tranche, acabam na realidade por ter três meses para executar, no fundo o valor de duas 

transferências, na altura; por o clima ser mais adverso, é mais difícil de executar. --------------

------ A recomendação que eu deixava ao executivo, na medida do possível, era que no 

futuro se tentasse encontrar uma forma de que os pagamentos relativos a cada um dos 

trimestres decorressem no início do trimestre e então, no final do trimestre, os serviços 

validassem que a execução tinha sido realizada tal como acontece. --------------------------------

------ Relativamente ao outro ponto que aqui trago e porque a documentação enviada 

justamente para esta assembleia assim me obriga, é relativamente à documentação que 

nos foi enviada sobre o Agitágueda do ano de 2013 e dizer aqui, naquele que é o 

entendimento do CDS, nós condenamos de uma forma clara a forma que foi encontrada 

para estabelecer o acordo entre os bares que estiveram presentes no Agitágueda e a forma 

como foram feitos os pagamentos relacionados com isso. É nosso entendimento que 
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quando existe um acordo, um protocolo, o que for, entre o município e uma outra parte, 

todos os rendimentos que provenham dessa relação devem passar pelas contas desta 

Câmara Municipal e assim serem vistoriadas e analizadas e aprovadas por esta Assembleia 

que é também uma das suas competências.  Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui duas 

perguntas muito diretas e objetivas, o tempo também não permite muito mais, relativamente 

a esse assunto. Uma delas é o porquê de se ter  escolhido esse modelo; um modelo em 

que a câmara fez um acordo com umas segundas entidades, que seriam os bares, todos os 

dinheiros envolvidos nessa relação,  são entregues a um terceiro, aos promotores artísticos. 

Por muito legal que a situação possa ser, parece-nos que ela não deveria acontecer; ---------

------ A segunda questão é se existe, se existiu ou se vigora de momento, algum outro tipo 

de acordo similar a este, nestes moldes. A câmara faz um acordo com uma entidade  e há 

uma terceira entidade que recebe os proveitos daí inerentes.” ---------------------------------------- 

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

------ “São quatro os assuntos que me trazem aqui. Em primeiro lugar quero dar os parabéns 

à Câmara pelo projeto que acaba agora e que foi 100 (Des)empregados. Devo referir que o 

programa 100 (Des)empregados proporcionou uma grande ajuda às juntas de freguesia e 

as associações do nosso concelho, mas sobretudo aqueles que estavam ou estão a viver 

numa situação de desemprego e que vivem em Águeda. A aposta no projeto 100 

(Des)empregados proporcionou um aumento nos rendimentos de muitas famílias 

aguedenses. Hoje podemos dizer que muitos daqueles que fizeram parte deste projeto, 

conseguiram emprego e daí os meus parabéns pela ideia e pelo sucesso do projeto. Por 

isso, e sendo este um projeto vencedor, peço que o Sr. Presidente da Câmara Municipal dê 

continuidade ao mesmo, também no ano de 2015. -------------------------------------------------------

------ O segundo tem a ver com a proposta feita por mim na Assembleia Municipal de 28 de 

fevereiro relativamente ao contrato que entre a Câmara Municipal de Águeda e a AdRA, no 

sentido de se efetuar uma auditoria através de uma entidade independente e com 

reconhecida idoneidade, relativamente às vantagens e desvantagens da denúncia do 

acordo entre a Câmara Municipal de Águeda e a AdRA, no sentido de que, com 

clarividência e sem penalizações legais, se possa ponderar e manter o acordo ou denunciá-

lo, de forma a que o município possa novamente assumir a gestão da água e do 

saneamento no nosso concelho. Sobre esta proposta de recomendação há alguma 

novidade? Relembro que a proposta de recomendação foi aprovada por unanimidade desta 

assembleia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O terceiro assunto tem a ver igualmente com a AdRA e tem a ver com aquilo que eu 

aqui disse na última Assembleia Municipal a respeito da possível construção de uma ETAR 
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no Vilarinho – freguesia de Talhadas. Na altura perguntei ao Sr. Presidente se tinha 

conhecimento, se era a favor ou contra e caso fosse contra, o que teria feito para que a 

mesma não fosse lá construída. Na altura, o Sr. Presidente disse-me que a construção da 

ETAR não iria avançar. De acordo com o que tem sido veiculado nos jornais locais, parece 

que a ETAR já não vai ser feita no Vilarinho, mas sim no Vale do Homem, numa zona 

florestal que fica entre o Frágua, o Vilarinho e Talhadas. Devo alertar o Sr. Presidente que 

se a ETAR for aí construída, as descargas vão ser feitas, na mesma, no rio Alfusqueiro o 

que irá afetar o parque fluvial do Alfusqueiro e o parque fluvial de Bolfiar. Hoje, tendo o Sr. 

Presidente uma maior conhecimento do assunto, com certeza que me poderá responder de 

uma forma mais conclusiva às perguntas que lhe fiz na ultima e penúltima assembleia 

municipal onde uma das quais foi: ----------------------------------------------------------------------------

------ Sendo contra, o que tem feito relativamente a este assunto? -----------------------------------

------ Por fim, quero falar sobre a recolha do lixo no nosso concelho. --------------------------------

------ No que tenho visto, a situação da recolha do lixo, tal como a situação do 

abastecimento de água, piorou depois que saiu da alçada da Câmara Municipal. Perante 

isto, pergunto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Acha o Sr. Presidente que hoje a recolha do lixo no nosso concelho é feita de forma 

mais organizada, estruturada e eficaz relativamente à que era feita pela Câmara Municipal? 

------ Acha o Sr. Presidente que hoje os munícipes de Águeda usufruem realmente de um 

serviço de melhor qualidade na recolha do seu lixo doméstico? Sabe o Sr. Presidente 

quantos foram ou se foram implantados novos pontos de reciclagem no nosso concelho? ---

------ Sabe o Sr. Presidente quantos foram ou se foram colocados outros vidrões no nosso 

concelho? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Faço essas questões porque diariamente sou confrontado com situações destas na 

minha freguesia relativamente á recolha do lixo doméstico no nosso concelho. ------------------

------ Por fim Sr. Presidente da Assembleia Municipal: peço que tenha em atenção às 

questões que fazemos aqui nesta Assembleia Municipal, subi aqui a este mesmo púlpito e 

fiz uma série de questões ao Sr. Presidente da Câmara sobre uma série de assuntos que 

são de extrema importância para a minha freguesia. Devo lembrar ao Presidente desta 

Assembleia Municipal sobre as mesmas questões, não obtive qualquer resposta. Na 

qualidade de Presidente de Junta de Membro desta Assembleia Municipal peço que tenha 

um pouco mais de atenção às nossas questões até porque, enquanto membros desta 

Assembleia Municipal, temos o direito de perguntar e o dever de ser respondidos.” ------------

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

------ “Venho hoje aqui fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara sobre um assunto 
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que nos traz sempre preocupados. Sabemos e queremos desde já agradecer todos os 

esforços desenvolvidos no sentido de ser feito o projeto para o arranjo do largo da Nossa 

Senhora da Saúde, agradecer também a disponibilidade do Sr. Presidente e Vice-

Presidente que se deslocaram a Fermentelos com os técnicos para falarmos e discutirmos 

sobre esse projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há poucos dias tive conhecimento pelo Sr. Vice-Presidente que o projeto já esta em 

fase final de especialidades o que quer dizer que a breve espaço de tempo estará 

terminado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E aqui fica a minha pergunta, se para o próximo ano se vai proceder ao arranjo do 

largo da Senhora da Saúde e digo isto porque já me chegaram aos ouvidos sem eu poder 

acreditar muito ou pouco que no próximo ano ainda não ia ser feita nenhuma intervenção no 

largo da Senhora da Saúde, e essa informação ter-lhe-ia chegado através de um email da 

câmara municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como não quero acreditar que seja verdade tenho de fazer esta pergunta ao Sr. 

Presidente no sentido de saber se efetivamente, no próximo ano, as obras vão ser 

executadas. Sabemos que há alguma condicionante no espaço dos tempos já que aquele 

largo é utilizado em junho, em agosto, em setembro, e portanto tem de ser conciliados os 

tempos, mas temos de sacrificar alguma coisa. Se as festas que lá são feitas tiverem de ser 

feitas com algumas contrariedades, temos de pagar esse preço, mas as obras tem de ser 

executadas. Portanto agradeço que, no próximo ano, essas obras sejam executadas. É 

esse o meu pedido que aqui fica e esperar essa resposta do Sr. Presidente. ---------------------

------ E quero deixar aqui publicamente os meus agradecimentos ao Sr. Vice-Presidente da 

Câmara que conseguiu resolver um problema em Fermentelos de águas fluviais nuns 

terrenos particulares com uns proprietários que não são muito fáceis de lidar, mas o Sr. 

Vice-Presidente com a sua calma e a sua ponderação conseguiu resolver esse problema e 

por isso aqui ficam também os meus agradecimentos por esse trabalho desenvolvido. --------

------ António Tavares Ferreira  – CDU: ---------------------------------------------------------------------

------ As politicas dos sucessivos governos tem vindo a desvalorizar cada vez mais a 

educação pública retirando-lhe o carácter democrático e inclusivo comprometendo os 

objetivos de qualidade e universalidade que deveriam estar subjacentes a esta importante 

conquista do Portugal democrático. ---------------------------------------------------------------------------

------ As politicas educativas do atual governo radicalizam e intensificam o ataque à escola 

publica impondo o aumento do numero de alunos por turma, alterações de currículos, 

enceramentos de escolas e a criação de mega agrupamentos, entre outras medidas que 
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atiram para o desemprego milhares de professores que fazem falta nas escolas, 

desvalorizando assim a profissão docente e degradando gravemente a qualidade do ensino. 

------ Hoje e dia 30 de setembro e para milhares de alunos as aulas ainda não começaram, 

porquê? Será que e assim tão difícil resolver as coisas com tempo e a tempo? ------------------

------ Estas medidas não são avulsas nem resultam somente da incompetência dos 

governantes. Antes fazem parte de um plano de desmantelamento da escola pública inscrito 

no guião para a chamada reforma do estado. Numa linha de desresponsabilização do 

estado ao nível da educação e do favorecimento de interesses particulares, os quais 

passam pela privatização, contratualização, concessões e municipalização das escolas. -----

------ O governo pretende, assim, desembaraçar-se de todas as responsabilidades relativas 

ao ensino secundário, a educação pré escolar, e ao ensino básico, e essencialmente 

pretende transferir para as autarquias a tutela sobre os professores ao nível da seleção, 

colocação e despedimento, dos salários, das ações disciplinares, da nomeação dos órgãos 

de gestão e da própria organização curricular. -------------------------------------------------------------

------ A concretizar-se estas pretensões, as consequências seriam de enorme gravidade no 

que respeita ao aumento das desigualdades neste serviço publico levando a precarização e 

perda de autonomia profissional dos professores, aumento dos casos de clientelismo, 

degradação da qualidade do ensino com consequências gravíssimas. ------------------------------

------ Ora: é precisamente sobre a municipalização das escolas de Águeda que pretendo 

colocar algumas questões que considero da máxima importância. -----------------------------------

------ A alguns meses foi tornado público um conjunto de municípios que o governo diz 

estarem disponíveis para a municipalização das escolas entre as quais o de Águeda. Face a 

essa noticia e a outras que tem circulado, algumas contraditórias, impõe-se que o executivo 

informe por escrito esta assembleia das diligências das partes e o actual ponto de situação.  

Entretanto, para que todo o processo seja transparente, devem ser chamados a pronunciar-

se os agrupamentos e os seus órgãos, bem como as associações de pais e alunos e porque 

não o conselho municipal de educação. ----------------------------------------------------------------------

------ Envolver o máximo de pessoas e seus órgãos representativos neste debate é o 

garante de melhor autenticidade que contribuiria sem dúvida para a melhor decisão. Em 

nossa opinião, os salários, contratação de docentes, carreiras profissionais, ação disciplinar, 

seleção dos órgãos de gestão e organização curricular, não devem fazer parte das matérias 

a transferir para a esfera do município. -----------------------------------------------------------------------

------ A nosso ver, estes assuntos são de âmbito nacional, cujo princípio de uma educação 

para todos está consagrado na lei de base do sistema educativo e na constituição da 
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república. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostaria ainda de colocar mais duas breves questões: ------------------------------------------- 

------ A cidade está mais bonita, sem dúvida, mas o concelho é o todo, as freguesias do 

concelho precisam de mais limpeza, mais segurança, melhores acessos, para que continue 

o caminho do desenvolvimento económico e social levando à fixação das pessoas e a uma 

melhor qualidade de vida. Entretanto sugiro ao executivo e aos membros da assembleia 

municipal para, num fim de semana de bom tempo, aproveitarem e irem visitar e usufruir da 

eco pista que vai da foz a Cedrim, passando por Paradela, aproveitando a antiga linha do 

Vale de Vouga. Reflitam: e porque não fazer o mesmo da foz até a Cernada ou Macinhata 

aproveitando o museu ferroviário fazendo a ponte entre o lazer e acultura. O povo agradece. 

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

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

------ “Algumas perguntas vão ser respondidas pelos senhores vereadores, nomeadamente 

protocolos de execução de competências o Enf. Jorge Almeida, sobre o Agitágueda, o Dr. 

Edson, e sobre a medida 100 (Des)empregados a Dr.ª Elsa. Relativamente à AdRA vou 

abordar só em parte e, antes disso, queria dizer ao Sr. Presidente da Junta que as 

perguntas que colocou e talvez antes de isso mesmo, é que o presidente da câmara, e 

tenho usado alguma contemplação do Sr. Presidente da Assembleia, tem pouco tempo para 

responder às perguntas. Os senhores fizeram um regulamento que os tempos das 

perguntas são superiores aos tempos das respostas. ----------------------------------------------------

------ Eu não conheço nenhuma assembleia, e participei agora na assembleia distrital, em 

que os membros da Assembleia Distrital fizeram perguntas telegráficas e o senhor 

presidente teve o tempo todo para responder, agora vocês não me podem dar pouco tempo 

e por outro lado queixarem-se de que eu não respondo, porque se não tenho tempo não 

posso responder. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De qualquer forma há sempre a figura do requerimento ou não é preciso um 

requerimento, basta um e-mail, mandam um e-mail e eu respondo às questões todas que 

tenham para fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a questão do lixo e da qualidade, o senhor vereador responderá, mas acho que 

o Sr. presidente da junta confunde duas situações: uma que são a recolha dos recicláveis 

que é da responsabilidade da ERSUC e outra que é a recolha normal dos resíduos. 

