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ATA DA 1ª REUNIÃO DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

------ Aos doze dias do mês de dezembro, do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 5.ª Sessão Ordinária da 

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

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

------ 1.1 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 30 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 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 discussão do Programa Aproximar Educação – Descentralização de 

competências na área da educação; --------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do 

Plano, proposta de orçamento e mapa de pessoal para 2015; -----------------------------------------

------ 3.4 – Tomada de conhecimento do Relatório de Revisão e Balanço do Sistema de 

Gestão da Qualidade (2013) e do Relatório da Auditoria APCER (2014); ---------------------------

------ 3.5 – Tomada de Conhecimento da Proposta da Câmara Municipal da 1ª Correção de 

Erros Materiais da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda; -------------------------------

------ 3.6 – Tomada de Conhecimento da Proposta da Câmara Municipal da 2ª Correção de 

Erros Materiais da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda; -------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Apoio Financeiro à Junta 

de Freguesia de Valongo do Vouga e Associações de Proteção Civil; -------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Regulamento de 

atribuição de Apoios às Juntas de Freguesia – viaturas e equipamentos; --------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 4ª Revisão Orçamental; --

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização prévia 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 
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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; -------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ José Manuel Gomes Oliveira – PSD – Vereador. ---------------------------------------------------

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

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

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

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

pelo Sr. Tesoureiro da Junta, Sr. José Henrique Vidal Martins; ----------------------------------------

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

por Armando Paulo de Almeida Galhano; --------------------------------------------------------------------

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

substituído pelo Sr. Secretário da União de Freguesias, João Armando Duarte Silva; ---------- 

------ Vereador Miguel Oliveira da coligação “Todos somos Águeda”, substituído pelo Dr. 

Jorge Neves Condesso que também não pode estar, fazendo-se representar pela Vereadora 

Carla Sofia Pires Leitão; ------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------1 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATA --------------------------------

------ 1.1 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 30 de abril de 2014; ---------------------------------

------ Não havendo intervenções e posta a votação a ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 30 

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 referindo: ----------------------------------------------------

------ Ofício do Conselho Geral da ANMP – Associação Nacional de Municípios , sobre 

Deliberações e Propostas apresentadas à Assembleia da República e ao Governo, 

relativamente à Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2015. -------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, sobre a atribuição da Bandeira Verde com 

Palma – Autarquia Familiarmente Responsável 2014. --------------------------------------------------- 

------ Ofício da Federação dos Professores – FENPROF , sobre o processo de 

transferências de competências para o poder local na área da Educação. -------------------------
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------ Ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” , a dar conhecimento das perguntas 

dirigidas ao Ministério da Educação e Ciência e ao Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social, pelos Srs. Deputados José Luís Ferreira e Heloísa Apolónia sobre os 

contratos de Emprego de Inserção nas Escolas Públicas. ----------------------------------------------

------ Moção  da Assembleia Municipal da Mealhada, --------------------------------------------------

------ Assunto : Assembleia Municipal da Mealhada defende a gestão dos resíduos urbanos 

e sobre a intenção de o Governo privatizar a EGF que é a Empresa Geral de Fomento. -------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, sobre o documento, extrai o seguinte: -------

------ A Assembleia Municipal da Mealhada afirma a sua posição contra a privatização da 

EGF, cuja concretização entende ser contrária ao interesse nacional ao serviço público, aos 

direitos das populações, incluindo as do concelho e dos direitos dos trabalhadores e exige a 

paragem desse processo de privatização. -------------------------------------------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, dando conta da deliberação do Executivo 

em reunião de 21 de Outubro, passado. ---------------------------------------------------------------------

----- Assunto: opção de Venda da Participação no Capital Social da ERSUC – Resíduos 

Sólidos do Centro, SA, no âmbito do Processo de Privatização da EGF; ---------------------------

------ Dada a extensão do documento e face à dificuldade na síntese de alguns contornos do 

mesmo, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  acha por bem solicitar a colaboração 

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais,  para um melhor esclarecimento 

de todos, intervenção que se transcreve na integra: ------------------------------------------------------

------“Relativamente a esse assunto, aquilo que tinha sido acordado em termos de autarquia 

e município é que iriamos manter abertas, todas as opções, até à conclusão ou até termos 

todos os elementos relativos ao processo. E, por isso, numa 1ª fase, manifestei a vontade, 

sem auscultar o Executivo, de vender as ações. Isto porque, se não manifestasse essa 

vontade, depois mais tarde não poderíamos vender e considerava que só poderíamos tomar 

uma decisão correta, na posse de todos os elementos. Quando foi colocada em cima da 

mesa a totalidade da proposta e a oferta que era feita, o Executivo entendeu não vender a 

sua participação. É, em termos gerais, o que está nessa proposta, nessa carta com todos os 

contornos e todos os passos que foram dados nesse sentido.” ----------------------------------------

------ Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  faz a intervenção que se 

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

------ “Antes do período de antes da ordem do dia, queria fazer uma referência de natureza 

pessoal e institucional relativamente à evocação de uma figura, uma personalidade 

recentemente desaparecida que é o Professor Edmundo da Fonseca, pelo que representou 

para o concelho e também pelo seu percurso académico, cívico e político, importando assim 
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salientar o seu desaparecimento. O Professor Edmundo integrou esta Assembleia em 

diversos mandatos, nas décadas de 70 e 80 e foi um acérrimo defensor de um 

estabelecimento do Ensino Superior em Águeda, um sonho que viria a concretizar-se em 

1999 com a criação da ESTGA tendo sido o presidente da comissão instaladora e seu 

diretor, durante oito anos. Personalidade irreverente, por vezes desconcertante, mas 

também um homem de convicções pelas quais se debateu com coragem e com 

determinação. No momento do seu desaparecimento, impõe-se evocar a sua memória e o 

seu legado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, foi dada a palavra aos membros que representam a Assembleia Municipal, 

noutros órgãos. Foi feita a intervenção que se transcreve na íntegra: -------------------------------

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

------ “ Não obstante terem só passado onze dias sobre a reunião da CIRA, já não tenho bem 

presente mas posso aqui dizer e com a ajuda da convocatória que aqui tenho, que foi 

referida a privatização da ERSUC, aliás o grupo do Partido Socialista que esteve presente 

na CIRA chamou a atenção precisamente para essa questão, manifestando a sua 

discordância e a sua preocupação relativamente a este processo de privatização que estará 

em curso ou pelo menos a intenção que o mesmo esteja em curso e, para além disso e de 

uma série de informações que foram prestadas pelo Sr. Presidente da CIRA foi também feita 

a apreciação e votação da 3ª revisão Orçamental e depois também a apreciação e votação 

das Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal, para 2015. ---------------------