Lamentavelmente nós não conseguimos mais contentores para recolha de recicláveis. Pode 

ser que talvez com a privatização venham para aí muitos mais contentores. ----------------------
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------ Quanto ao Sr. Presidente da Junta de Fermentelos, vou responder sobre o largo da 

Senhora da Saúde. O largo da Senhora da Saúde tem a arquitetura praticamente pronta, 

vamos adjudicar fora as especialidades daquele parque, depois irá para concurso. 

Esperemos que corra bem. Nestas coisas eu nunca sei quanto tempo demora um concurso 

e depois a seguir não sei se a empresa vai cumprir ou não. A escola de Macinhata já devia 

estar pronta há dois anos e eu não sei quando é que ela vai acabar. Eu gostaria, não estou 

a prometer, que no próximo ano estivesse efetivamente pronto, mas achei que não devia 

condicionar e foi a comissão de festas que me puseram a pergunta, não devia condicionar, a 

este mês e se neste tempo vai estar em obras, porque eu não consigo dizer isso. Não 

consigo prever isso, espero que seja no próximo ano que seja feita essa obra e que esteja 

concluída. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Respondendo ao Sr. Antonio Ferreira, considero que é uma opção. Na realidade a 

autarquia aquilo que defende é uma proximidade maior, temos feito reuniões, aliás já não 

fazemos há vários meses, com o ministério sobre este assunto, porque algumas questões 

que nos foram colocadas pelos Srs. diretores que nos tem acompanhado nessas reuniões, 

ficaram sem resposta e ninguém sabia muito bem o que nos havia de dizer. Nós não 

queremos uma escola mais dependente de órgãos públicos queremos uma escola que seja 

o mais dinâmica possível e queremos que não haja mais burocracias que aquelas que 

existem já neste momento. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Por outro lado também estamos a desenvolver alguns projetos que queremos 

inovadores, e isso estamos a fazer com os agrupamentos, já tivemos também reuniões, e 

vamos ter também no próximo dia 15 uma outra reunião, porque nós queremos que as 

novas tecnologias entrem em força também nas escolas e que tenhamos um ensino muito 

mais centrado no aluno do que aquilo que temos. É uma forte aposta que queremos fazer. 

Os Srs. diretores disseram que sim, os Srs. professores também, então vamos ver se 

trabalhamos juntos. Primeiro com os professores e depois a seguir serão chamados os pais 

também, a este processo. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Basicamente é a introdução dos tablets nas escolas. É isto que nós queremos fazer. É 

uma nova metodologia que iremos tentar introduzir e estamos a dar os passos considerados 

adequados para que este processo seja possível. --------------------------------------------------------

------ Sobre a eco-pista já há meia dúzia de anos que andamos de volta desse processo 

porque achamos que ele devia vir até Águeda e portanto estamos a trabalhar mas há ali 800 

metros de outro concelho que está encalacrado no meio desse troço.” ----------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara  de seguida dá a palavra ao Sr. Vereador Jorge Almeida  

para os convenientes esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------- 
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------ “Relativamente as questões que foram aqui colocadas eu iria primeiro que tudo 

agradecer as palavras do Sr. Presidente da Junta de Fermentelos relativamente aquela 

situação que efetivamente resolvemos e dizer-lhe que essa resolução resultou de um 

trabalho conjunto meu e seu e portanto resultou bem; acho que estamos os dois de 

parabéns e também os senhores que eram tão difíceis, que só a falta de tempo é que não 

me levará aqui a explicar o que se passou detalhadamente, mas efetivamente é uma coisa 

que se arrasta há longos anos. ---------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Paulo Pereira pôs aqui a questão dos acordos de execução. Os acordos de 

execução dão efetivamente cumprimento em pleno à lei nº 75 de 2013. Eu posso-vos dizer 

que muitos municípios nos vieram copiar e pedir apoio para a realização, que o fizeram 

depois à posteriori, depois de nós, dos acordos de execução para as suas freguesias. 

Nenhum deles acompanhou foi a parte financeira, claramente Águeda está à frente e 

próximo de nós estará Ovar, dos 11 municípios da CIRA, porque em todos os outros 

municípios os Srs. presidentes da junta não são tão bafejados como os presidentes da junta 

de Águeda. Como vocês todos bem sabem. Efetivamente demos cumprimento à lei 75 de 

2013 e o que foi proposto e assinado por todos, porque foi objeto de discussão, o 

pagamento em março, junho, setembro e dezembro e estamos a cumprir plenamente. 

Penso que não vai haver problemas nenhuns porque vamos continuar a cumprir e os Srs. 

presidentes da junta vão também naturalmente fazer um esforço para cumprir a parte deles. 

A par disso, os protocolos estão também a evoluir, tenho sinceramente alguma preocupação 

em acompanhar a evolução dos acordos, contratos interadministrativos, os ex protocolos 

que tínhamos e aquilo que vejo é que, este ano, estamos a ter efetivamente um início de 

todos esses trabalhos. Poucos estarão terminados, mas até ao final de novembro estou 

convencido de que todas as juntas de freguesia irão completar esses trabalhos. ---------------- 

------ Relativamente à questão da AdRA e o Sr. presidente da junta de Macieira de Alcôba 

levanta-nos esta questão, sobretudo no que diz respeito à ETAR de Talhadas. Nós tivemos 

já reuniões com a AdRA por causa deste assunto e nós não estamos de acordo 

relativamente à solução encontrada. Sobretudo depois de verificarmos que efetivamente e 

de acordo com as pessoas de Talhadas da freguesia de Talhadas e concelho de Sever do 

Vouga, optaram por desviar de umas famosas quedas de água que existem no Vilarinho, os 

afluentes da ETAR. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu diria que isto é dar a mão a palmatória por parte da AdRA, mas fizemos muito mais: 

nós apontamos-lhe alternativas; apontamos-lhe uma alternativa que achamos que era 

aquela que deveria ter sido seguida de início, que era canalizar os afluentes de Talhadas 

para a CIMRIA e portanto disponibilizámos dois emissários que temos no nosso concelho e 
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apontamos os caminhos para fazer isso. A AdRA tem-nos dado a noção que não estaria 

muito pelos ajustes, recomendamos vivamente à AdRA de que façam bem as contas, 

porque efetivamente a solução que lhe encontrámos é muito mais viável do ponto de vista 

mesmo económico e sobretudo muito mais sustentável. Manter-nos-emos firmes, 

naturalmente que sabemos da vossa luta e a nossa posição neste momento é 

absolutamente clara. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a recolha de RSUS queria-vos dizer que o concurso que efetuámos está 

a ser cumprido, naturalmente com situações que, neste contrato ou noutro contrato 

qualquer, acontecerão sempre. A recolha de resíduos é uma situação à qual eu gostaria que 

as pessoas estivessem um pouco atentas porque podemos estar a fazer tudo bem e no 

momento seguinte estar tudo mal. Os utilizadores nem sempre cumprem. -------------------------

------ E vem isto a talho de foice por uma razão muito simples: é que exatamente na 

freguesia do Préstimo, mais propriamente no lugar de Á-Dos Ferreiros, exatamente junto à 

escola, foi sinalizada numa das redes sociais e curiosamente por iniciativa de um dos 

membros da junta, que em vez de ter comunicado à câmara, ou ter comunicado como até 

dispõe desses números à empresa que recolhe os resíduos, a situação que estava a 

decorrer, optou por colocar na rede social, mas naturalmente isso chegou ao meu 

conhecimento e eu próprio me dirigi. E dirigi-me lá quando? Imediatamente, uma hora 

depois. Por GPS nós conseguimos saber quando é que o veículo de recolha do lixo faz a 

recolha, fui a esse contentor que fica perto da escola de Á – Dos Ferreiros. Quando lá 

cheguei no sítio onde há dois contentores só estava um. O carro tinha lá estado a baldear o 

contentor uma hora e pouco antes. Numa empresa em frente que é um armazém de 

ferragens tinham estado a carregar, até ficar raso, por isso é que o contentor estava sempre 

cheio, com materiais e com detritos de uso empresarial; o segundo contentor estava à 

carga. E uma funcionária da escola, a quem eu me dirigi para saber onde estava o segundo 

contentor, porque eles podiam tê-lo dentro da escola, fez o favor de me informar do 

seguinte: é que efetivamente era sempre assim, as pessoas estavam à espera que o carro 

chegasse, punham os contentores rasos e naturalmente quando chegavam as pessoas com 

os resíduos normais e comuns estava sempre cheio. E com este tipo de utilização não pode 

ser. Esta empresa, já entramos em contacto com eles e naturalmente que estamos a tentar 

resolver a situação porque há formas de a resolver. ------------------------------------------------------

------Naturalmente, não vou dizer que não haverá falhas; estou a dizer que o contrato é 

altamente vantajoso para o Município de Águeda do ponto de vista económico e do ponto de 

vista do funcionamento temos reforço de algumas redes em alguns sítios, de algumas 
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freguesias, onde andamos a passar mais vezes e portanto não há razão objectiva nenhuma 

para que as coisas não funcionem um pouco melhor. ---------------------------------------------------- 

------ Que haja alguma falha, em algumas circunstâncias, algumas vezes, naturalmente que 

abro essa possibilidade até porque, conforme vos digo, os utilizadores influenciam muito o 

resultado final destas coisas.” -----------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para tecer alguns comentários e 

observações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Deixem-me só dizer duas coisas: uma a respeito dos lixos; é que nós nunca 

conseguiremos ter um concelho limpo se não houver colaboração e cidadania por parte das 

pessoas. Nós temos um sistema, no centro da cidade, luxuoso, podemos dizê-lo assim. Um 

país do 1º mundo não tem recolha de lixo todos os dias. Nos países nórdicos, nos Estados 

Unidos, não há recolha de lixo todos os dias. Nós temos os dias úteis todos e 

inclusivamente ao sábado. Está aí legislação bastante apertada sobre isto e estas situações 

vão ter de ser alteradas também, mas isto é alterar comportamentos. Nós alteramos os 

comportamentos, alterando a nossa forma de estar. Podemos ter a mesma qualidade, mas 

temos de nos lembrar é que o lixo só se vai por naqueles dias que forem determinados e 

não podemos atirar sempre para o contentor. E depois, estes abusos que foram aqui 

referidos, obviamente que temos de os combater intensamente. --------------------------------------

------ Houve uma questão que eu não abordei e da qual queria aqui falar, que é a questão 

que tem a ver com a AdRA em geral e com os estudos que estão a ser feitos. Nós já temos 

as respostas praticamente dadas pela equipa de consultores, ainda não as analisei 

profundamente e quando enviar os documentos para vocês ficarei à espera das vossas 

questões e terei que estar preparado para responder, mediante a minha interpretação 

daquilo que lá está. Portanto peço aqui algum tempo para analisar as conclusões que foram 

tidas pela equipa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria também informá-los que, embora não seja nossa posição, não concordamos 

com ela, que foi proposto pela AdRA só discutirmos o EVEF daqui por um ano. Não 

concordamos com isto. Achamos que devemos discutir isto baseado em quê? Está para sair 

nova regulamentação em termos das relações entre os dois parceiros e isso poderá talvez 

ajudar a fazer algum equilíbrio naquele contrato. Vamos ver porque aquilo vai ser 

imperativo, mas não concordamos é adiar este processo durante um ano e portanto iremos 

apresentar as nossas razões sobre o contrato atual que temos com a AdRA e reforçar a 

nossa posição para uma nova negociação do EVEF e, para mim, tudo é possível.” -------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  de seguida dá a palavra ao Sr. Edson Carlos Viegas 

Santos para os convenientes esclarecimentos: ------------------------------------------------------------ 
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------ “Em relação à pergunta do Sr. Paulo, o Agitágueda tem vindo a crescer em diversos 

modelos de parceria e é assim que temos crescido com o Agitágueda também. Estes 

modelos, a nosso ver, são modelos que passam para os privados alguns dos riscos que a 

Câmara tem. Quando falo em riscos, estamos a falar, por exemplo, em pagamentos. Este 

modelo adotado em 2013 e reforçado este ano, penso que traz mais valias quer para os 

bares quer para a Câmara e quando passamos isto para os privados eles também assumem 

um pouco do risco que normalmente é o público que assume na totalidade. Eu falo nos 

pagamentos. Eu sei que ao passar este modelo e responsabilidade para os bares, são eles 

que assumem a contratualização dos grupos. Este ano, repetimos o mesmo modelo. 

Através deste modelo conseguimos de alguma forma ter benefícios e poupança, neste caso 

na contratualização dos DJs. Sei que este ano tinham uma verba que seria contratualizada 

com a Câmara num determinado valor e com os conhecimentos que eles têm conseguiram 

ter valores mais baixos e conseguimos nós ter o mesmo evento. -------------------------------------

------ Este modelo também tem outras parcerias; não é só com os bares. Temos parcerias 

com as associações, com os comerciantes e é com base nestas parcerias que o Agitágueda 

tem crescido. Logicamente, num evento como o Agitágueda em que são mais de uma 

centena de procedimentos, são várias centenas de pessoas envolvidas, nós próprios temos 

cometido alguns erros e temos vindo a corrigir esses mesmos erros. É lógico que queremos 

que o Agitágueda cresça com a colaboração de todos. Agora, quando o Sr. Paulo veio cá, 

julguei que vinha cá congratular-nos a todos pelo sucesso que o Agitágueda teve. -------------

------ Acho que está na altura também de esclarecermos as coisas de uma vez por todas 

pois temos vindo a ser questionados por diversas vezes pelo Eng.º Hilário, Dra. Paula 

Cardoso e o Dr. Miguel, que têm feito algumas perguntas e nós temos vindo a dar 

respostas. Logicamente nós utilizamos este modelo, e que fique aqui bem claro, conscientes 

de que é um modelo legal sobre o qual temos vários pareceres, nomeadamente juristas, que 

nos permitem utilizar este modelo. Portanto, é com isto que nós vamos aprendendo, criando 

estas parcerias e com estes modelos, penso que o resultado está à vista e é o Agitágueda.” 

------ O Sr. Presidente da Câmara  de seguida dá a palavra à Sr.ª Vereador Elsa Margarida 

de Melo Corga : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Relativamente ao projeto 100 (Des)empregados este é um projeto ao qual nós 

tencionamos dar continuidade. Com este projeto, que tem dentro deste programa várias 

medidas como os contratos de emprego e inserção os CEI+, Juventude Ativa, o concurso 

que fizemos também do Mentes Criativas e com este projeto, no ano de 2013 enquadrámos 

124 pessoas e no presente ano temos 74 pessoas, sendo que o Juventude Activa deste ano 

ainda não abriu porque, como sabem, inicia-se sempre em Outubro/Novembro porque se 
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destina precisamente a jovens que ou não conseguiram ingressar no ensino superior, ou se 

encontram a realizar algumas disciplinas do 12º Ano. Dizer também que este é um programa 

que nós temos de apoio à família tais como outros programas e fazer aqui referencia à 

assinatura dos contratos que fizemos recentemente com 66 famílias no âmbito do programa 

de apoio ao arrendamento. Portanto, estamos a falar de um investimento da autarquia de 

um apoio de cerca de 100 mil euros para este ano de 2014 e que, portanto, em janeiro 

teremos novamente a abertura de candidaturas. ----------------------------------------------------------

------ Queria só fazer aqui uma referência também à questão da Educação, que o Sr. 

Presidente referiu há pouco, e a par deste projeto da utilização de tablets em sala de aula, 

também fazer referência ao Projeto Educativo e à revisão da Carta Educativa que nós 

vamos iniciar, os dois processos, com a colaboração da Universidade de Aveiro. O Projeto 

Educativo que já tivemos oportunidade de apresentar quer ao pessoal não docente das 

diferentes escolas e jardins-de-infância dos nossos estabelecimentos de ensino e também 

ao pessoal docente nas receções que fizemos no início do ano letivo. Portanto partilhámos 

já com eles os objetivos do Projeto Educativo, os seus diferentes passos, as pessoas e 

entidades que vão ser envolvidas e, naturalmente, como o Sr. António referiu há pouco, 

nestes processos devemos envolver encarregados de educação, as escolas, os seus 

diretores, as suas direções e também os conselhos gerais e naturalmente que neste 

processo do Projeto Educativo, todas estas pessoas, todas estas entidades serão chamadas 

a participar, o Concelho Municipal de Educação e naturalmente a Assembleia Municipal, 

com quem também contamos para este processo.” -------------------------------------------------------

------ De seguida foram feitas as intervenções que se transcrevem na íntegra: --------------------

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

------ “No 2º semestre de 2011 percebemos que o recém assinado resgate do país seria 

transformado em instrumento pela direita mais saudosista do Estado Novo para cumprir dois 

objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ajustar contas com a constituição saída da Revolução de 74 através da aplicação 

prática dos princípios neoliberais, e restaurar os privilégios da classe alta que durante as 

últimas décadas e de algum modo foram nivelados pela democracia. Para o primeiro 

objetivo o Governo e a maioria que o apoia, tresleram e deturparam o memorando de 

entendimento assinado pela Troika lançando-se contra o estado e as suas funções 

constitucionais nas áreas da educação sobretudo da saúde e da coesão social: por exemplo 

impuseram uma reforma pseudo administrativa que destruísse apenas as freguesias. Este 

processo foi um bom exemplo da incompetência da cegueira economicista. Basicamente 

esqueceu que são as necessidades da população que justificam a organização 
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administrativa e não o contrário; certamente é um erro que poderá ser corrigido. Os ataques 

à constituição saudaram-se pelo recorde absoluto de mais de uma dezena de chumbos do 

Tribunal Constitucional em menos de três anos. -----------------------------------------------------------

------ Para o 2º objetivo, o atual governo promoveu a transferência de riqueza da classe 

baixa e média em favor direto da classe alta. Restaurou benefícios iníquos que favorecem a 

especulação financeira e a exploração de milhões de cidadãos por apenas alguns milhares 

de detentores dos recursos financeiros e em regra postos a salvo nos paraísos fiscais ou 

pelo menos em limbos com isenção de impostos. Passados 3 anos a divida portuguesa 

atinge valores inimagináveis no início do programa de resgate bem acima de 130% e muito 

distante do rácio que serviu de justificação para o assalto ao poder através de uma 

campanha eleitoral eivada de perfídia mistificadora das reais intenções de desmontagem do 

estado social e doirada com o cinismo de declarações contra a austeridade cega que veio a 

ser aplicada após a tomada do poder. Passados 3 anos sucederam-se os episódios que 

deveriam envergonhar ministros da Educação, da Saúde, da Justiça e até o próprio 

primeiro-ministro. O Governo sustenta-se com a sua arrogância e através de uma maioria 

que vive a angústia de se manter para evitar vergonhas maiores contando com a 

cumplicidade dum presidente da república apático e deslumbrado com o seu umbigo bem 

feito. Haverá lembrança de um início de um ano escolar tão incompetente como o que está 

a acontecer neste momento? Como reagiriam todos os membros desta Assembleia 

Municipal e sem exceção, se o esvaziamento total do Hospital de Águeda tivesse ocorrido 

há meia dúzia de anos atrás? Sem falar no desprezo total pela cultura, habitual neste tipo de 

governos, nem na mistificação permanente dos números da pobreza e desemprego, no 

menosprezo pela economia que não seja detida pelas elites financeiras, convirá identificar 

um poderoso instrumento que favorece a iniquidade social e económica, os entraves à 

justiça. O tal Governo conseguiu quebrar a espinha do estado de direito, provavelmente 

durante um tempo suficientemente longo para abrir a janela de oportunidade que subverte o 

sistema democrático e constitucional saído da revolução de 74. --------------------------------------

------ Quando a ministra pediu desculpa pelo fiasco de uma reforma que se dizia que seria 

secular, talvez por deixarem e pela primeira vez milhões de portugueses mais longe dos 

tribunais e com pior acesso aos seus trâmites, dirigiu-se à classe jurídica penitenciando-se 

pelos transtornos causados aos advogados, juízes e funcionários judiciais. É típico do 

pensamento neoliberal esquecerem os cidadãos que para eles são meros números, não 

contam e nem são valorizados perante o prejuízo óbvio. As montanhas de processos que 

saíram de Águeda e que estão agora amontoados no Tribunal de Anadia estão relacionados 

com pessoas e com empresas reais e prejudicados pela paralisação dos seus processos. ---
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------ Quantos dramas e quantas situações, de elementar justiça, estão ali depositadas, com 

solução adiada sem prazo? Quantos aguedenses tiveram os seus direitos de cidadania 

engolidos pelo economicismo cego dos atuais governantes? Trata-se de um órgão de 

soberania a quem foram retirados meios. Trata-se do pilar de qualquer regime que se 

pretenda democrático e atualmente o nosso país está suspenso e sem prazo. -------------------

------ Acreditamos que tudo isto é reversível. E que seremos nós os cidadãos a recuperar a 

cidadania portuguesa e a sua soberania, aliás, como a Constituição estabelece.” ---------------

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

------ “Penso que o jovem pai Farias se esqueceu de ler o último parágrafo que basicamente 

dizia o seguinte: “Mas é verdade que Portugal não podia continuar neste caminho. Em 2010 

tivemos um défice recorde de 11,2%, em 2011 de 7,4% em 2012 5,5% e em 2013 4,9%. 

Não há soberania que se consiga sem independência económica.” Penso que faltava acabar 

essa parte aí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não estou contra. Estou absolutamente a favor e quero dar os parabéns ao Sr. 

Presidente por esta nova forma de descentralização em termos de intervenção. Mas quero-

lhe dizer que nem era para abordar isto, mas como respondeu não sei se foi ao Pedro se foi 

ao Paulo, em relação aos 10 minutos que o executivo tem, é até bastante injusto o Sr. 

Presidente para com o seu colega Presidente da Assembleia Municipal. Recordo-lhe por 

exemplo a ultima reunião da Assembleia Municipal em que o PSD, tendo, penso eu, 17 

minutos interveio durante 19 minutos; utilizou mais 10% do tempo que tinha e o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal chamou várias vezes à atenção ao PSD, que tinha de 

se calar. O Sr. Presidente da Câmara, perante treze perguntas do PSD, respondeu a três. 

Utilizou 40 minutos dos quais 20 minutos foi a atacar pessoas do PSD e não a responder às 

questões. É muito simples: quando o senhor quiser responder como hoje respondeu e bem, 

e lhe agradeço por este facto e como deu aos seus colegas do executivo que também 

responderam e bem às questões terá sempre todo o nosso tempo porque nós estamos aqui 

para ser esclarecidos e não para lhe criar nenhum problema. -----------------------------------------

------ A 2ª nota prévia é para o Dr. Edson, em relação ao que disse sobre o Agitágueda. ------

------ Não era para falar hoje do Agitágueda; já disse o que tinha a dizer na última 

assembleia, mas quero dizer-lhe o seguinte: as coisas não são assim; não é por dizermos 

que damos respostas que elas estão dadas. Nós fizemos perguntas claras que estão 

escritas nesta Assembleia Municipal. Basta ver a nossa intervenção e fizemos também 

perguntas claras no âmbito do executivo. Ao executivo perguntámos especificamente isto: 

Peçam um parecer em relação as estas operações específicas. --------------------------------------

------ No parecer que me vem dizer qual é o Regimento para atribuir apoios a entidades não 
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precisam de mo dizer. Nós pedimos especificamente sobre isto. Os pareceres que vêm 

desse advogado e companhia, esqueçam porque eu ainda gostava de ver as perguntas que 

lá estão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje não vou discutir Agitágueda. Como eu já disse ao Sr. Vereador Edson, se 

quiserem resolver este problema é muito simples: chamam-nos e nós resolvemos. Se não 

quiserem, não se resolve e a questão está e cada um fará o seu julgamento.  --------------------

------ Quanto à recolha do lixo, Sr. Presidente, eu concordo absolutamente com o que diz, 

mas é verdade que mudar mentalidades não é fácil. Sabemos que em muitos países a 

recolha do lixo não é diária; a recolha do lixo não é feita em contentores, é em sacos 

plásticos simplesmente à porta, mas já falámos aqui uma vez. Nós não nascemos 

ensinados. Se eu quiser hoje por uma televisão, um grande volume de lixo para por, eu não 

tenho nenhum sítio que me informe como o fazer, a não ser o site da câmara Municipal. Mas 

há muita gente que não utiliza sites e tem muita dificuldade em procurar os sites. ---------------

------ Por falar nisto, só uma nota: é que me fizeram sentir, está aqui a pessoa que me fez 

sentir que nós falamos muito em participação das pessoas na Assembleia Municipal. Foi 

sempre uma tónica nossa que as pessoas estão muito longe e depois a população não sabe 

que vai haver Assembleia Municipal. No site da Câmara não há uma única linha. Nós temos 

que divulgar mais a Assembleia para as pessoas poderem participar – o Sr. Presidente da 

Assembleia informa que um espaço na Assembleia Municipal e que houve um problema 

com a publicação do jornal local porque quando se enviou as edições já tinham fechado mas 

colocou-se na parte da Assembleia Municipal no site da Câmara. Nos sítios da recolha de 

lixos devíamos ter informação para as pessoas saberem. Não estou a dizer que isso não 

está no site da Câmara, mas nem todas as pessoas vão ao site da Câmara e, se calhar, se 

quando eu vou por o meu saco do lixo ao pé do contentor, se eu tiver lá uma placazinha a 

informar dos horários de colocação, se calhar a população começa a habituar-se. É uma 

forma de fazermos a tal pedagogia. ---------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente: Esta semana houve aqui uma ação sobre a mobilidade em Águeda. 

Não pude estar presente porque estava ausente e foi apresentado o projeto “ Vou a 

Águeda”. Já falei isto aqui há algum tempo. Acho que ao nível de Águeda, zona urbana 

central, estamos muito mal servidos a este nível. Acho que temos que fazer alguma coisa 

mais. Eu faço uma pergunta para ver se me podem esclarecer: Uma criança que more no 

Ninho de Águia, que ande na Escola Adolfo Portela, que tenha doze/treze anos. Qual é a 

solução para ir para a escola que não seja os pais levarem-na. Porque estamos a menos de 

4km ou 3,200km. Qual é a solução que nós temos? Se um pai trabalhar em Anadia e outro 

em Aveiro, qual é a solução? O pai leva a criança para uma escola do sítio onde trabalha? É 
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isso que nós pretendemos? É desta maneira que nós pretendemos fixar pessoas? É desta 

maneira que pretende incrementar a natalidade? Se o fizer, inclusivamente, no inverno, nós 

temos ruas em Águeda sem luz. Passa por zonas sem passeios, à chuva, não tem 

condições nenhumas, os pais têm que fazer todo este transporte e se calhar basta por um 

sistema de um pequeno autocarro em Águeda a fazer um circuito urbano e tudo isto se 

resolve.  Da mesma maneira que apresentou o projeto “Vou a Agueda” parecendo que é um 

projeto piloto, as pessoas que estão nas Chãs vão ter a possibilidade de vir uma vez por 

semana a Águeda; parabéns a elas e à Lombada, que nunca vieram, pelos vistos, mas é um 

projeto piloto; reconheço-lhe esse facto, mas acho que ao nível de Águeda Central, ao nível 

de Águeda Urbano, podemo-lo fazer entre a zona do Centro Profissional e a Zona mais 

urbana. Já o disse aqui uma vez e não me vou aqui repetir. --------------------------------------------

------ Gostaria agora de abordar uma outra questão que me preocupa, que é o Parque 

Empresarial do Casarão. Não vou fazer muitas mais críticas e o Sr. Presidente já sabe a 

nossa opinião sobre isto. Fomos favoráveis à criação de um Parque Empresarial; fomos 

contra a localização e o regulamento deste Parque Empresarial, que não tem pés nem 

cabeça; O senhor diz que não temos lá empresas, está aquilo lá há um ano e meio sem 

funcionar e não temos lá empresas pela crise. -------------------------------------------------------------

------ Nós temos 4.800 empresas em Águeda. Ainda ontem, nas comemorações dos 40 anos 

da Associação Empresarial de Águeda, ex. Associação Comercial de Águeda, foi referido 

para o Sr. Presidente que eram cerca de 5.000. São mais de 700 empresas transformadoras 

e não conseguimos lá por uma. Não conseguimos lá por uma porque na realidade, aquilo 

como eu já lhe disse, não tem pés nem cabeça, mas está feito e eu não gosto nada de 

desperdiçar dinheiro. E passadas as criticas, passado o insucesso do Parque do Casarão, 

que eu acho que está a ser, há que fazer alguma coisa mais do que contratar uma equipa 

com bons nomes para efetivamente conseguirmos rentabilizar aquele parque. -------------------

------ Eu acho que há boa gente em Águeda e há bons empresários em Águeda que podem 

dar boas ideias e que todos nós devemos contribuir para isso. O Parque não deve estar 

abandonado. Ele hoje está basicamente abandonado. Temos lá os alcatrões, tem lá uma 

situação de Leds de última geração, sem dúvida nenhuma e depois aquilo está 

perfeitamente ao abandono. Não é nenhum cartão de visita para um parque empresarial o 

que nós lá temos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente tentou trazer para lá o Lidl. Efetivamente, tivemos azar nesse negócio; 

o Lidl continua a não querer ou a não poder construir lá e o senhor não pode ser 

considerado culpado por isso, mas temos que arranjar soluções para dinamizar aquele 

parque e temos que arranjar soluções para ajudar os nossos empresários em Águeda. Não 
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nos basta ter aquele parque. É que as pessoas têm muita dúvida. Vão para lá como? Há 

aquela distância. O que é que vai ser daquilo, se vai ficar ao abandono. Se estas dúvidas 

não existissem se calhar havia lá empresas. ----------------------------------------------------------------

------ Não sei qual é a sua estratégia mas eu vou-lhe apresentar quatro ou cinco sugestões 

que passam por simplesmente por meras sugestões, porque me custa a mim ver um 

investimento de cinco milhões ao abandono. Custa-me! Acho que a nossa geração não se 

pode permitir a um insucesso deste tipo. Independentemente das nossas divergências 

partidárias, acho que temos obrigação de perante o que está feito, que eu acho que não 

está muito bem feito, mas pode-se remediar, pode-se encontrar soluções, encontrar uma 

solução para Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- A 1ª questão é arranjarmos pessoas e empresas para lá. A câmara tem esta dificuldade. 