------ A reunião foi relativamente rápida, que eu me recorde não teve nenhum caso em 

especial que mereça destaque, apenas o Sr. Presidente deu conta das conversações que 

têm sido encetadas relativamente ao Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que também foi 

solicitado e que também não trouxe grandes novidades relativamente aquilo que já é do 

conhecimento, e depois é o normal. Não sei de algum dos membros desta Assembleia que 

estiveram presentes terá alguma coisa a acrescentar, mas daquilo que eu me recordo, é 

isto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ MOÇÕES ------------------------------------------------------

------ Carla Eliana Costa Tavares – PS : ---------------------------------------------------------------------

------ “Dia Internacional pela eliminação da violência contra as Mulheres: ---------------------------

------ Assinalou-se no passado dia 25 de Novembro, o Dia internacional pela eliminação da 

violência contra as Mulheres. ------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Segundo os dados disponíveis, na União Europeia, mais de 80 milhões de mulheres já 

foram vítimas de violência. ---------------------------------------------------------------------------------------
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------ No contexto europeu, e segundo as notícias sistematicamente publicadas, Portugal é 

um dos países onde a lista negra de crimes contra as mulheres mais tem crescido e onde 

mais se tem desinvestido em apoios e proteção sociais, sendo ainda altamente preocupante 

o facto de a esmagadora maioria das mulheres que morrem às mãos dos companheiros 

terem pedido ajuda às autoridades de segurança e terem sido negligenciadas. ------------------

------ O distrito de Aveiro, não foge a esta realidade e ocupa o número dois na tabela que 

contabiliza o número de ocorrências de violência doméstica a nível nacional, com um total 

de 1293 registos de denúncias junto das autoridades competentes: PSP, GNR, Polícia 

Judiciária, Ministério Público e Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, quando os 

casos envolvem menores. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ A violência doméstica como fator de risco, é atualmente a principal causa para abertura 

de processo na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Águeda, ocupando o 

concelho de Águeda o terceiro lugar da tabela de ocorrências de violência doméstica no 

distrito de Aveiro, logo a seguir a Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis. -------------------

------ Os casos de violência doméstica ultrapassam a mera violência conjugal, ganhando 

cada vez mais expressão a violência no namoro bem como a violência sobre pessoas 

particularmente indefesas em razão da sua idade, deficiência, doença, gravidez ou 

dependência económica, que com o agressor coabite; --------------------------------------------------

------ Perante o aumento crescente de casos, é de lamentar que o Governo continue a 

encarar este problema como um problema menor e marginal, retirando apoios às instituições 

que efetivamente promovem o combate a este tipo de crime público. -------------------------------

------ Numa altura em que o nosso país enfrenta graves problemas demográficos, em que se 

discute a necessidade de implementar uma política de apoio à natalidade e em que se 

debatem medidas de conciliação da vida profissional com a vida familiar, relegar esta 

matéria para segundo plano revela uma completa ausência de estratégia social, para além 

do evidente desrespeito pelos mais elementares direitos sociais, consagrados na 

Constituição de República Portuguesa. -----------------------------------------------------------------------

------ O Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Águeda, na 

reunião ordinária realizada no dia 12 de Dezembro de 2014, propõe a aprovação da 

presente moção, deliberando-se o seguinte: ----------------------------------------------------------------

------ Manifestar a sua total solidariedade para com as crianças filhas e filhos de mulheres 

vítimas de violência doméstica; ---------------------------------------------------------------------------------

------ Manifestar total solidariedade para com as famílias das 40 mulheres assassinadas 

entre Janeiro e Dezembro de 2014; ---------------------------------------------------------------------------

------ Solicitar à Câmara Municipal de Águeda a realização de ações externas no âmbito da 
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violência doméstica, bem como a elaboração de um Plano de Acção para a Igualdade de 

Género, Cidadania e Não Discriminação no Município de Águeda; -----------------------------------

------ Solicitar ao Governo de Portugal e à Assembleia da Republica maior empenho na 

criação de respostas e de medidas na prevenção da violência doméstica, designadamente 

com alterações legislativas que permitam uma maior proteção da vítima e bem assim com o 

reforço dos apoios às instituições que efetivamente promovem o combate a este tipo de 

crime público.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- No seguimento da apresentação da moção foram feitas as intervenções que se 

transcrevem na integra: -------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Este facto é unânime, mas que convém passarmos a situações práticas. O que eu 

solicitava aqui ao Sr. Presidente da Câmara é que desenvolvesse aqui os esforços dos seus 

serviços, em colaboração com os elementos da CPCJ aqui representados, pois existe uma 

intenção da parte da CPCJ em desenvolver algumas ações no âmbito da violência com 

jovens, nomeadamente no âmbito da violência no namoro que, segundo os dados 

existentes, tem vindo a aumentar. -----------------------------------------------------------------------------

------ Também a nível da CPCJ se repara que, pela primeira vez, os casos decorrentes de 

violência doméstica e chamada violência conjugal, porque essa questão da violência 

doméstica não existe como crime, existe como problemas de violência conjugal, como 

alguns já tentaram escrever, que seja abordada de uma forma mais sistémica. Por exemplo, 

começar a abordar essa questão junto de todos os miúdos, dos 15/16 anos; logo nas 

entradas para o 9º e 10º ano, abordar alguns assuntos deste género; e que a CPCJ com o 

apoio da Câmara, desenvolva ações, no âmbito da violência no namoro. -------------------------- 

------ Em relação à violência doméstica, há atenção, disponibilidade de todos, o alerta, o não 

deixar arrastar situações. Era mais um alerta nesse sentido.” ------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal refere que as escolas desenvolvem 

muitas ações nesse âmbito, mas, como em outros aspetos da vida, a escola, só por si, não 

consegue inverter uma situação que é, só por si, uma situação grave e que diz respeito a 

toda a sociedade. Reconhece que às escolas cabe um papel importante, mas, dentro 

daquilo que lhes cabe, elas já vão desenvolvendo muitas iniciativas nesse sentido. ------------

------ Marlene Domingues Gaio  – PSD: ---------------------------------------------------------------------

------- “Concordo plenamente com esta moção apresentada pela minha colega, aliás já toda 

a gente sabe qual é a minha posição pública sobre este assunto. ------------------------------------

----- A minha intervenção aqui vai neste sentido: penso que é oportuno, e como 

representante na Assembleia Municipal na Comissão de Proteção de Menores, requerer um 
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maior empenho da Câmara Municipal. Nós temos planeado uma organização de um fórum, 

o chamado Fórum sobre Educação, que seria realizado na próxima sexta feira e, por falta de 

empenho da Câmara Municipal não obtivemos resposta até hoje a uma série de reuniões 

que solicitámos para o conseguir, esta atividade não se vai realizar e, por conseguinte, era 

só neste sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra solicitando ao Sr. Presidente da 