Porque não mudarmos os armazéns da Câmara para lá? Centralizávamos os Armazéns da 

Câmara lá, com melhores condições. O senhor não me vai dizer que está mal localizado 

porque defendeu sempre essa localização desde inicio, com melhores condições e a zona 

onde estão os armazéns da Câmara podem vir a ser rentabilizados, aliás há um que está 

mesmo ao lado do Canário & Lucas que se pode vender pelo mesmo preço. Está mesmo ali 

ao lado. A zona é a mesma, o terreno é o mesmo se calhar melhor nível de construção, mas 

também não vamos hoje falar disso. Portanto, eu mudava para lá os armazéns da Câmara. -

------ 2º Nível: acho que em Águeda precisamos de uma incubadora de empresas a sério. 

Precisamos de dar apoio aos jovens empresários. Temos condições para fazer lá pavilhões 

e criar uma incubadora de empresas a sério e não uma incubadora de empresas como a 

que temos agora na Câmara. Penso eu que temos essas condições. A câmara se tem essa 

disponibilidade deve apoiar isso. Fazer lá um conjunto de pavilhões para apoiar os jovens 

empresários. Temos que criar lá uma zona de serviços. Já o dissemos aqui há algum tempo: 

porque não tentarmos instalar lá definitivamente o GIPS?! Pelo menos garantiam a 

segurança do parque. Criar uma solução de serviços. Estou a lembrar-me de criar lá uma 

zona de creches e ATL´s que podem ser feitos em parceria com uma IPSS, porque aquilo é 

muito distante pelo menos as pessoas que lá trabalhem, e nós temos que dar condições 

diferentes dos outros parques. Se nós não conseguirmos fazer diferente não conseguiremos 

mudar nada daqui. O senhor sabe muito bem! Dá muitas vezes os exemplos por este mundo 

fora. Hoje em dia, as pessoas gostam muito de trabalhar nos seus sítios mas gostam de nos 

intervalos vir cá fora, virem lanchar cá fora, virem almoçar no jardim, coisas deste tipo. 

Temos condições para fazer espaços, lá. Espaços ajardinados, onde as pessoas possam 

conviver, umas com as outras. Lá não existe nada disso! -----------------------------------------------

------ Há que ter aquele espaço limpo e em condições porque se estamos a vender aquele 
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espaço, se eu hoje lá construir uma empresa e pensar que tudo o que está ao meu lado está 

outra vez cheio de capim alto, qual é a minha condição? Eu tenho que ter confiança que 

aquilo está limpo. Ter sempre uma empresa permanente a tratar daquilo, à qual me possa 

dirigir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já se falou aqui do Parque Empresarial, aliás o senhor ficou de dizer o que era mais 

barato, ao meu colega Wilson, se era ligar por um lado ou ligar por outro, mas acho que a 

ligação que lá existe não serve. O seu projeto é ambicioso, e eu estou consigo, mas temos 

que fazer uma ligação rápida à EM 605, àquela que está lá não à que vem pelo meio da 

terra, não a que vem de lá. Não sei se é possível ou não, mas melhorar a ligação desta 

estrada, depois à IC2: pode ser aonde está ou passando por trás, pela rotunda da bicicleta, 

da Borralha, passando por aquela zona toda, que encurta muito a distância entre o parque e 

o centro de Águeda. Hoje as pessoas já não estão disponíveis para fazerem quilómetros e 

quilómetros para trabalhar longe de casa. O mundo está a mudar. O senhor sabe mas refuta 

todas as minhas críticas, isso está em si. Neste caso nós temos que encontrar uma solução 

e custa-me ver aquilo que lá está.” ----------------------------------------------------------------------------

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sou mesmo contra o aumento da natalidade nos transportes públicos, sejam 

pequenos ou grandes. Quero dizer isso, embora reconheça que a observação tem algum 

cabimento porque, de facto, Águeda já há muito tempo que tem um problema na mobilidade. 

Eu estive só no momento inicial da inauguração, não tive tempo para o ouvir com muita 

pena minha e por isso não me posso pronunciar muito sobre isso. Mas penso que isso está 

a ser equacionado entre o município e a CIRA e por isso espero pelos resultados. -------------

------ Contudo, com esta história da Zona Industrial o Sr. engenheiro confunde-me porque 

outro dia explicaram-me que isto está mesmo a mudar o mundo, o universo as galáxias, 

todas essas coisas, está tudo a mudar e que hoje em dia não se deve ter casa, que a gente 

deve ser sempre tipo caracol com a casa sempre às costas. Nós estamos a trabalhar em 

Águeda, mas as oportunidades surgem e o primeiro-ministro até nos mandou para o 

estrangeiro.  Que eu acho que o estrangeiro não é aqui perto. Eu confundo-me com estas 

coisas. Então o homem manda-nos para o estrangeiro e daqui para a Borralha não pode ir? 

Borralha é do outro lado do rio mas não é estrangeiro é mesmo freguesia de Águeda; 

Águeda e Borralha agora. Portanto eu acho que o PSD tem muitas coisas para criticar no Sr. 

Presidente da Câmara. Mas há uma coisa em que o executivo é inatacável que é a 

recuperação económica da Câmara; foi dotar um município que entendeu dizer ao mundo 

que Águeda era o país e era o país pelo seu empreendorismo e capacidade de gerar 
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riqueza e de dar mundos ao mundo nas várias áreas da indústria em Portugal. E o que era 

curioso, é que Águeda era o país, mas não tinha uma zona industrial; era a terra dos 

industriais, mas não tinha zona industrial! São os paradigmas da vida. Há coisas que a 

gente não consegue explicar por muito que se esforce a pensar. E aquilo que foi criado, foi 

exatamente, dotar uma terra que foi procurada, durante anos e anos, para se instalarem 

empresas e onde não havia as condições físicas. Contudo existiam as condições humanas 

na mão-de-obra especializada que Águeda tem e nas empresas de apoio à indústria como 

uma série de empresas que aqui estão localizadas. Portanto, em termos do 

desenvolvimento e da projeção do futuro do município, este é um pensamento futuro e 

Águeda está preparada porque houve diretas e o António Costa avisou que começou 

naquele dia o princípio do fim deste momento e, portanto, vem aí a retoma. Finalmente vem 

aí a retoma a partir de domingo passado. E a retoma chega em 2015. Já estou descansado 

porque agora não é o Pedro Passos Coelho que diz. Agora é a sério. E como vem a retoma, 

porque é impensável um país, uma região, um continente viver na agonia que estamos 

todos a viver. Portanto tem que vir a retoma e Águeda está preparada para receber todas as 

empresas e para que os nossos empresários não tenham que ter orientados em sentidos 

migratórios para concelhos limítrofes. Quanto à zona industrial eu nunca mais vou falar isto 

consigo. Estou farto de lhe dar lições e não aprende. É uma grande obra! É a grande obra 

deste executivo a Zona industrial e temos Águeda preparada para o futuro e isso é uma 

coisa que nos deve deixar descansados a nós e aos nossos filhos. ----------------------------------

------ Agora um pedido ao Sr. Presidente que foi por isso que eu cá vim. O Sr. Presidente diz 

que tem disponibilidade de uma série de milhões de euros. E eu queria falar aqui claramente 

não na zona central da cidade mas na zona menos urbana. E a zona menos urbana da 

freguesia de Águeda é uma zona que foi das mais afetadas com a falta de infra-estruturas 

básicas e só agora e finalmente tem o saneamento que a água já tinha. O que é que eu 

pedia ao Sr. Presidente? Repare numa coisa: eu, o Sr. Presidente e o executivo da Câmara, 

dissemos às pessoas que numa atitude séria de fazer política que enquanto não houvesse 

infra-estruturas básicas não contassem com alcatrão. Eu sei que politicamente isso não se 

deve dizer, mas a câmara e a freguesia teve o cuidado de ao longo destes nove anos, dizer 

às pessoas que não ia ser feito e muito bem. Neste momento estão reunidas as condições 

para que essa gente que já devia ter saneamento à muitos anos e que não o teve, essa 

gente que estragou muito os seus carros ao longo destes anos, que não o continuasse a 

fazer por muito mais tempo e o que eu lhe pedia era que para o ano, eu sei que este ano já 

é difícil, que para o ano houvesse de facto o incremento e que muita dessa verba que existe 

de disponibilidade, sendo eu socialista e um homem de paixões e contra os alcatrões e os 
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betões, pedia-lhe que desta vez nós fossemos um pouco mais sociais democratas liberais e 

que fossemos mais para o alcatrão e para o betão, para satisfazer o povo que merece. E 

prometo que para o ano venho e juro dizer-lhe três vezes: muito obrigado!” -----------------------

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

------ “Estamos perante um governo que ainda há pouco foi caraterizado de uma forma mais 

ou menos correta, na minha opinião, pelo elemento da CDU, que ultrapassou todas as 

marcas da dignidade, de mau trato às pessoas, com aquele objetivo de que reduzimos de 

9,6 para os 8,6, para os 4,8 e soubemos nas notícias que afinal é 6,5 e que essa redução 

toda esqueceu uma coisa: as pessoas. É uma vergonha! Vamos então às vergonhas deste 

governo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como é que é possível que uma ministra da justiça, que comete um atentado ao 

estado de direito por incompetência não propositadamente nem por dolo, embora por 

teimosia porque a avisaram do que ia acontecer, e ela aí já entra no dolo, a sua teimosia 

levou-a ao erro, prejudica vários milhões de pessoas, e prejudica a economia e todo um país 

e prejudica o fundamento do estado de direito que é o acesso à justiça, ainda não se 

demitiu. É uma vergonha! Como é que um ministro da educação que obriga professores 

depois de anos de serviço, a fazer uma prova de duas horas, para ver se vão ser 

professores ou não, comete um erro básico de matemática, totalmente incompetente, não 

ligando e prejudicando milhares de alunos, pensando que os professores não têm família. 

Eles têm família, eles têm filhos que são prejudicados. Há professores que são 

deslocalizados para um ponto qualquer do país, que quando as colocações eram a 31 de 

julho, passaram para 15, passaram para 31 de agosto, passaram para 9 de novembro, 

continua a gozar com toda a gente e ainda não se demitiu. É uma vergonha! ---------------------

------ Está tudo calado! Nesta Assembleia está tudo calado! Eu tinha vergonha de ser um 

membro do PSD ou do CDS e não exigir a demissão de dois membros do governo. Mas 

vamos ao mais grave: aí então é mais grave! Perante uma situação judicial ou de problemas 

eventuais de justiça no seu passado, diz-me esta coisa estrondosa: - “ Não estou aqui para 

o Streptease das minhas contas.”-------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Primeiro-ministro não está? Mas há um direito para pobres e um direito para 

ricos? Então o Sr. Primeiro-ministro tem uma lei que obriga os miseráveis que concorrem ao 

RSI a mostrar todas as suas contas miseráveis, para poderem receber o RSI que é uma 

verba miserável de 193,00 euros e que acha que é um Striptease mostrar as suas contas, 

para ver se são umas centenas ou uns milhares de euros? Quem é este Primeiro-ministro? 

Esse Primeiro-ministro é uma vergonha ética, como já houve outros ministros neste país que 

são vergonhas éticas e espero que não voltem. Cabe ao CDS e ao PSD que peçam 
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urgentemente a sua substituição porque este Primeiro-ministro não tem credibilidade. 

Quando ele trata os pobres de uma maneira e ele e os seus amigos de outra. E o silêncio 

que se vive nas classes políticas, das quais todos fazemos parte, de que eu próprio faço 

parte, é uma vergonha! Somos todos uns calculistas; todos nós assobiamos para o lado, 

porque o desgraçado que mostra as contas, é o mais pobre deste país. Não é o rico nem o 

Primeiro-ministro; é o mais pobre deste país! ---------------------------------------------------------------

------ Posto isto, e nós temos que dar alguma esperança ao povo, Águeda está a correr bem. 

O Agitágueda é um sucesso é um grande investimento da Câmara Municipal de Águeda, é 

talvez o seu maior investimento, cerca de 500 mil euros, e um investimento altamente 

rentável. Não é investir na pobreza de um povo que depois vai dar 6,5% ao fim destes anos, 

desta pobreza e desta miséria toda, de desemprego, suicídios e mortes. Não! São 500 mil 

euros, altamente rentáveis. E quem sabe de economia, como algumas pessoas que estão 

aqui, os primeiros dados já estão apurados, sabe que não é um investimento que rende o 

dobro, nem o triplo. É um investimento que rende 4 a 5 vezes mais do que o investimento de 

500 mil euros dos quais vão logo 120 mil para o IVA, mas são impostos. --------------------------

------ Só para que se tenha a ideia deste investimento, o Agitágueda tem um investimento 

quase diário de 17 mil euros – investimento; não é despesa – e a Festa do Leitão tem um 

investimento da Câmara de 12 mil euros/dia. Depois veja-se os efeitos. Duas marcas. A do 

Agitágueda já está criada e a do leitão que é a marca mais forte de Águeda. ---------------------

------ Também o meu obrigado à nova direção da ACOAG pelo que tentou fazer, mas tem 

que dar uma volta à marca de Águeda. A marca do leitão é fundamental para se criar para 

se lançar e manter uma dinâmica de eventos que lançam Águeda no mercado. O 

Agitágueda no mercado internacional e a Festa do Leitão num mercado talvez mais 

nacional, mais concreto mas muito mais antigo e uma marca muito mais forte do que alguma 

vez o Agitágueda, até agora, conseguiu ser. ----------------------------------------------------------------

------ Também o efeito Agitágueda. Assistimos a eventos organizados em todas as 

freguesias do concelho que com algumas nuances do Agitágueda com a agregação das 

associações, das pessoas, da participação, e isso é um modelo a reproduzir-se e essa foi 

também uma das vantagens deste processo todo do Agitágueda que foi a reprodução do 

modelo ser também um modelo de sucesso. Assisti também a vários eventos com alguma 

qualidade e fundamentalmente com muita participação das pessoas, talvez devido à crise. 

As pessoas necessitam de alguma coisa, de algum escape e também participam mais 

ativamente, tentam vibrar porque o seu dia a dia não é fácil. -------------------------------------------

------ Portanto, marcar que Águeda está diferente; Águeda está diferente do país. Vamos ver 

mais à frente na ordem de trabalhos que Águeda está diferente também nas medidas, a 
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autarquia aí tem bastante valor. Há-de haver erros e lógico tem que haver erros. ----------------

------ Gostei da intervenção do Eng.º Hilário Santos no que diz respeito ao Parque 

Empresarial do Casarão. É uma visão é a sua visão e tudo o que seja visões permite-nos 

refletir ou não, opor ou não opor. Agora, a não visão e o silêncio perante a corrupção que 

grassa no país, o silêncio perante a falta de ética que grassa no governo, o silêncio perante 

a incompetência de um governo, a falta de dignidade das pessoas que não se demitem, 

mesmo quando o erro é delas, esse silêncio assusta-me. Acho que estas exposições do 

Eng.º Hilário e do deputado Paulo Pereira são boas intervenções, é por aí. É pela crítica que 

melhoram os executivos, seja ela positiva, de apoio ou seja ela negativa é pela dinâmica e 

nunca pelo silêncio.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu começaria por fazer referência a uma Menção Honrosa que a Câmara recebeu 

pela substituição da água engarrafada neste e noutros locais. -----------------------------------------

------ Queria então, entrar objetivamente nas respostas. -------------------------------------------------

------ Em resposta ao Sr. Eng.º Hilário Santos, sobre o lixo, nós temos uma Linha Verde já 

não sei há quantos anos. Eu acho que vou mandar fazer, um íman não porque fica um 

pouco caro, mas um autocolante para mandar para a casa das pessoas para ter o número 

verde ali bem à vista, onde têm todas as informações. Nós temos feito várias campanhas 

mas vamos fazer mais uma. Lembrei-me desta do autocolante, acho que fica bem, podem 

colar no frigorífico e fica sempre à mão. A empresa que está a trabalhar connosco na área 

dos resíduos vai buscar os resíduos a casa: um colchão velho, um televisor, etc. tudo o que 

for necessário. Combinam com a pessoa e eles vão buscar a casa. Acho que melhor que 

isto não podemos fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre os transportes, o “Vou a Águeda” irá ser lançado no próximo mês. É um projeto 

experimental. Nós queremos que as pessoas das aldeias tenham a possibilidade de se 

deslocar mais vezes à sede de concelho e ao posto médico. E isto começou em Macieira de 

Alcôba, no início do mandato há alguns anos atrás nós descobrimos que as pessoas para 

saírem de lá para vir ao mercado ao sábado precisavam de alugar um táxi que lhe custava 

já na altura 35,00 euros para vir a Águeda e voltar. Por isso é que colocámos as carrinhas 

nas Juntas de Freguesia para poderem fazer este trabalho. Este já foi um início. Agora 

queremos as coisas mais estruturadas para que as pessoas possam ter serviço público. 

Agora, lembremo-nos que em Águeda houve em tempos um serviço de transportes públicos 

que não funcionava pois não havia gente que o utilizava. Não estou para fazer algo que não 
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vá funcionar. Certo?! Estamos a apostar em melhorar as acessibilidades. Vamos durante o 

próximo ano, e isso será vertido no próximo plano, melhorar as acessibilidades dentro da 

cidade fazendo pequenas intervenções que tornem mais fácil a passagem das pessoas. Nós 

temos aqui alguns problemas de níveis acentuados e as pessoas estão a ficar, como eu 

costumo dizer: se não morrermos antes vamos para velhos e as subidas são complicadas. 

Nós vamos tentar resolver no próximo ano. Que é da zona baixa, da zona do mercado. Nós 

temos três zonas de serviços às quais nós queremos levar as pessoas facilmente. Portanto, 

da zona do mercado aqui, iremos colocar um elevador junto da biblioteca que irá colocar as 

pessoas neste andar de cima. Este, nós iremos fazer no próximo ano. Tem mais problemas 

de manutenção do que um elevador. Tem mais problemas de mobilidade: Como é que 

podemos fazer passar uma pessoa em cadeiras de rodas? Colocamos um elevador que 

cabe a pessoa com uma bicicleta, tem capacidade para cadeira de rodas. Está o problema 

todo resolvido. Não precisamos de ter duas soluções. Só teremos uma teremos uma 

solução para resolver os problemas. Se tivermos muita gente e tiverem de fazer fila durante 

algumas horas, ficamos contentes e procuraremos outra solução que possa responder. 

Agora, a situação de passeios: temos vindo a fazer e com a colaboração das juntas de 

freguesia muitos passeios, mas sabemos que há muitos mais para fazer ainda. Não temos 

ainda a situação resolvida e voltando um pouco atrás, estamos a pensar nela. Nós 

entendemos que no âmbito dos transportes em Águeda, temos que fazer com que as 

pessoas cheguem das freguesias ao centro da cidade e depois garantir-lhe mobilidade cá 

dentro.  São dois sistemas que se completam um ao outro. Temos aqui uma dificuldade para 

a qual estamos ainda a equacionar algumas soluções. Eu tinha um projeto muito arrojado só 

que não sei. Ter as ideias um pouco à frente antes do tempo é difícil porque o que eu 

achava era que poderíamos meter um eléctrico desde a 25 de Abril, à GNR. Um eléctrico 

sem condutor, tecnologia de vanguarda para fazer estas coisas. Só que há dificuldades para 

criar alguns sonhos. Nós temos aqui os problemas de altimetria, resolvemos no próximo ano 

metade e vamos ver se encontramos soluções para o restante.  --------------------------------------

------ Sr. Eng.º Hilário: eu fico descontente, obviamente, quando o senhor diz que o Parque 

Empresarial do Casarão não tem pés nem cabeça. Não posso concordar consigo. É uma 

afirmação absolutamente gratuita e eu não posso concordar consigo a este respeito. Para 

construir aquele Parque Empresarial foram verificadas as condições que eram necessárias 

ter num parque empresarial. Sobre a localização os senhores nunca concordaram com 

nenhuma. O problema desta estória era encontrarmos terrenos para construir o parque. Nós 

falamos com os presidentes de junta e nós temos que nos remeter a oito anos atrás e ver 

como era a negociação dos terrenos e como é que se faziam as coisas. Macinhata sempre 
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esteve fora de causa. Sabe porquê? Eu explico: porque eu não quero ajudar a desenvolver 

o concelho de Albergaria. Eu quero desenvolver o concelho de Águeda; tenho que fazer as 

coisas no centro do concelho, trazer para cá as pessoas e não levar as pessoas para o 

concelho de Albergaria. É isto ou não é? Eu meto-os na extrema Norte do concelho ou na 

extrema Sul e estou a potenciar os núcleos urbanos que estão mais próximos. É preciso ter 

uma visão integrada do desenvolvimento do concelho. Muitas das pessoas de Macinhata já 

trabalham em Albergaria, mas eu gosto muito de Águeda e o que eu quero é desenvolver o 

concelho. É isso que eu quero fazer. Sobre o Parque Empresarial do Casarão e sobre aquilo 

que sugeriu o Sr. Eng.º Hilário Santos, ajudou-nos a resolver uma situação que estávamos 

aqui a resolver internamente. É se mudávamos os Armazéns da Câmara para o Parque 

Empresarial, ou não. Muito obrigado! Ajudou-nos a resolver essa situação e iremos mudar 

os Armazéns da Câmara para fazermos um novo pavilhão no Parque Empresarial. Também 

quero dizer que estou convicto que no próximo ano teremos empresas no Parque 

Empresarial do Casarão. Não posso concordar consigo relativamente á incubadora de 

empresas porque nós temos um acordo de cavalheiros com a Associação Empresarial de 

Águeda que se houver necessidade de instalar, incubar uma empresa na zona industrial 

utilizaremos os pavilhões da Associação Empresarial de Águeda para incubar as empresas. 

Portanto se isto se mostrar necessário temos uma resposta rápida para dar. No entanto 

queria dizer também que já mandei desenvolver os projetos para que a Câmara faça um 

pavilhão, que em princípio terá quatro frações no Parque Empresarial do Casarão para 

poder alugar a empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao capim alto, sinceramente eu estive lá, tenho dado indicação aos serviços 

para que mantenham aquele parque. Fui lá na semana passada e estavam a cortar e é 

natural que antes do corte estivesse alto, mas foi uma preocupação que tivemos quando 

fizemos o parque, for deixar o terreno preparado para podermos ter uma fácil manutenção 

daquele espaço. Estamos convencidos de que, como já disse, durante o próximo ano que 

teremos lá, além das iniciativas da câmara, empresas privadas a serem construídas. ----------

------ Quanto à ligação, estivemos a analisar se precisávamos de estudo de impacto 

ambiental para o projeto para lançar o concurso para a ligação. Isto tem a ver com acesso a 

fundos. Neste momento e sobre a ligação Águeda-Aveiro, irão deixar de ouvir e passarão a 

ouvir acesso de Águeda à auto-estrada e acesso de Aveiro à auto-estrada. Isto porque o 

novo quadro comunitário de apoio e aquilo que nos dizem é que o que vão apoiar são 

acessos às vias estruturantes principais. E, portanto, aquilo que iremos fazer, e penso que 

temos o apoio do Município de Aveiro, é que os dois em conjunto avancemos com o projecto 

de cada um à auto-estrada. E, aí, poderemos resolver este problema da ligação entre as 
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duas cidades porque se nós chegarmos à A17 estamos em Aveiro também em percurso de 

auto-estrada. E, obviamente para nós podermos justificar os fundos, acho que nós temos de 

ser pragmáticos naquilo por que lutamos. Na minha perspectiva não nos podem dizer que 

há dinheiro para isto e nós querermos dinheiro para aquilo que não é aquilo que 

efetivamente queremos. As soluções podem ser as mais variadas, mas se nos dizem que é 

para aquilo, temos que justificar que é ali que estamos. -------------------------------------------------

------ Quanto ao Sr. Paulo Seara, sobre as estradas, efetivamente vamos fazer um grande 

esforço nos próximos anos, não só na freguesia de Águeda, mas um pouco por todo o 

concelho no sentido de alcatroar, repor os pisos como deve ser, nas estradas onde foi feita 

a intervenção da água e saneamento. E já adiantando, no próximo plano, irão aparecer uma 

quantidade enorme de estradas que não irão ser feitas todas no mesmo ano. Porque o que 

nós estamos a preparar é um pacote e o tempo é bastante exíguo para fazer num ano 

projeto e estrada. Então, vamos avançar com um grande pacote de projetos de estradas 

para que no início do ano de 2016 possamos pôr a concurso, para executar em dois anos, 

para que no início do ano de 2016 tenhamos um conjunto de projetos totalmente prontos 

para podermos avançar. E, faremos nesse ano, em 2016, os projetos para 2017, para que 

haja esta sequência e esta programação de trabalhos. Também iremos fazer, em princípio, 

concursos grandes porque temos como vocês sabem, problemas com muitas empresas e 

não fazemos quase outra coisa do que gerir problemas com empresas que estão nas 

diferentes empreitadas. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Uma última referência ao Agitágueda: penso que é um acontecimento que tem lançado 

Águeda e que está a abrir-nos uma perspetiva turística como nós nunca tivemos noutra 

altura. E, o cavalgar deste acontecimento, juntamente com as instalações que vamos ter de 

um hotel do próximo ano e com aquilo que nós temos no nosso concelho, nós podemos 

complementar a nossa vertente industrial com uma vertente turística de elevado valor.” ------- 

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

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

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

nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de 

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

------ 3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de adesão do Município de 

Águeda ao programa Comunitário Mayors Adapt – Apoio da Comissão Europeia às Políticas 

de Adaptação das Alterações Climáticas; -------------------------------------------------------------------- 

------ 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, 
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por maioria  com seis abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

adesão do Município de Águeda ao programa Comunitário Mayors Adapt – Apoio da 

Comissão Europeia às Políticas de Adaptação das Alterações Climáticas; -------------------------

-------- 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal do protocolo de 

colaboração com a Associação Passivhaus Portugal; ----------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira : ----------------------------------------------------------------------

------ “Por aquilo que tive oportunidade de analisar, esta norma da construção da Passivhaus 

é baseada num modelo nórdico e sendo ela baseada num modelo nórdico, não encontrando 

eu nenhuma evidencia de nenhum estudo que fizesse referência á adequabilidade desse 

modelo a uma geografia mais mediterrânica como é a nossa, eu não sei se este será ou não 

o modelo certo para nós o promovermos e por isso mesmo irei abster-me nesta votação.” ---

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

------ “Era só uma questão. Daquilo que eu vejo vertido aqui nesta proposta, já vai ficar 

mesmo, efetivamente ativa esta possibilidade de redução das taxas 5% e não sei quantos 

por cento desde que cumpra aquela norma. É que aqui fala nisso é essa a minha questão. -- 

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para esclarecimentos: -------------------------

------ “Relativamente à questão se é o modelo certo ou não, não há modelos certos para 

estas situações. Há modelos que se vão utilizando. Eles defendem modelos de construção 

através de técnicas passivas, ou seja: embutidas na própria construção conseguimos ter a 

climatização da casa. Posso-vos dizer que em Portugal já há experiências deste tipo de 

aplicação e que funcionam. Em que as casas não necessitam de arrefecimento no verão 

nem de aquecimento no inverno, desde que devidamente orientadas ao sol e tenham 

construtivamente algumas particularidades. O custo não é certo que seja 10%; 5% a 10% na 

construção se formos a fazer as contas de quanto é que custa depois climatizar uma casa 

vemos qual é a vantagem disto. Uma preocupação que temos e que vemos aqui é que os 

construtores, os engenheiros e os técnicos da área estão muito arreigados a modelos 

antigos de construção e nós precisamos de alertá-los que existem outros modelos e outra 

forma de fazer as coisas que podem ser mais benéficas para o cidadão. Aquilo que nós 

queremos fazer e dentro daquilo que conhecemos é que estas técnicas estão na vanguarda 

e são utilizadas em países de amplitudes térmicas muito maiores que as nossas, muito mais 

agrestes em termos climatéricos e com as devidas correções, poderão ser utilizadas entre 

nós. O que é preciso é que as pessoas comecem a estar sensibilizadas que temos 

construído duma forma errada e que energeticamente não é eficiente e é por isso que nós 
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queremos assinar este protocolo. Não temos aqui uma obrigatoriedade, temos aqui sim um 

aconselhamento e portanto caminhar neste sentido. -----------------------------------------------------

------ Sobre as taxas isso será um assunto para depois ser revertido em tabela de taxas e 

licenças.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 dez abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

realização do protocolo de colaboração com a Associação Passivhaus Portugal; ----------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de cooperação com a 

ESTGA com vista à recuperação de residências universitárias; --------------------------------------- 

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos : -----------------------------------------------------------------

------ “Não é nenhuma questão é apenas dizer que achamos uma excelente medida e que é 

com medidas destas que trazemos gente para o centro de Águeda. Parabéns Sr. 