Assembleia  que solicite à Sr.ª Deputada, para que esta seja mais objetiva no que pretende, 

pois não percebeu o que está em causa: qual é a atividade, a quem é que pediu as reuniões 

e a quem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Sr.ª Deputada Marlene Gaio  presta os seguintes esclarecimentos: ------------------------

------ “As reuniões foram pedidas várias vezes pelo Sr. Presidente da Comissão, ainda hoje 

de manhã pediu reuniões com duas pessoas da Câmara, que se manifestaram dizendo que 

estavam muito ocupadas. Ficaram de ligar até à hora do almoço e como ninguém lhe ligou, 

nós vamos suspender a atividade, depois de já termos contactado vários intervenientes: 

Águeda TV, etc. Foi o que me foi transmitido hoje na reunião da Comissão.” ---------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  retoma a palavra para resposta: ---------------------------------

------“O Sr. Presidente da Comissão de Proteção de Menores tem o telefone do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal; o Sr. Presidente da Câmara esteve ontem de manhã a 

falar com o Sr. Presidente da Comissão de Proteção de Menores que não lhe disse 

rigorosamente nada; o Sr. Presidente da Câmara esteve todo o dia nesta Câmara Municipal 

entrou para aqui ainda não eram 9 horas e saiu daqui depois das 18 Horas, não teve 

qualquer contacto. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mediante o que vem dizer, quem é que veio contactar e de quem não obteve 

respostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agradeço que ponham nome nas coisas; -------------------------------------------------------------

------ Estive todo o dia nesta Câmara Municipal entrou para desde as 9 horas às 18 Horas, 

ininterruptamente, e a Sr.ª Vereadora também. Portanto, ninguém contactou e ontem de 

manhã mesmo falei com o Sr. Presidente da Comissão de Proteção de Menores. Se querem 

criar casos estão à vontade! Podem criá-los quando quiserem, agora criem-nos bem! Assim, 

não! ” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação a Moção apresentada pelo 

Partido Socialista e aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------

-------- MOÇÃO Acerca do processo de municipalização que te m vindo a ser negociado 

sob a designação “Programa Aproximar Educação”  -------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões  – CDU: -------------------------------------
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------ “Após meses de completo secretismo, as escolas e os professores começam a tomar 

conhecimento da proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

que o Governo pretende assinar com alguns municípios, a tempo de entrar em vigor no dia 1 

de janeiro de 2015! -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A municipalização preconizada, ainda que com outras designações, pelo governo 

PSD/CDS é assumida no Guião da Reforma do Estado documento “Um Estado Melhor”, 

aprovado pelo Conselho de Ministros em 8 de maio de 2014, a par de outras medidas a 

criação de escolas “independentes”, uma “nova geração” de contratos de associação ou a 

implementação do “cheque ensino”. A serem concretizadas, tais medidas, terão um forte 

impacto na desestruturação e desregulação do sistema público de educação, com a 

consequente desresponsabilização do Estado pela promoção e financiamento de uma 

educação pública de qualidade para todos como consagra a Constituição da República. ------

------ Aliás, a municipalização da Escola Pública tem sido uma opção crescentemente 

questionada em países onde foi adotada, como a Suécia (onde o processo está a ser 

invertido) e o Reino Unido (que estagnou sem resultados visíveis). Revelou ainda nefastos e 

perversos resultados em termos de igualdade de oportunidades e qualidade do ensino, pelo 

acentuar de assimetrias entre escolas de diferentes municípios, do descomprometimento do 

Estado no que se refere ao financiamento e responsabilidades sociais, do reforço do 

controlo sobre as escolas e da multiplicação de fenómenos de clientelismo, do agravamento 

de sentimentos de insegurança e de perda de autonomia profissional de diferentes 

trabalhadores da educação e ensino, docentes e não docentes. --------------------------------------

------ A proposta do governo, visando remeter e concentrar nas autarquias um vasto conjunto 

de competências nas áreas das políticas educativas, da administração das escolas e 

agrupamentos, da organização curricular, pedagógica e administrativa, e da gestão de 

recursos (incluindo humanos), a proposta que se conhece, e se outras existiram, continuam 

a ser ocultadas, representa, em muitos aspetos, uma inaceitável intromissão na vida das 

escolas e, em particular, dos professores, não obstante declarações de intenção em sentido 

contrário repetidas por governantes e autarcas, nomeadamente, sublinhando a exclusão dos 

docentes deste processo de transferência de competências, o que não é, de todo, verdade. -

------ Com efeito, se a autonomia das escolas não tem passado de retórica, neste quadro de 

municipalização da educação ela ainda mais limitada seria, ainda que sob a capa da 

aproximação. A autarquia passaria, inclusive, a interferir na esfera da autonomia profissional 

dos docentes, elemento estruturante do próprio funcionamento da Escola Pública, quando, 

por exemplo, se propõe definir os conteúdos, metodologias, atividades e avaliação das 

componentes curriculares locais. Assacaria competências às próprias escolas e 
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agrupamentos, numa dinâmica contrária à da propalada autonomia, entrando, mesmo, em 

domínios que, sem desprimor para o poder local, não se devem inscrever no seu já amplo 

âmbito de exercício. O município poderia, também, passar a escolher e contratar docentes 

para projetos específicos de base local, ou até, outros. Poderia proceder à gestão dos 

recursos docentes disponíveis entre os agrupamentos de escolas. E, entre outras coisas a 

carecerem de cuidada discussão e ponderação, ao abrigo de um designado coeficiente de 

eficiência, teria ainda direitos a receber um prémio financeiro de 13594,71€/ano por cada 

docente cuja dispensa conseguisse engendrar, no propósito de diminuir o seu número de 

professores e educadores abaixo do dos “estimados como necessários” pelo MEC para 

cada concelho. Considerando inadmissível a assinatura de um contrato desta natureza e 

com estas implicações a Assembleia Municipal de Águeda reunida a 12 de Dezembro: -------

------ Exige a suspensão imediata do processo em curso, cujo secretismo consideram 

intolerável em democracia; ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Reclama a imediata divulgação dos documentos e outros conteúdos das negociações 

que a Câmara tem mantido com o governo; -----------------------------------------------------------------

------ Manifesta a sua oposição à ingerência das autarquias na organização curricular e 

pedagógica das escolas, assim como na gestão do pessoal docente; ------------------------

Reafirma a Defesa da Escola Pública e Democrática tal como consagra a Constituição da 

República, repudiando, em consonância, qualquer desresponsabilização do poder central 

nesta matéria; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Defende que o interesse e o empenhamento do município no funcionamento e na vida 

das escolas e dos agrupamentos do concelho não requer o quadro de competências que o 

Governo tenta transferir, recorrendo a concelhos como o de Águeda para lançar o seu 

programa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No seguimento da apresentação da moção foram feitas as intervenções que se 

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

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

------ “Há muito do que aí diz que com o qual eu também concordo, mas não concordo 

contudo, mas não posso admitir essa moção neste momento, quando vamos ter um ponto a 

seguir para discutir este assunto. É prematuro, do meu ponto de vista, votarmos seja o que 

for. Se há coisas com as quais eu concordo, também há coisas aí com as quais discordo, 

nem têm o mínimo de verdade. Portanto, se a moção for agora votada, ver-me-ei na 

obrigação de votar contra.” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Já tinha levantado o braço quando o Eng. Hilário pediu para falar e é mais ou menos 
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no mesmo sentido. Este assunto, como já se viu na Assembleia Municipal já tinha muita 

diversidade de opiniões. Dentro do nosso grupo municipal há opiniões bastante diferentes 

ainda outro dia, ouvi o Dr. Paulo Matos a intervir sobre isto e aqui haverá outras opiniões. 