Presidente! Deve ir em frente!” ----------------------------------------------------------------------------------

------ Ana Patricia Vinhal de Matos Sanches : -------------------------------------------------------------

------ “O CDS congratula esta ideia e acha extremamente útil e ainda assim gostaria de 

questionar também ou acha que seria importante questionar quantos alunos é que a ESTGA 

tem de fora e digo fora os nacionais e pela realidade que conheço, porque até há pouco 

tempo fui estudante universitária e pertenci a vários órgãos através dos quais estabeleci 

contacto com os órgãos de ação social e portanto conheço a realidade dos alunos 

estrangeiros, sendo certo que os estrangeiros serão os alunos de ERASMUS que vêm por 

um período muito curto de tempo e temos os alunos dos PALOP´s os quais vêm para 

Portugal com a promessa de bolsas, não direi milionárias, mas lá muito perto e na realidade 

é que chegam aqui e o dinheiro de lá nunca cá chega. E portanto é preciso compreender se 

se vai depois buscar novamente o investimento que vamos fazer ao recuperar e ao permitir 

que existam estas residências ou se não haverá outra possibilidade, por exemplo, de forma 

a atrairmos mais alunos à ESTGA porque isso é importante e sei que não é uma 

responsabilidade da Câmara, mas deve ser uma cooperação entre a Câmara e a ESTGA e 

por lógica com a Universidade de Aveiro, de forma a atrair mais alunos para a ESTEGA e 

para Águeda, se calhar criarmos ou aumentarmos as bolsas que a Câmara já atribui, mas 

criarmos umas outras por exemplo: o pagamento integral das propinas ou de uma grande 

percentagem para alunos que venham de outras pontas do país à semelhança do que o 

atual Governo já criou para outras zonas do interior, ou então aproveitarmos também um 
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projeto que existe no Porto, de idosos que vivem sozinhos e portanto os estudantes 

disponibilizam-se ir viver com eles a custo zero. Pensar em medidas desta base e compará-

las de forma a compreendermos se o investimento nestas duas residências tem retorno, 

mas ainda assim, e quero deixar isso claro, nós congratulamos mesmo esta medida. ----------

------ Depois queria também lembrar que fora do tempo escolar, como diz na proposta os 

tempos livres, considerando tempos livres, o mês de Agosto. Ainda assim, se a maioria do 

público-alvo, os alunos que é suposto frequentarem ou passarem a viver nestas residências 

for PALOP, queria também dizer que a maior parte deles não vai a casa nesse mês de 

Agosto e portanto, caso estejam a contar disponibilizar as residências para a coletividade ou 

para alguma iniciativa própria da autarquia é preciso ter isso em consideração.” -----------------

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Finalmente a saga das casas dos militares está resolvida, ao fim de tantos anos e eu 

já cá tinha vindo falar sobre este assunto. Os cortes às universidades e ao ensino superior 

dá nisto. As casas estavam ali num processo de apodrecimento acelerado, o que era de 

lamentar. Eu na altura chamei a atenção para isso, que se deveria fazer algo e a Câmara 

Municipal fez este protocolo que muito dignifica e por outro lado também ajuda a freguesia 

de Águeda e Borralha porque vou deixar de limpar aquele espaço, que recorrentemente vou 

lá limpar para aquilo não estar a dar mau aspeto e, por outro lado, serve uma das 

instituições de referência do concelho que é a ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão da Universidade de Aveiro. Queria só dizer que a junta de freguesia esteve em 

negociações com a Universidade de Aveiro, a convite da Universidade de Aveiro, em 

Esgueira exatamente para aquela situação que tinha falado que era pessoas de alguma 

idade, vêm os estudantes ficam em casa dessa senhora sozinha, no combate também à 

solidão e em simultâneo não pagam nada e ajudam-na a comprar os medicamentos vão ao 

super mercado e por aí fora. Não correu lá muito bem. Não foi só aqui; penso que na 

freguesia de Esgueira e Glória. Foi um projeto lançado na Universidade do Porto que correu 

muito bem, depois em Coimbra. Penso que ficou por Porto e Coimbra e ainda não há muito 

esses hábitos, lamentavelmente. Acho que passa um pouco por nós irmos divulgando cada 

vez mais e pode ser uma situação extraordinariamente interessante para funcionar, como 

uma medida social também para as pessoas de Águeda. -----------------------------------------------

------ Queria dar os parabéns e de facto valeu a pena aqui ter falado há um ano e tal, na 

questão das casas e finalmente encontrou-se um bom destino para as mesmas. Que elas 

sejam usadas por muitos alunos que verdadeiramente necessitem! Isso é que é importante!” 

------ Não havendo mais inscrições o Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao 
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Senhor Presidente da Câmara para alguns esclarecimentos, intervenção que se transcreve 

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

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

----- “Ainda não existe nenhum protocolo, mas sim uma ideia para resolvermos esta 

situação. Isso irá agora ser negociado a partir do momento que ficarei mandatado pela 

Assembleia para poder negociar e portanto vamos tentar que rapidamente se chegue a um 

acordo. Penso que existe vontade das duas partes porque há um número muito elevado de 

alunos e aquilo que foi dito corresponde. Muitos PALOP´s, por exemplo que vêm para aqui 

fazer cursos de curta duração e há o autocarro que os traz das residências de Aveiro para 

Águeda e esses poderão cá ficar dois meses, mas poderá ser intensificado. Há dinheiro, há 

verbas e portanto mais uma oferta. ----------------------------------------------------------------------------

------ Queria também dizer uma coisa relativamente à Escola Superior: a Escola Superior foi 

entre os politécnicos a segunda do país que conseguiu atrair mais alunos e que preencheu 

mais vagas. Isto demonstra bem o trabalho que tem sido feito pela escola e por todos os 

seus membros e que, para além das bolsas que damos, toda a colaboração que tentamos 

estabelecer com a ESTEGA, este é mais um apoio para que possamos ter mais alunos 

entre nós e a frequentar a Escola Superior de Tecnologia e Gestão.” -------------------------------

------ Intervém  novamente,  Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara  – PJ da União das 

Freguesias de Águeda e Borralha, pede a palavra para dizer o seguinte: --------------------------

------ “Nós temos que ser empreendedores nos dias de hoje e eu vou aqui lançar uma ideia 

de empreendorismo que é o seguinte: ------------------------------------------------------------------------

------ Uma das coisas que eu tenho sentido e porque quando é feita a receção aos caloiros, 

a Associação de Estudantes passa pela Câmara, é recebida penso que pela Sra. Vereadora 

e pelo Sr. Presidente se estiver aqui, passa na junta de freguesia e eu troco algumas 

impressões com os alunos. Tento perceber de onde é que eles são na sua maioria. Este 

ano, por exemplo, vêm de Chaves, Lamego e vão até às Caldas da Rainha, nesta zona 

geográfica. E uma das coisas que o Instituto Superior Militar que foi muito importante em 

Águeda e a ESTGA, não o está a ser tanto sobre outro ponto de vista, era a questão do 

alojamento era uma forma de apoiar a nossa economia local. Não haverá forma, também 

nessa folga, estabelecer-se um protocolo com pessoas que queiram alugar quartos, duma 

forma mais em conta porque também há muita especulação nisto, para podermos sediar e 

sentirmos mais a vida académica na cidade?! Eu acho que também é algo atrativo para 

outros estudantes virem. Sendo a ESTGA o segundo politécnico do país a atrair mais gente, 

num momento em que as universidades estão a ter cada vez menos gente por falta de 

dinheiro e por outras razões, se não seria essa também uma política que se poderia pensar 
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– incentivar a questão das pessoas que possam estar interessadas, num leque de aluguer 

de quartos a um preço mais barato. Lançava esta ideia para se pensar sobre ela pois acho 

que seria importante para a cidade e também para a escola, haver mais vida académica e 

mais vida económica.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 cooperação com a 

ESTGA com vista à recuperação de residências universitárias. ---------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro para 

pagamentos de seguros da Associação de Proteção Civil de Belazaima do Chão, 

Associação Humanitária Castanheirense e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; -------- 

------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade , deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro para 

pagamentos de seguros da Associação de Proteção Civil de Belazaima do Chão, 

Associação Humanitária Castanheirense e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga. ---------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro à Junta 

de Freguesia de Valongo e Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel, no âmbito da 

organização de eventos culturais do ano de 2014; -------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade , deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro à 

Junta de Freguesia de Valongo e Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel, no âmbito 

da organização de eventos culturais do ano de 2014. ----------------------------------------------------

------- 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de delegações de 

competências nas Juntas de Freguesia na área da Educação: ---------------------------------------- 

------ 3.7.1 – Protocolos de Parceria para as Atividades de Animação e Apoio à Família nos 

Jardins-de-infância do concelho; ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade , deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de delegações de 

competências nas Juntas de Freguesia na área da Educação, protocolos de Parceria para 

as Atividades de Animação e Apoio à Família nos Jardins-de-infância do concelho. ------------

------ 3.7.2 – Protocolos de Parceria de Generalização de Refeições do 1º CEB; ----------------- 
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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 

unanimidade , deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de delegações de 

competências nas Juntas de Freguesia na área da Educação, Protocolos de Parceria de 

Generalização de Refeições do 1º CEB. ---------------------------------------------------------------------

------ 3.7.3 – Protocolos de Parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular 

1.º CEB; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

maioria  com uma abstenção, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

delegações de competências nas Juntas de Freguesia na área da Educação Protocolos de 

Parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular 1.º CEB. -------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de designação de júri para 

concurso de recrutamento de cargo de direção intermédia; --------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

maioria  com oito abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

designação de júri para concurso de recrutamento de cargo de direção intermédia; ------------

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

Piscina Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal  informa que 

este ponto terá que ser retirado uma vez que aberto o concurso a vaga terá ficado deserta, 

havendo a necessidade de reformulação e reabertura do concurso para ver se aparecerão 

candidatos. Conclui que não faria sentidos estarem a deliberar sobre esta proposta. ----------- 

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de procedimento de Ajuste 

Direto, para concessão da cantina municipal e do bar anexo, conforme previsto na alínea c) 

do n.º1 do artigo 24º do CCP. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

------ Marlene Domingues Gaio – PSD:  ---------------------------------------------------------------------

------ “É uma intervenção muito rápida mas que tem a ver com um esclarecimento sobre este 

procedimento. Nós estivemos aqui a 27 de junho a abordar a abertura do concurso. Depois 

a 28 de Agosto ou seja: dois meses depois, terminou o contrato então vigente com a 

empresa ITAU. Nessa data, portanto no final de Agosto por ajuste direto, que não vem à 

Assembleia, presumo eu, por ser simplificado, atendendo ao valor, foi aprovado o ajuste 
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direto até ao dia de hoje. Hoje pedem-nos que votemos novamente no ajuste direto com 

términos a 31 de Março, a 31 de dezembro do corrente ano, no limite. Estamos todos aqui, e 

até porque entretanto os documentos foram juntos e em anexo a esta proposta, estamos 

esclarecidos quanto à necessidade de votar e deliberar acerca desta proposta. No entanto 

há aqui uma questão que me levanta alguma dúvida e é só nesse sentido que venho aqui 

pedir uma explicação. Porque um concurso que supostamente deveria ter sido concluído no 

prazo de dois meses foi prorrogado por mais um mês, agora pedem-nos mais três meses, 

no total o prazo de seis meses; numa câmara que prima pela agilização e desburocratização 

dos processos e dos procedimentos e dado que no documento que foi junto está 

perfeitamente justificado, detalhadamente escrito, da necessidade de procedermos à 

votação, hoje, dessa proposta, até por causa do caos que adviria da sua não aprovação, 

mas em nenhum momento nos é explicado, e porque este assunto nos é aqui trazido para 

aprovação ou não, em nenhum momento nos é explicado, repito, o porquê de toda esta 

situação, toda esta demora e delonga neste procedimento. E é só neste sentido, já que 

penso que esta Assembleia merece uma explicação.” --------------------------------------------------- 

 ------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para 

esclarecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Nós sabemos quando o concurso começa, mas nunca sabemos quando é que ele 

acaba e, basicamente, é esta a situação: depende das reclamações dos concorrentes e 

depois depende do visto do Tribunal de Contas. E este concurso, dado o seu montante, está 

também dependente do visto do Tribunal de Contas e nós não o podemos adjudicar 

enquanto isso. Queremos o prazo de três meses para ver se neste prazo tenhamos tudo 

correto. Posso-vos dizer a talho de foice que por não termos pagamentos em atraso, não 

precisamos de mandar os procedimentos para a DEGAL, mas temos de fazer tudo 

exatamente para o Tribunal de Contas e depois o Tribunal de Contas exige-nos como se 

tivessemos mandado para a DEGAL. Imaginem o que é esta situação destas burocracias 

todas. É isto que está em causa neste momento. Não sabemos portanto quando é que 

teremos o visto do Tribunal de Contas porque geralmente o Tribunal de Contas, no ultimo 

dia pede mais um papel, ou mais um esclarecimento e volta tudo para trás, mas é isto que 

está em causa.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 seis abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

procedimento de Ajuste Direto para concessão da cantina municipal e do bar anexo, 

conforme previsto na alínea c) do n.º1 do artigo 24º do CCP. ------------------------------------------ 
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------ 3.11 – Análise e votação das propostas da Câmara Municipal de fiscalidade do 

Município de Águeda: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.11.1 – TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem; -------------------------------------

------ 3.11.2 – IRS – Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares; ---------------------------

------ 3.11.3 – IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: ----------------------------------------------------

------ 3.11.3.1 – Fixação da taxa; -------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.3.2 – Majoração da taxa de IMI para prédios devolutos; ------------------------------------

------ 3.11.3.3 – Majoração da taxa de IMI para prédios degradados; ---------------------------------

------ 3.11.4 – Derrama; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente informa que este ponto será discutido na sua globalidade e os sub 

pontos serão votados um a um. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

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

------“Quero antes de mais, felicitar o executivo municipal e o Sr. Presidente por continuar a 

baixar a carga fiscal aos municipes do nosso concelho, na parte que lhe compete e lhe é 

permitido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A não aplicação das taxas municipais de turismo e proteção civil, a isenção da taxa da 

ocupação do subsolo pelo gás natural e da taxa municipal de direitos  de passagem, a 

manutenção do IMI em 0% no mínimo de 3% que é a taxa minima permitida por lei são um 

sinal claro que a nossa autarquia se preocupa com as dificuldades vividas pela nossa 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De salientar ainda a descida da taxa de IRS na parte que cabe às autarquias cujo 

máximo é de 5%, já em 2013 baixou para 2% e vem agora a esta assembleia a proposta 

para baixar para 0%. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também a isenção na Derrama do IRC que incide sobre o lucro tributável das 

empresas se mantem para sujeitos passivos com um volume de negócios anual, igual ou 

inferior a 100 mil euros. Esta isenção vem ajudar o tecido empresarial do nosso concelho 

em geral e o comércio em particular que atravessa uma situação extremamente difícil e é 

constituido em parte por micro empresas, muitas delas de cariz familiar que têm sentido 

dificuldades em cumprir os seus compromissos lutando pela sobrevivência no seu dia a dia. 

------ Todas estas medidas são possíveis porque a nossa Câmara Municipal tem sido gerida  

de forma competente e eficaz pemtindo assim baixar a carga fiscal aos aguedenses, sem 

comprometer o normal funcionamento dos serviços municipais e todos os apoios que têm 

sido dados às actividades desenvolvidas no nosso concelho. ------------------------------------------
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------ Em relação à majoração para o triplo da taxa do IMI sobre prédios urbanos devolutos e 

prédios em ruinas e a majoração de 30% sobre os prédios urbanos degradados, embora 

compreenda os objetivos desta penalização, tenho algumas dúvidas sobre a aplicação 

destas medidas, sem antes tentarmos perceber os motivos pelos quais os proprietários têm 

os imóveis nestas condições. Se é certo que alguns proprietários poderão manter os prédios 

em más condições por vontade própria ou desinteresse, há também famílias que devido às 

dificuldades financeiras dos ultimos anos não têm meios que lhes permitam efetuar as obras 

necessárias ou obterem as licenças para colocarem no mercado os imóveis que possuem. 

Não nos devemos esquecer que nesta situação pode não estar legal para arrendar ou 

vender porque não tem licença de utilização ou certificado energético, mas está sempre 

legal para pagar IMI. Existem vários casos em que os proprietários de casas que lhe foram 

deixadas por herança que pelos motivos mais diversos não têm licença de utilização nem 

certificado energético, se obrigam a manter activas as baixadas da água e da energia 

elétrica para que os prédios não sejam considerados devolutos. Se considerarmos que de 

algum tempo a esta parte não se pode nem sequer denunciar a intenção de alugar ou 

vender uma casa que não tenha certificado energético válido e que numa boa parte dos 

casos o pedido de licença de utilização obriga a uma apresentação de vários projetos da 

especialidade que custam caro e não estão ao alcance da bolsa de todos os munícipes 

facilmente percebemos que haverá casos de dificil solução.   Embora existam já incentivos 

através da isenção de taxas municipais, isenção de IMI e IVA a taxa reduzida, deixo a 

sugestão para que se faça uma descriminação positiva e nos casos em que os proprietários 

comprovadamente não tenham capacidade financeira, a Câmara Municipal disponibilize o 

apoio dos seus serviços técnicos na elaboração dos projetos necessários para a legalização 

das habitações ajudando os munícipes a resolver situações que devido às dificuldades que 

estamos a passar têm tendência a piorar. Também nos casos em que a opção seja a 

demolição, deve haver alguma ajuda pois o processo nem sempre é fácil, não só pelo custo 

mas também pela disponibilização do espaço para colocar o entulho. -------------------------------

------ Alguns anos atrás estas questões seriam vistas de forma muito diferente, mas no 

momento atual, toda a ajuda possível deve ser disponibilizada pois existem muitas 

dificuldades e há pessoas que têm de optar entre satisfazer as necessidades básicas das 

suas famílias, ou gastar dinheiro noutras situções que neste momento se podem considerar 

secundárias.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Acho que esta intervenção, nomeadamente na parte final, foi importante. Realmente 

hoje os tempos são muito diferente de quando nós começámos a deliberar sobre essas 
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majorações. Não estou a dizer que concordo a 100% com a parte final, mas é importante 

que se raciocine sobre isso e o Sr. Presidente estará atento a isso. ---------------------------------

------ O que me traz aqui basicamente é o IMI. Não estou contra a sua decisão, mas 

felizmente vejo-o pela primeira vez admitir que o IMI a disparar em termos de taxas. Estou a 

recordar-me dos tempos em que em 2009 rejeitou as propostas e em 2010 em que o senhor 

comparava o IMI com um café, era um café diário que aqui se falava, mas felizmente que o 

senhor viu e bem, que as taxas do IMI estavam disparadas. Basta que nós comparemos 

isso, eu já disse várias vezes em 2005 o valor de contribuição autárquica que nós 

recebemos na Câmara de Águeda foi de 2,44 milhões; em 2006 2,900 milhões e por aí fora. 

Basicamente em 2008 e 2009 aquilo começou a disparar. Se nós quisermos projetar os 

valores que recebíamos até 2005 e os valores que recebemos entre 2005 e 2013, se 

fossemos projetar os valores de 2005 constantes nestes últimos oito anos, a Câmara teria 

recebido 20 milhões de IMI e a Câmara recebeu 32,312 milhões. Quer dizer: a Câmara 

recebeu a mais, 12 milhões de euros. A culpa nem sequer é do Sr. Presidente, é de uma 

reforma foi feita pela Manuela Ferreira Leite; mais uma! O PSD é sempre o mau da fita, mas 

enfim! Ficamos com o dinheiro. Nós temos vindo há um tempo atrás a dizer que era possível 

controlar o IMI. É evidente que este esforço que hoje nós não estamos a fazer, porque 

temos boas contas, é diferente; poderíamos tê-lo feito de forma faseada. Não precisávamos 

de aplicar também o tal regime de austeridade que vocês tanto criticam durante estes 

primeiros anos e depois a seguir abrir. É que por vezes convêm comparar as coisas. O IMI 

podíamos tê-lo baixado á mais tempo. Eu acho muito bem e estou de acordo quando vejo 

alguns autarcas dizer que mesmo 0.3 são valores demasiadamente elevados. E eu também 

acho! Pagar por um apartamento 700 euros de IMI é muito dinheiro. Estes valores têm que 

ser mexidos, mas em toda a área. -----------------------------------------------------------------------------

------ Alerto também para outro imposto que anda aí, que é outra autêntica roubalheira, que 

é o imposto único de circulação, que antes pagávamos um valor e agora pagamos outro. 

Enfim! Hoje alguém ter um carro, mais vale ter só bicicleta porque um carro é se ser logo 

condenado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só vinha abordar a questão do IMI porque na realidade podíamos ter reduzido este 

esforço ao longo dos anos. Agora, tudo bem! estamos a fazê-lo. É uma boa medida e nada 

mais a dizer.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Relativamente à taxa de direitos de passagem nada mais a dizer; sempre defendemos 

que quem ganhava com ela eram as empresas que a cobravam porque para o que o 

município recebia a ideia que tínhamos era que certamente que as empresas que a 
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cobravam recebessem muito mais; ----------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao IRS recordo-me perfeitamente que aquando da discussão que aqui 

tivemos no ano passado sobre este mesmo ponto, já na altura o CDS tinha proposto que a 

Câmara abdicasse da totalidade dos 5%; na altura não houve nada conclusivo e é com 

satisfação que vejo hoje que realmente a situação o permite abdicar de reter a percentagem 

que era retida até então; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao IMI e no que respeita à problemática dos prédios devolutos, à 

semelhança do que aqui já referimos anteriormente, nós estamos convictos de que a 

majoração sobre os devolutos e sobre os degradados não resolve problema nenhum. Quem 

não faz a obra porque não quer vai continuar a não a fazer porque o problema não será 

financeiro e sofrerá certamente quem a não faz porque não pode e não tem capacidade 

financeira para o fazer. Aliás, eu só irei mudar de opinião relativamente a este ponto quando 

me mostrarem me mostrarem dados quantitativos que me possam comprovar que esta 

majoração desde que ela existe está a ter algum efeito e há menos prédios devolutos ou em 

ruínas ou o quer que seja. Enquanto esses dados não me demonstrarem essas duas coisas 

eu acho que isto resulta apenas em mais receita para a Câmara Municipal, em mais receita 

para as operadoras porque tal como o colega disse fica mais barato pagar a água e a luz 

mensalmente do que se calhar pagar a majoração. E, portanto, recordar ao Sr. Presidente 

que a nossa opinião se mantém. A lei possui mecanismos. Chegou a hora de usarmos 

esses mecanismos. Estamos convencidos que se calhar – dou três exemplos, podemos 

estar errados, mas estou convencido que, se dermos três exemplos, de que se a autarquia 

usasse da lei, poderiam servir para alguma coisa mudar, mas a verdade é que já o dizemos 

há três ou quatro anos e portanto o Sr. Presidente já disse que demoraria muitos anos e se 

calhar já perdemos três ou quatro.” ----------------------------------------------------------------------------

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

------“ Eu presumo que estão em discussão os vários tópicos deste ponto. Vou referir-me 

mais ao último. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria congratular a Câmara por esta iniciativa e estas reduções pelo menos de não 

aplicação das taxas máximas destes impostos, na medida que peca apenas por ser tardia, 

mas que penso que é muito bem-vinda e muito bem feita e também partilhar da opinião que 

aqui foi demonstrada sobre esta questão dos prédios devolutos, etc. porque há aqui 

situações que podem causar algumas injustiças pontuais, mas não vou tão longe como o Dr. 

Paulo Pereira porque acho que de facto deve haver aqui uma discriminação positiva ou 

negativa e poderá é ser analisada bem, mas tem que haver alguma. --------------------------------

------ O que me traz aqui e tem-me trazido volta e meia, cada vez que isto é discutido, todos 
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os anos, é que continuamos a não ter nenhum sinal desta Câmara Municipal, para com as 

empresas de Águeda, correndo o risco de, daqui a pouco, ser apelidado pelo Sr. José Vidal 

ou o Sr. Manuel Farias de estar aqui a defender estes malvados grandes capitalistas. 

Felizmente não me considero malvado e infelizmente também não considero um grande 

capitalista, mas, no entanto, penso era necessário que a Câmara Municipal desse alguns 

sinais positivos às empresas, muito para além do Parque Empresarial do Casarão. ------------

------ Se aquilo que a Câmara entende como apoio às empresas de Águeda e à instalação 

das empresas em Águeda e a ajuda às empresas que continuam a manter empregos em 

Águeda, é criar um Parque Empresarial deixando ao abandono as restantes zonas 

industriais, nas zonas onde há empresas se querem chamá-las assim, isso é muito pouco. E 

este caso que me traz aqui, é precisamente a questão da derrama. Mais uma vez é fixada a 

taxa da derrama pelo máximo, quando nós temos concelhos aqui à nossa volta, como 

Anadia, nós temos o máximo que é 1,50% em Anadia temos 0,50%, em Albergaria-a-Velha 

temos 1,35%, na Mealhada 1%, temos uma data de municípios aqui à nossa volta que, 

alguns também estão com a taxa máxima, mas vários, muito perto de nós, com taxas muito 

mais reduzidas para a derrama, que são de facto um sinal e um incentivo para as empresas 

e também a questão da isenção que a lei permite; a lei permite que haja isenção para um 

volume de negócios inferior a 150 mil euros e a Câmara Municipal de Águeda ao invés de 

outros concelhos vizinhos que optam ou por nem sequer usar isso para isentar as empresas 

com um fundo de negócios abaixo de 150 mil euros em Águeda fica-se pelos 100 mil euros. 

Ou seja: não há sinal rigorosamente nenhum de discriminação positiva, nem de apoio às 

empresas de Águeda nesta parte fiscal. Não pondo em causa as benesses ou a menos 

pesada mão que está a por nos impostos que recaem sobre as pessoas, penso que as 

empresas de Águeda mereciam outro tipo de atenção e neste caso da derrama não o estão 

a ter. Eu vou votar favoravelmente todos os outros pontos e vou votar contra este ponto da 

derrama.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Dizia Manuela Ferreira Leite, dizia Bagão Félix, diz o Luis Marques Mendes, diz 

Pacheco Pereira, diz toda essa gente que nunca se viu um brutal choque fiscal neste país, 

como este Governo imprimiu e nunca ouvi nesta Assembleia, nem o Sr. Deputado Alberto, 

nem o Sr. Deputado Paulo, nem o Sr. Deputado Hilário, nem a bancada do CDS, nem a 

bancada do PP, nem a bancada do PSD, nem a bancada do PPD, nada! E ainda têm a 

coragem de não fazendo pressão pública porque é a obrigação de a fazerem, porque os 

vossos próprios estão a desgraçar o país com brutal choque fiscal, como nunca se viu, vêm 
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para esta Assembleia arvorados nos santinhos, nos amiguinhos do povo dizendo ao 

Presidente da Câmara que não tem obrigação nem moral, nem politica, nem de nada, de 

deixar de trazer dinheiro para o seu município para dar aos seu munícipes, quando seria 

função do Governo. A isto chama-se...sei lá! Chama-se a isto falta de vergonha! Brincar à 

política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Então vocês vêm para aqui dizer que afinal já devia ser há mais anos que se devia ter 

baixado os impostos em Águeda, quando o maior choque fiscal que há no país, que leva 

pessoas a passar fome no nosso concelho e fora dele, no nosso país de lés a lés, que leva 

empresas à falência, que leva o comércio à falência, que tem um país desgraçadamente na 

agonia, e vocês vêm dizer que o Sr. Presidente da Câmara, ou nós Assembleia, porque não 

é o Sr. Presidente da Câmara, somos nós Assembleia, que votamos pela descida?! -----------

------ Andaremos todos aqui no alegre mundo de Alice do país das maravilhas?! Teremos 

que ser sempre aqui, ali e acolá, os mesmos. Não podemos querer para uma situação uma 

coisa e para outra, outra. Definam-se! ------------------------------------------------------------------------

------ Ex.mo Sr. Alberto Marques: não há empregados sem empregadores; não há criação de 

riqueza sem empreendedores; não há criação de riqueza sem empregados motivados! -------

------ Quando temos taxas de IRS absolutamente brutais porque é que a derrama e ainda 

para mais, empresas acima dos 100 mil euros, não podem assumir esse custo social? --------

------ Caríssimo Alberto Marques: tivemos outro dia uma agrimónia e simpática reunião entre 

parceiros sociais e vejam só: pasmem-se! Conseguiu-se um acordo extraordinário: subiu-se 

o salário mínimo de 495 euros para 505 euros. Brincais comigo Sr. Alberto?! Decerto 

brincais comigo! -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vêm aqui falar. Ninguém está aqui a falar mal dos patrões, estamos a dizer que 

estamos numa situação extraordinariamente má! E subir para 505 euros que não dá para 

viver mas sim sobreviver, acha que 100 mil euros, uma empresa que faz mais de 100 mil 

euros, quanto é que paga? Eu gostava de saber quanto é que paga uma empresa ao 

município de derrama se faturar 150 mil euros. Eu fiquei preocupado com a situação do 

Casarão. E eu penso que se encontrou a solução; se não se pagar derrama as empresas 

nascem aí todas. Um bocado de bom senso, de verticalidade e de noção do que temos a 

dizer, fica bem! Alberto: fica bem! E eu digo sempre o que tenho a dizer. Olhos nos olhos, 

digo as coisas; o que nem sempre acontece aqui relativamente a mim, mas eu digo-o! E 

acho que é uma brincadeira o que se passou aqui hoje; virem cá dar lições de moral quando 

vocês são os verdadeiros amorais!” ---------------------------------------------------------------------------

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

------“Eu peço desculpa pelo adiantado da hora e por uma intervenção que não é típica 
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minha relativamente a pontos que ultrapassam a competência desta Assembleia, mas que 

eu acho que não posso passar sem nada dizer sobre isto. ---------------------------------------------

------ Eu não me esqueço do que nos trouxe à situação em que nos encontramos. Não me 

esqueço! Certamente vocês já se esqueceram e a prova disso viu-se no domingo passado. 