Eu, naturalmente, sem ter uma proposta concreta sobre aquilo que vai ser apresentado, não 

vou naturalmente votar contra uma moção que nem se propõe que se discuta. ------------------

------ Muito daquilo que o Sr. Presidente da Câmara aqui explicou sobre este processo que 

erradamente foi chamado de municipalização, muito daquilo que ele disse acho que faz 

sentido, outras coisas são arriscadas e acho que é preciso ver muito bem como é que as 

coisas são feitas ainda não existe uma proposta. Acho bem que os dados sejam lançados. 

Vai haver um ponto da Ordem de Trabalhos para abordar este assunto e acho 

absolutamente extemporâneo estar a votar uma moção que prevê ou que preconiza 

simplesmente que se encerre esta discussão, porque eu, por princípio, por definição ou por 

dogma não sou absolutamente contra ou a favor antes de saber ao certo o que nos vão 

propor.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Devo dizer ao Sr. Francisco Simões que o meu estimado colega e Secretário-geral da 

FENPROF, Mário Nogueira, não teria feito melhor. ------------------------------------------------------- 

Dir-lhe-ia também que se tivermos que discutir aqui coisas de caracter sobre a escola 

pública, dir-lhe-ia hoje que a escola pública hoje está em diluição; está a desaparecer, 

porque ninguém precisa de ir hoje à escola para aprender. Hoje, sentados à secretária em 

casa, aprendem os filhos, os pais, os avós, aprende quem quer. E, portanto, estamos num 

paradigma de mudança da escola, onde questionar aquilo que aqui foi questionado, Sr. 

Francisco Simões, que eu não ouvi uma única vez a palavra aluno. ---------------------------------

------ Aquilo que se falou aqui foi de escola e professores e a escola e os professores só tem 

uma razão de existência, que é existirem alunos. Portanto, aquilo que nós temos que 

questionar em primeiro lugar é se as mudanças que se estão a introduzir, são benéficas 

para os destinatários. Ou seja: são benéficas em primeiro lugar para os alunos. Poderemos 

estar efetivamente a poupar dinheiro; até poderemos estar a ter que investir mais dinheiro. --

------ Se aquilo que poupamos, aquilo que reinvestimos ou investimos em excesso contribui 

para a melhoria da aprendizagem, para a melhoria e para o sucesso dos alunos, então, 

justifica-se que façamos mudanças. ---------------------------------------------------------------------------

------ Agora, também como aqui foi dito, eu também estou de acordo que há um ponto nesta 

Assembleia para discutir, que eu até acho que é extemporâneo estar a introduzi-lo na 

Ordem de Trabalhos e que eu chamaria a atenção do Sr. Presidente da Assembleia 

precisamente para a necessidade urgentíssima que nós temos de ativar e de criar e nomear 
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as comissões desta Assembleia. -------------------------------------------------------------------------- 

Nem todos, dentro desta casa, temos sensibilidade para tudo e há algumas coisas que 

efetivamente nos escapam em diversas matérias, mais a uns do que a outros e, portanto, as 

comissões como nós sabemos, são o veículo fundamental para partir pedra, para dissecar e 

para apresentar à Assembleia um conjunto, já trabalhado, de fatores que depois nos 

permitem com alguma justeza e alguma honestidade, tomar decisões. E se tivéssemos as 

comissões feitas este assunto deveria estar já nas mãos da Comissão de Educação se 

encarregaria como em mandatos anteriores, de apresentar a esta Assembleia um relatório, 

dando-nos esclarecimentos capazes de nos mover a votarmos da melhor forma possível. ----

------ Nós não estamos aqui, obviamente, para votar com alguma tendência política ou 

alguma tendência pessoal sobre o carácter das coisas, mas, fundamentalmente, estamos 

aqui para representar o município e tentar tomar decisões que sejam as melhores possíveis 

para o município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, Sr. Presidente, eu recomendava que, urgentemente, tome a iniciativa de que 

esta Assembleia, da forma mais célere possível, crie as respetivas comissões. ------------------

------ No demais, eu direi Sr. Francisco Simões, muito honestamente, que se tiver que votar 

esta moção, obviamente eu vou votar contra; não por qualquer motivo em especial, mas 

neste momento eu discordo muito do que disse. Não discordo de tudo obviamente, porque 

senão algo estaria mal entre nós e então estaríamos diametralmente opostos um do outro e 

não estamos. Há coisas que onde obviamente temos pareceres coincidentes e noutros não 

temos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Daquilo que estamos a discutir, é de facto extemporâneo estar a discutir qualquer tipo 

de moção neste momento. Também estou de acordo com isso.” -------------------------------------

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

Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Não queria tecer muitos comentários acerca da moção, queria essencialmente fazer 

um pedido ao Sr. Francisco Abrunhosa Simões, por concordar com uma pequena parte do 

que o Sr. Eng.º Hilário disse, que era da possibilidade de passarmos a moção para o ponto 

da discussão da questão da municipalização do ensino. ------------------------------------------------

------ Quanto ao teor não me vou pronunciar neste momento. Posso estar de acordo consigo 

que algo não que não é discutido merece uma posição firme de quem quer que seja. ----------

------ O que eu lhe pedia era ver a possibilidade de mudar deste período para a altura da 

discussão da municipalização, até porque nessa altura, do pouco conhecimento que todos 

nós temos e que não nos deve permitir se calhar decidir em conformidade, se houvesse 

uma comissão de certeza que o que vinha, vinha tudo bem feito, mas como não há essa 
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comissão, de certeza que nós vamos tomar aqui uma decisão um bocado perdida por falta 

dos elementos da tal comissão. Se calhar era altura de tentar esclarecer o nosso colega 

Alberto, que também precisa de saber mais e depois dessa discussão, se calhar, já toda a 

gente deve tomar uma posição. Eu acho que este é o momento de se tomar uma posição, a 

qual deve ser tomada antes das coisas avançarem. ------------------------------------------------------