E dizer, para terminar, caro Paulo, que os socialistas são laicos, mas continuam a acreditar 

que o dinheiro cai do céu.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Os debates contêm os seus excessos ou não, mas é importante que existam os 

excessos do que os silêncios. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Pereira, uma resposta tão 

simples: não se esquece, não senhor! No primeiro quadro comunitário de apoio, era 

primeiro-ministro Cavaco Silva e desapareceram 46% das verbas. A partir daí, está tudo 

explicado! Não foram 25 milhões. Foram 46% das verbas do investimento que 

desapareceram em Portugal. A partir daí, criou-se a belíssima classe política e a belíssima 

corrupção que temos até hoje em todos os partidos. Ponto! Foi aí que começou. Antes disso 

não tínhamos dinheiro sequer para ser corruptos. ---------------------------------------------------------

------ Em relação a este princípio da derrama, caro Alberto Marques, todas as opiniões aqui 

são válidas. Há aqui um princípio básico que eu sempre defendi. Se é uma percentagem 

sobre os lucros das empresas e se nós recebemos os anuários que as empresas não têm 

lucros, até podia ser 10%. Não há lucros nas empresas. Portanto se vamos ver que aquelas 

que têm lucros e que os ricos estão mais ricos em Portugal e os pobres estão cada vez mais 

pobres e se os ricos estão mais ricos, devia ser 20%. Que essas que têm lucros é que são 

os mais ricos. Esses que tem lucros são aqueles que não mostram as contas. São esses 

que não se consegue ver. Mas isso aqui já é populismo. Concordo com a perspectiva de 

baixarmos, mas isso é o mercado. Mercado liberal que nos levou a esta vergonha de que os 

ricos estão mais ricos e os pobres estão mais pobres. Há muito pobre e Portugal foi o país 

da Europa que mais aumentou no número de pobres. Estamos a falar de quê? ------------------

------ Águeda é um exemplo de boa gestão. Com erros, sem erros, com opções, pelo menos 

em termos financeiros e económicos tem uma boa gestão. E esta questão de baixar 

impostos dá um imposto que eu acho mais correto que não se falou aqui. O Sr Presidente 

baixou para zero o pagamento que lhe é devido no IRS e tudo o que recebeu devolveu às 

pessoas. E só paga IRS quem paga IRS. E, portanto, é justo. Não tem culpa que grandes 

industriais que tem grandes carros paguem pouco, vão também receber pouco. Ninguém 

tem culpa. Se não pagam IRS também não recebem os 5%. É talvez o mais justo de todos 

que já por si não é muito justo, com esses escalões loucos, mas esta devolução do dinheiro 

às pessoas é essencial. -------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- O que importa realçar aqui, é que o município que tem receitas baixas isso é um 

problema que nós deveríamos estar aqui a discutir entre os municípios todos, se viram o 

anuário, um excelente trabalho do Região de Águeda, é o terceiro município com receitas 

mais baixa. Portanto não é uma situação muito fácil, mas apesar dessas receitas baixas o 

Sr. Presidente conseguiu fazer aqui propostas de abdicar de impostos e devolver às 

pessoas o seu capital. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como sempre, votarei a favor da Derrama, pelo principio base de que a baixa da 

derrama, servia uma classe que já por si é rica e tem responsabilidade perante todos e eu 

acho que essa derrama é melhor empregue por um município que gere e devolve ao povo 

estas verbas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para 

esclarecimentos sobre esta proposta, intervenção que se transcreve na íntegra: ----------------

------ “Irei tentar fazer uma abordagem geral e responder às questões que foram colocadas. -

----- Em primeiro lugar queria dizer que somos o município desta região que tem os impostos 

mais baixos. No conjunto dos impostos que estão aqui em causa – taxa municipal de direito 

de passagem, IMI e IRS, somos o concelho que as tem mais baixas, contando com a 

Mealhada que tem um problema para resolver. O Sr. Vereador está aqui a levantar a 

questão  da taxa municipal de direitos de passagem, mas esta não tem só a ver com a Cabo 

Visão e com a televisão. Tem a ver com uma coisa muito importante para todos aqueles que 

têm gás canalizado em casa e tem a  ver também com as empresas da nossa região. Todas 

as cerâmicas que são consumidores intensivos  de gás pagariam uma destas taxas. Nós 

fizemos a simulação dos valores de uma situação que abolimos porque algumas empresas 

deste concelho iriam pagar uma fatura brutal, mas todos iam pagar. Há o m3 do consumo, 

quem consome um bocadinho paga um bocadinho, quem consome muito paga muito. E as 

nossas empresas do sector cerâmico e do sector dos revestimentos, sobretudo essas, eu 

nem vos digo nem vos conto qual era a factura que eles tinham; era, no nosso 

entendimento, exorbitante!  --------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas para que não haja dúvidas, e ficou  de ir buscar os valores dos impostos todos em 

Portugal, pegámos numa folha e fica Águeda e quase todos os municípios eram do interior. -

------ Depois, outra coisa que tem sido aqui muito falada, pelo Sr. Eng.º Hilário Santos, que é 

a subida do IMI. É verdade que o IMI subiu, mas a Câmara não vive só de IMI. Vive de um 

conjunto de impostos que vêm do governo central e que fazem parte da receita da Câmara 

Municipal. E se nós juntarmos o IMI, o imposto único de circulação, o IMT, a Derrama, a 

contribuição autárquica, a sisa, que alguns destes impostos estão em desuso, e formos ver 

os valores de 2004, a Câmara recebeu no ano de 2004, destes imposto, 7.273.426,90 
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milhões e destes mesmos impostos com o grande aumento do IMI que foi por aí fora, a 

Câmara de Águeda recebeu,no ano de 2013, 7.377.593,88 milhões. Ou seja: temos aqui 

uma diferença de 100 mil euros. Estes 100 mil euros são mais do que comidos pela inflação 

de entretanto. Portanto, não brinquemos! Não é a subida dos impostos que faz a qualidade 

da gestão. É a qualidade da gestão, mesmo! Porque o dinheiro dos impostos não disparou, 

houve um que disparou, mas os outros vieram cá para baixo. Porque os valores que a 

câmara arrecada são estes que aqui estão. -----------------------------------------------------------------

------ Quanto aos prédios degradados, Sr. Dr. Paulo Pereira, acho que o senhor anda um 

pouco distraido. Não tem andado pela baixa da cidade, não se tem apercebido, mas é que 

tem havido muita recuperação de prédios, porque nós demos incentivos para a recuperação 

nesses prazos. Dou-lhe os números porque na realidade, onde tivemos e temos tido 

bastantes obras de recuperação é na baixa da cidade. Agora, aquilo que nós queremos 

fazer, é que o imobiliário que  está degradado e abandonado, não está a ser utilizado, nós 

temos de dizer aos proprietários para tratar e o tratar  é pintar a fachada e ter o mesmo 

minimamente adequado, porque todos nós temos o direito a ter uma cidade e um concelho 

minimamente habitável e de qualidade para nós e para quem nos visita. É isto que temos de 

dizer ao proprietário: - Meu senhor: se o senhor tem uma casa que está abandonada e está 

degradada, no mínimo trate da fachada! ---------------------------------------------------------------------

------ E nós estamos disponíveis para no início do próximo ano criar programas, que já os 

tivemos e vamos voltar a ter, para apoiar aqueles que têm dificuldades financeiras em por a 

sua fachada como deve ser. E, vão-me desculpar: eu não considero que pintar seja uma 

tarefa difícil; é uma tarefa que grande parte das pessoas pode realizar. Por isso, se todos 

contribuirem, poderemos ter uma cidade e um concelho muito mais harmonioso e muito 

mais adequado para todos nós e para quem nos visita. É isto que nós queremos fazer. 

Queremos tambem reforçar todos os mecanismos de isenção. Por exemplo: pintar uma casa 

não precisa de licença desde que seja em branco e creme. É isto que se passa. Nós não 

podemos facilitar mais! --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós temos algumas pessoas que brincam connosco. Temos aqui um estágio e vamos 

atuar coersivamente sobre algumas pessoas. Há pessoas dentro desta cidade que até têm 

dinheiro e estão a brincar com todos nós. Não é com a Cãmara! É com todos nós com o 

património degradado e a dar uma má imagem da cidade. Agora, nós queremos apoiar as 

pessoas que têm necessidade de ser apoiadas, mas vamos exigir também que se cumpra. 

Temos aqui alguns problemas. As demolições são difíceis de gerir de forma adequada. 

Damos o apoio que podemos, mas a legislação neste aspeto é bastante apertada. -------------

------ Quanto às taxas e ao IMI, ó Sr. Eng.º Hilário, 700 euros por um apartamento é um 
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bruto de um apartamento. Eu tenho o apartamento onde moro e aquilo que me taxam é 350 

euros e é no centro da cidade; 700 euros acho que é um grande apartamento. Lamento mas 

o IMI está adequado às áreas da construção; se paga 700 euros deve ter uma construção 

grande. Também, as pessoas que têm baixos rendimentos, podem solicitar a ixenção de IMI 

às finanças que poderá ser concedida, se reunirem essas condições. Queremos que as 

pessoas saibam disto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também sobre a Derrama: eu tenho de sorrir porque os únicos empresários que me 

falam na Derrama são os que estão com assento nesta Assembleia. Todos aqueles com 

quem eu converso fora daqui, não houve um que me pedisse para baixar a Derrama. A 

Derrama incide sobre os lucros. E, aquilo que eu sempre disse aos empresários, em 

reuniões com eles, foi que eu queria ajudá-los a ganhar dinheiro, a câmara fará o máximo 

para lhes facilitar a vida para que possam ganhar o máximo de dinheiro. Quando eu falo em 

ganhar dinheiro, é que quando um empresário está a ganhar dinheiro, está a criar postos de 

trabalho e se está a criar postos de trabalho está apagar IMI e está a desenvolver a 

economia. Portanto, eu quero que eles ganhem muito dinheiro. Quero também, depois, 

apoiá-los nas suas iniciativas e utilizar o dinheiro desses que ganham mais para apoiar as 

empresas que têm mais dificuldade. Ainda não tive nenhum empresário que me dissesse 

para baixar os impostos e aquilo que fizemos foi baixar o IMI. Lembremo-nos que as 

empresas também pagam IMI e na sua área o IMI também é bastante pesado. Portanto, 

também já têm uma redução por via indireta. Portanto, o que temos é um pacote que nos 

parece muito equilibrado e nunca os impostos do concelho de Águeda estiveram a um nível 

tão baixo como estarão no próximo ano. ---------------------------------------------------------------------

------ É esta  a realidade que temos  e queremos continuar a apoiar aqueles que têm mais 

dificuldade como fizemos recentemente e já aqui foi dito pela senhora vereadora na área 

social, no programa 100 (des)Empregados; queremos continuar porque queremos ter as 

duas vertentes e achamos que o que recebemos o ano passado de derrama não chegou a 

800 mil euros mas é uma verba importante para continuarmos a apoiar no âmbito social e 

também aos empresários.” ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções sobre este ponto o Sr. Presidente da Assembleia 

coloca a proposta para aprovação, subponto por subponto, do ponto -------------------------------

------ 3.11 – Análise e votação das propostas da Câmara Municipal de fiscalidade do 

Município de Águeda: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.11.1 – TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem, aprovado por 

unanimidade ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.2 – IRS – Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, aprovado por 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/ setembro/2014  

50

unanimidade ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.3.1 – IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, no que diz respeito à fixação da taxa, 

aprovado por maioria  com uma abstenção; -----------------------------------------------------------------

------3.11.3.2 – Majoração da taxa de IMI para prédios devolutos, aprovado por maioria  com 

quatro abstenções; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.3.3 – Majoração da taxa de IMI para prédios degradados, aprovado por maioria  

com duas abstenções; --------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.4 – Derrama, aprovado por maioria  com três votos contra e duas abstenções; ----- 

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

AMA, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de 

Compromissos Plurianuais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

------ Ana Patricia Vinhal de Matos Sanches – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Apenas um esclarecimento: nos quadros que nós temos em anexo nas entidades 

temos: protocolo 88/14 – atribuição de apoios financeiros para o Plano Anual de atividades 

da associação e a entidade é o Agrupamento de Escuteiros 789 de Fermentelos e a seguir 

temos um quadro em branco. A nossa dúvida é se a parte a seguir se se relaciona com o 

Agrupamento de Escuteiros de Fermentelos ou com o Agrupamento Musical da Tuna de Óis 

da Ribeira. E como este caso há mais nas páginas seguintes. Era só mesmo para 

esclarecer.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Intervém para esclarecimento a Sr.ª Vereadora Dr.ª Elsa Corga : ------------------------------

------- “Diz respeito à mesma coletividade, no entanto é um tipo de apoio diferente. Por 

exemplo no caso que referiu o primeiro tem a ver com apoio financeiro para a execução do 

Plano Anual de Atividades e o outro tem a ver com a execução de obras. O seguinte não 

indica o nome porque é a continuação do anterior.” -------------------------------------------------------

----- 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 para Autorização 

prévia da AMA, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de 

Compromissos Plurianuais. --------------------------------------------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas zero 

horas e vinte e cinco minutos, do dia um de outubro de dois mil e catorze, deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata, que 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