------ Portanto, pedia-lhe para que o Partido Socialista pudesse aqui também tomar uma 

posição, a favor ou contra, não o vou dizer, mas acho que era importante ser no período 

dedicado a esse ponto. Era este o pedido que eu fazia.” ------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções sobre este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia  

informa que não vê inconveniente de que a moção seja votada a seguir ao ponto 3.2, se o 

Sr. Deputado Francisco Abrunhosa não se opuser. -------------------------------------------------------

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

------ “Não pretendendo acusar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mas a moção foi 

lida antes do período da Ordem do Dia por iniciativa dele. ----------------------------------------------

------ Reparem: não se falou aqui nos alunos, obviamente! São sempre o elo mais fraco; 

falou-se nos professores porque são um elemento ativo no processo educativo e estão mais 

uma vez a ser penalizados. Os alunos são penalizados constantemente e são os mais 

penalizados com este processo. --------------------------------------------------------------------------------

------ Esta reunião é longa. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta moção é muito objetiva. -----------------------------------------------------------------------------

------ As moções não são vinculativas. ------------------------------------------------------------------------

------ O executivo pode tomar em consideração o bom da moção; se quiser esquece-la 

esquece-a; esta moção foi apresentada neste momento. Podia ser mais daqui a bocado, 

mas hoje, eu mantenho a moção e quem votar contra ou a favor, assume a 

responsabilidade.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “O pedido é o mesmo que o meu colega Paulo Seara fez que, para que não haja 

desculpas que depois da discussão do ponto 3.2, apareça a sua moção e outras e propostas 

que poderão aparecer nesse momento, mas aí já não haverá desculpas. Toda a gente teve 

oportunidade de discutir, o melhor possível, no tempo limitado que teremos. ----------------------

------ Assim, temos que a votar neste momento, uma moção onde só temos 3 minutos para 

expressar a nossa opinião, cada um de nós. ----------------------------------------------------------------

------ A minha opinião é simples. Concordo com um ponto que é: Basta! Parou! ------------------

------ Este processo tem que parar porque começou mal e vai acabar mal e, portanto, que 

acabe já hoje para não acabar ainda pior, até ao dia 31, porque isto é um processo que 
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precisa tal como todos nós precisamos de tempo. --------------------------------------------------------

------ Portanto, a minha opinião é: votarei favoravelmente qualquer proposta que diga parar, 

sem olhar para os considerandos ou “suponhamos”. Agora que esses “suponhamos” e 

considerandos são importantes para a fundamentação portanto eu sublinhava se pudesse e 

tem esse direito, visto que apresentou a monção, que a moção fosse apresentada no ponto 

3.2 da Ordem de Trabalhos e que fosse votada nesse momento. Era essa a minha 

solicitação.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com a concordância do proponente e dos restantes membros a votação da moção 

será adiada para o ponto 3.2 da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------

------ Presidente da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------------------

------ “Aproveita ainda o momento, e também por sugestão por sugestão do Sr. Presidente 

da Junta de Águeda e Borralha, para lembrar e deixar um reconhecimento uma figura 

importante recentemente desaparecida, professor, meu colega e também presidente da 

Junta de Freguesia de Águeda que foi o professor Valdemar Fonseca; professor de muitos 

dos presentes e dos ausentes, uma pessoa simples, séria, um bom professor e que também 

nos deixa, a mim particularmente muita saudade, fica portanto este registo de 

reconhecimento”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Armando Ferreira , de Óis da Ribeira: -----------------------------------------------------------------

------ “Para aqueles que não me conhecem, eu apresento-me, sou de Óis da Ribeira e só o 

facto de ser de Óis da Ribeira me traz aqui hoje, porque se não fosse de Óis da Ribeira o 

que se está a desenrolar neste hemiciclo, não me diria absolutamente nada. ---------------------

------ E venho cá porque Óis da Ribeira, uma terra decente, que sempre pautou o seu 

compromisso e as suas gentes sempre pautaram a sua atividade para que ela fosse 

engrandecida, neste momento voltou aos meados do século passado. -----------------------------

------ E vejam: para se perceber o que vou dizer, para se entender aquilo que se pretende 

dizer, é preciso conhecer um bocado de Óis da Ribeira. Óis da Ribeira é uma península que 

nunca pretendeu estender-se para Norte para o concelho de Aveiro, nem para Sul em 

direção a Espinhel, porque os seus interesses económicos prevaleciam mais para nascente 

e, em meados do século passado, na década de cinquenta muita gente de Óis da Ribeira 

com capacidade e com força de vontade, criaram uma obra; conseguiram que se fizesse, se 

criasse uma ponte e consequentemente e obrigatoriamente, lançarem um aterro dessa 

ligação dessa mesma ponte para Cabanões, passando sobre a várzea que o Águeda ali faz. 

------ Foi começada quando eu nasci. Foi inaugurada quando eu tinha dois anos. E é 

curioso: todos estes que hoje estão envolvidos neste processo de destruir a identidade de 
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uma terra que é Óis da Ribeira, onde os órgãos legítimos que hoje nos governam, são por 

assim dizer, os leões a baterem-se para esse destroçar de identidade de uma povoação, e 

aqui falo diretamente da ação de uma Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia. 

Óis da Ribeira teve que investir muito naquele projeto e em 1950, Óis da Ribeira teve que 

pagar 150.000$00. Eu procurei tudo. Jaime Martins, Cortesão António, todos os técnicos 

ligados à área para me dizer o que é que poderia valer 150.000$00, traduzidos hoje, eu não 

sei mas comecei a imaginar. Fui procurar salários da época; salários de dez paus, como se 

dizia, 10$00 ou de dez mil reis, porque aquilo significou a transação de um tipo de moeda 

para outro. Se assim um operário ganhasse dez paus, 10$00 por dia, significava que Óis da 

Ribeira foi obrigado a investir para que aquilo fosse feito ponte e acessos do lado de Óis da 

Ribeira e do lado de Cabanões, teve que investir com 15 mil dias de trabalho. Apercebam-se 

desta dimensão em termos de números! 15 Mil dias! -----------------------------------------------------

------ Mas não foi só isso que Óis da Ribeira teve que investir. Óis da Ribeira teve que 

investir com os terrenos onde foram feitos os acessos. Todos de Óis da Ribeira. Óis da 

Ribeira teve que investir com os terrenos, os aterros para fazer o dito aterro. Todos nós ou 

todos vós que aqui estão desconhecem isso. Muitas famílias se endividaram para que a 

obra fosse feita. E a obra era de tamanha dimensão que a vizinhança nascente, que não a 

mesma encostada mas que já mirando da parte de cima, para a várzea do Águeda, dizia 

que aquela obra só seria feita quando as galinhas tivessem dentes. É curioso. A obra foi 

feita. A galinha apareceu lá feita por um tal Gil Martins. Um homem que fazia uns bonecos e 

que arranjava o presépio. A obra foi inaugurada com toda a pompa e circunstância e o povo 

de Óis da Ribeira foi o que lutou para que ela fosse feita. -----------------------------------------------

----- Eu comecei a utilizar aquilo quando eu era miúdo, a passar por baixo de dois aquedutos 

que ainda lá estão. Hoje partidos porque alguém ordenou a alguém que todo aquele aterro 

fosse retirado, com outros objetivos não sei quais. Nem sequer se preocuparam em 

perguntar de quem aquilo é propriedade. É pública sim! Mas se é pública é propriedade de 

que a teria dado porque a parte pública quando recebe algo que lhe é dado, na sua remoção 

tem uma junta de freguesia ou um dito agrupamento que devia decidir alguma coisa, não 

decidiu, não sei se está bem se está mal, tudo bem! Mas também não é para decidir nada. --

----- Mas naquela altura passava a linha do comboio para Águeda, para estudar aqui. Para a 

escola comercial e industrial de Águeda. Lá em baixo onde hoje está implantado o Tribunal. 

Depois vim para cima onde hoje está a Marques de Castilho. E eu vinha a pé. Quantas das 

vezes tinha que passar junto à parte terminal que encosta mesmo à primeira casa de 

Cabanões, de vez em quando vinham chuvadas grandes e nós tínhamos que tirar as 

chancas ou as botas, porque naquele tempo não havia calçado, para passar para apanhar o 
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comboio e quando chegávamos a Águeda via-mos também Águeda alagada. O aterro já 

estava feito. A obra já estava feita. A ponte já estava feita e continuará feita, não foi 

destruída. Como eu ouvi há umas três semanas atrás, quando se discutiu aqui o Estado do 

Concelho, falar-se em ponte. Não há ponte. Nós ali estamos a discutir o aterro que nos 

voltou a atrasar 65 anos na nossa existência porque alguém se lembrou de tirar de lá aquilo, 

mas mais tarde as cheias em Águeda existiram e continuaram a existir, estão a existir, mas 

elas continuaram naquele tempo mesmo com aterro. Fez-se depois a ponte e o acesso de 

Casainho ou de Oronhe para Espinhel, que também tapou ou teoricamente terá tapado as 

águas pela várzea e as cheias continuaram em Águeda, iguais como antes. Só que, quando 

se começou a aterrar a várzea e quando se começou a aterrar a várzea de Assequins a 

começar na loja do Fânfase até lá para cima de Assequins e quando se começou a acabar 

pura e simplesmente com a proteção às grandes enchentes porque a várzea foi obstruída e 

se começaram a fazer lá pavilhões gimnodesportivos, trouxe o mercado para lá, trouxe para 

ali fazer habitação urbana com lojas, escritórios, habitação, mas aí ninguém foi perguntar a 

Óis da Ribeira se devia receber algum remanescente desse investimento pela venda de 

uma várzea que valeria 5 tostões/m2. Aí ninguém se preocupou. E puseram isso. 

Atravancaram a várzea. Taparam-na toda e quem em 20 m3 põe lá 900 m3 de certeza que 

só lá vão caber 100. Foi por isso que Águeda, a partir daí, começou a ter cheias cada vez 

mais intensas, cada vez com efeitos mais nefastos e prejuízos prejudicando tudo e todos. 

Repita-se isso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E aqui há que lembrar o alerta feito por um aguedense, por muitos é odiado e por 

outros é estimado que bem a conhece e há um livro que foca isso, Dr. Manuel Alegre, em 

que disse: “ É o maior crime ecológico que está a ser feito em Águeda!” ---------------------------

------ Mas depois vieram, não sei, alguém que certamente fará assim, e arrepiará a caixa 

craniana atrás e à frente, uma põe uma tapa de madeira para dar umas cabeçadas em tudo 

o que lhe parece. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E houve alguém que decidiu da hidráulica ou não da hidráulica, duma comissão 

regional ou não regional, de qualquer coisa que para aí anda, que resolveu dizer que as 

cheias em Águeda seriam resolvidas se se fizesse o canal que, até aí, eu que disso não 

percebo nada, mas que ainda sei o princípio de Arquimedes, sei que isso funciona, mas em 

Óis da Ribeira, tão a jusante, vão fazer aquela obra?! Mas o mais grave, é que resolve fazer 

uma obra que em 1950 demorou 2 anos a ser feita, quando se dá um prazo para agora se 

feita em 500 dias ou perto disso. -------------------------------------------------------------------------------

----- Eu só queria saber como é que é possível, quando a tecnologia evoluiu tanto, como é 

que é possível conceder um prazo tão longo para se fazer uma obrinha, uma coisinha 
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pequena que hoje não representa nada em termos de engenharia. ----------------------------------

----- Eu faço esta pergunta: --------------------------------------------------------------------------------------

----- Vamos nós ter, Óis da Ribeira, de suportar aquela imundice, durante quanto tempo? ----

----- Vamos nós, de Óis da Ribeira, ter que ser herdeiros dos erros dos outros? ------------------

---- Eu só queria que o Sr. Presidente da Câmara, aqui ou noutro local, dissesse a quem 

coube a decisão, a quem couberam os estudos para a implementação daquele trabalho e 

quais os critérios que foram seguidos para nós estarmos pendurados nisto. ----------------------

------ Eu digo-lhes uma coisa: eu, em 1973, numa região em Castro Daire, tive necessidade, 

eu e os meus camaradas de armas, de fazer uma operação para graduar determinados 

tipos de homens, especiais para ir para a guerra nas colónias. Engenharia militar em 24 

horas. Criou uma ponte para nós podermos fazer essa prova. Será tão difícil, hoje, quando 

não há guerras coloniais, quando não há interesses, aqui neste caso, que não seja o de 

proteger a população de Óis da Ribeira, que não se encontrem razões, metas e objetivos 

muito mais concisos para se ultrapassar essa situação?!”----------------------------------------------- 

------ Victor Januário, Mourisca do Vouga: -----------------------------------------------------------------

------ “Eu vou ser muito sucinto. Vou fazer apenas três perguntas, reveladoras de outras 

tantas apreensões e concretamente, as perguntas resultam de alguma atenção às 

apreensões lúcidas e críticas feitas nesta Assembleia pelos deputados desta Assembleia e 

até contundentes relativamente ao processo de municipalização, designado processo de 

municipalização da Educação. E, relativamente a estas intervenções eu perguntaria aos 

deputados municipais se estão dispostos a dar expressão a estas apreensões de uma forma 

resolutiva e não apenas revelando as preocupações sem qualquer tipo de consequência. 

Portanto, se essa expressão pode ser uma resolução obviamente contrária às pretensões 

da municipalização da educação. ------------------------------------------------------------------------------

------ Acho que hoje terão certamente oportunidade de expressar novamente as apreensões, 

mas creio que o carater resolutivo é que é fundamental neste processo; ---------------------------

----- Por outro lado, se têm conhecimento dos termos do contrato das matrizes, das 

cláusulas deste processo, e tendo, se já se dispuseram a partilhá-lo com a comunidade 

educativa, ou se se disporão a partilhá-lo com a comunidade educativa considerando que há 

de haver certamente tempo porque não estamos em crer que este tempo da 

municipalização seja para fazer sem tempo e seja para aplicar só com o tempo do atual 

executivo, do atual Governo da Nação, uma vez que todos sabemos que pretende poupar 

700 milhões na Educação e obviamente pode haver aqui uma boa oportunidade ou uma 

rampa de lançamento para essa poupança. -----------------------------------------------------------------

----- E digo isso porque, e passo à 3ª questão, o contrato interadministrativo que a autarquia 
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e Águeda se empenha em negociar com o Ministério da Educação, tem neste momento de 

sigiloso apenas o facto de não ter sido revelado pela própria autarquia porque tem um 

formato igual a todos os outros contratos a prazo, apresentados, às outras vinte autarquias 

que o Ministério da Educação pretende que entrem nesta experiencia piloto, uma vez que o 

papel da autarquia de Águeda não será única e exclusivamente com consequências, e 

infelizmente tanto para o Concelho de Águeda como para todo o país. Se esse contrato e 

objetivamente implica, contempla gestão de recursos humanos nomeadamente pessoal 

docente, gestão de currículo e ação disciplinar. É que esta matéria tão importante, da 

Educação, de facto informa o estado social da Educação, não é? E pode ser um bom 

contributo para ajudarmos aquele que o desmanche nos termos em que o conhecemos. E 

creio que também ninguém ficaria com vontade de tomar a dianteira nisso. Sabemos, 

obviamente que há aqui, pensando em quem tem reclamado este processo, sabemos que o 

que diz aqui é verdade, o guião da reforma do Estado o reclamou e até agora só se sabe da 

intenção, da vontade política e até doutrinária de este processo avançar por estar plasmada 

no guião da reforma do Estado, mas também sabemos que a gestão do currículo, não pode 

estar sujeito a flutuações, de contexto local e os regimes e os sistemas não se fazem para 

as pessoas que naquele momento gerem, até porque depois não tem volta a dar e a volta a 

dar pode ser muito mais complicada do que aquela que à partida possa aparentar, 

independentemente de nós podermos ver bondade ou não, porque se formos pela bondade 

ou maldade, obviamente que não estão os bons dum lado e os maus do outro. ------------------

------ Se gestão do pessoal docente está implicada na matriz, bom, eu diria assim: é certo 

que o Sr. Presidente da Câmara disse algo semelhante a isto, que estaria longe de ser 

possível despedimento de professores ou algo do género. Isso é uma verdade; é evidente. É 

uma verdade. De facto, os professores poderiam ser sujeitos a partir do mês de fevereiro, à 

chamada reclassificação, ou que é a mobilidade especial. Mas também é tão verdade hoje 

como deixa de ser verdade amanhã, porque foi num abrir e fechar de olhos que o vínculo 

público dos trabalhadores da administração pública o deixou de ser de um momento para o 

outro. Foi de um momento para o outro. ---------------------------------------------------------------------

------ E, já agora, uma vez que nas matrizes que têm sido divulgadas as matrizes de 

responsabilização das autarquias, a gestão do pessoal docente tem figurado apenas no 

âmbito da quota do curriculum de que a autarquia seria responsável. Bom: as mais recentes 

já não têm isso; já contemplam a contratação de todos os docentes que agora podem ser 

contratados por escola. Portanto, isto é tudo num abrir e fechar de olhos, e sentindo-me bem 

em Águeda, vivendo em Águeda, já agora peço desculpa não me apresentei. Sou Victor 

Januário, vivo em Mourisca do Vouga, não me queria sentir mal por Águeda estar a tomar a 
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dianteira num processo, que me desculpem, é aventureiro demais para um assunto tão sério 

e com implicações tão futuras. Os jovens e a formação dos jovens são importantes para a 

democracia, mas também a formatação é importante para o poder. Em a formatação dos 

jovens pode de facto vira a ser um instrumento de perpetuação dos poderes locais. E, 

portanto, deixo apenas esta reflexão para os senhores.” ------------------------------------------------

----- De imediato, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, dá a palavra ao Sr. 

Presidente da Câmara  para responder às questões que foram colocadas e que a seguir se 

transcrevem na íntegra. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Penso que sobre esta última questão, teremos oportunidade de a abordarmos no ponto 

seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a 1ª questão e colocada relativamente aos trabalhos que estão a ser feitos em 

Óis da Ribeira, aqueles trabalhos foram preconizados, já há muitos anos, pelo ex INAG – 

Instituto Nacional de Águas, salvo erro, que já não existe e, foi estudado inclusivamente de 

forma mais aprofundada, aquando das cheias maiores que houve aqui no Concelho e mais 

propriamente na cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a construção daquele aterro, contaram-me essa história que já conheci quando a 

obra já estava em execução. Isso não impediria, mas de qualquer forma, algumas situações 

mais afetivas, por parte da população de Óis da Ribeira, que eram totalmente do 

desconhecimento do executivo, relativamente a esse assunto. ----------------------------------------

----- Sobre as obras, efetivamente, dada a conjuntura económica que vamos vivendo, 

tivemos alguns problemas. A empresa estava numa situação económica difícil, meteu um 

plano de recuperação económico, está aprovado, está a trabalhar só que, quando começou 

a trabalhar, também vieram as cheias e que estão a prolongar o trabalho e isso tem 

dificultado a ação. No entanto, a empresa está no terreno e a obra está a continuar, embora 

estejamos no tempo que estamos. Estamos no inverno. Vamos tentar que este assunto seja 

resolvido o mais rapidamente possível. -----------------------------------------------------------------------

------ Agora, há uma estrada que não é uma estrada alcatroada. Estamos a falar em terreno 

de REN. Está a ser feito um acesso onde as pessoas podem passar. Há problemas quando 

houver cheias de volume elevado, mas em algumas situações estamos a acautelar isso, 

nomeadamente o transporte de alunos para o comboio e outras passagens de pessoas. 

Temos essa situação razoavelmente acautelada, mas obviamente poderá haver sempre 

alguma situação que saia fora das previsões e das ações que temos previstas neste 

momento. É quanto me apraz dizer sobre este assunto.” ------------------------------------------------

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

------ “A intervenção do Sr. Presidente levantou-me agora uma dúvida: parece-me que o Sr. 
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terá dito que só teve conhecimento da obra depois desta estar começada.” -----------------------

----- Ao que o Sr. Presidente da Câmara responde: -------------------------------------------------------

---- “Não! Da forma como foi feito aquele aterro; da história da constituição daquele aterro. 

Que foi a população de Óis da Ribeira que se juntou e que fez aquele aterro. Eu só tive 

conhecimento dessa situação após o início da obra. -----------------------------------------------------

------ Novamente o Sr. Eng.º Hilário Santos questiona: -------------------------------------------------

------ “Então o Sr. Presidente assume que a obra foi programada como está a decorrer neste 

momento, mais 500 dias para executar, nas mesmas condições, e tudo isso?” -------------------

------ Mais uma vez o Sr. Presidente da Câmara  responde: -------------------------------------------

------ “500 dias para executar e é bom que refira isso, são duas pontes que são para 

executar. Aquela empreitada é: aquela ponte e outra ponte na curva do Miguel. São 500 

dias para executar as duas obras.” ----------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Dirijo-me hoje a esta Assembleia em primeiro lugar para dar os parabéns ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal e ao seu executivo, pelo equilibrio financeiro que o 

Município apresenta apesar, das dificuldades económicas que o país atravessa. Isto mostra 

como é óbvio, uma boa gestão de recursos e um planeamento atempado que permitiu ao 

município ir buscar os fundos comunitários capacitando-o de verbas que possibilitaram a 

boa execução de várias obras. ----------------------------------------------------------------------------------

------ E, como exemplo, gostava de destacar aqui, o que foi realizado em Macieira de Alcôba, 

uma aldeia, outrora condenada a uma morte lenta e que hoje  é uma povoação aberta ao 

turismo em progesso com boas perspetivas futuras. Foram criadas condições e 

estabelecidos protocolos com sucessivos presidentes da junta e outras entidades para que 

este projeto parcelasse uma componente importante no desenvolvimento turístico do 

Concelho de Águeda e para que Macieira de Alcôba não ficasse condenada à desertificação 

e ao esquecimento. De uma escola primária, tristemente vazia e cujo espaço estava 

condenado à degradação, que o tempo iria causando, abriu-se um restaurante, cujo nome 

“A Escola” veio dar mais vida a Macieira de Alcôba.  -----------------------------------------------------

------ Realço os percursos pedestres que foram devidamente estudados e realizados por 

este executivo, assim como o apoio dado à associação cultural local do Centro Amizade 

Macieirense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A criação de transporte para a população reduzindo as dificuldades em termos 

económicos e práticos, nos acessos aos mais diversos serviços sediados na cidade. ----------

------ Estas são algumas ações que dinamizam esta aldeia, uma das várias pérolas do nosso 
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cocelho e que devido à reorganização administrativa do território das freguesias, é hoje 

freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba. ----------------------------------------------------------------

------ Procurando a história de Macieira, perdida no tempo, e indo ao encontro, conseguiu-se 

traze-la à vida e o projeto do milho antigo, largamente apoiado por esta câmara, é um dos 

exemplos. Tradição e futuro fazem assim todo o sentido. Os macieirenses e os amigos de 

Macieira têm investido na reconstrução das suas casas e os investidores, cada vez mais, 

veem na aldeia uma fonte de rendimento atual e sobretudo futuro. Temos, na Urgueira, 

abastecimento de água tratada ao domicílio, pelo que certas casas, têm sido mais 

rentabilizadas pela ocupação turística. Muitas outras habitações também têm uma ocupação 

relevante ao longo do ano, tendo os proprietários, resolvido pelos seus próprios meios, o 

abastecimento de água e saneamento. Outas, apesar de resturadas e boas condições e 

saneamento particular, ainda esperam pela água ao domicílio, apesar de uma grande parte 

da obra ainda de distribuição em Macieira de Alcôba, estar concluida há anos pela Câmara 

Municipal de Águeda . Esta situação trava evidentemente, em grande parte, o 

desenvolvimento do turismo de habitação local. -----------------------------------------------------------

------ Macieira de Alcôba é um dos exemplos de investimento atempado evitando uma 

desertificação precoce e a dissocialização de uma população cada vez mais idosa enraizada 

na sua aldeia, na sua terra. Uma aldeia que se não fosse a visão futurista do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Águeda, Junta de Freguesia e outras entidades,  ficar-se-ia entre 

os pinheiros e os eucaliptos e entregue às ervas daninhas. --------------------------------------------

------ Se é verdade, Sr. Presidente, que foi levar Águeda por esse mundo fora, à procura de 

investidores e tantas vezes aqui criticado por tal razão, também o vi galgar mato, linhas de 

água e riachos,  à procura da história de Macieira, para a poder trazer ao presente e fazer 

progredir o turismo nesta terra. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Fica aqui um muito obrigada ao Sr. Vereador do Turismo Edson Santos, Sr.ª. 

Vereadora da Cultura, Dr.ª Elsa Corga e a todos os que colaboraram para que esta terra se 

desenvolvesse e regenerasse. ----------------------------------------------------------------------------------

------ E por fim deixo uma nota, muito foi feito mas podemos e devemos sempre fazer mais. 

Os projetos só acabam quando se morre e Macieira de Alcôba está cada vez mais viva e 

com mais gente interessada no seu presente e no seu futuro.” ----------------------------------------

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

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

------ “Só queria aqui dizer duas coisas ao Sr. Vereador Jorge Almeida. ----------------------------

------ Nós temos uma obra que o Sr. Vereador Jorge Almeida prometeu fazer. Dei-lhe 

documentos de todos os terrenos, que eram uns muros, umas casas velhas que estavam a 
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cair, na Rua da Liberdade, perto da farmácia. Acontece que isto já vai em mais de 5 anos. 

Já lhe falei várias vezes e ele responde que se vai ver isso. Não pode ser assim, Sr. 

Vereador! Há dias, parei o carro e fui eu deitar a mão e empurrar o muro que estava a cair 

para a estrada, porque se cair em cima de alguém, os culpados não é a Junta de Freguesia; 

vai ser a Câmara Municipal e depois chame à atenção ao Sr. Vereador. Há mais de cinco 

anos que eu entreguei as matrizes, entreguei tudo. -------------------------------------------------------

------ Outro caso é a Rua da Quinta do Neves. O Sr. Vereador mandou fazer um 

levantamento topográfico, marcaram para alargar a estrada, estão lá as estacas ainda, vai 

para uns 5 ou 6 anos. Nunca mais! São obras que a gente não pede. O Sr. Vereador diz que 

a Trofa não pede nada, mas eu estou farto de pedir, mas para a Trofa não adianta nada. 

Adianta para outras freguesias, mas para a Trofa, não! --------------------------------------------------

------ Tinha que dizer isto ao Sr. Vereador porque eu já ando entalado há muito tempo por 

causa disto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não venho aqui para discutir. Gosto apenas de dizer a verdade do que se passa na 

Trofa. Começa-se uma obra, os protocolos, farto-me de pedir e parece que sou um pobre a 

pedir. Até tenho vergonha de vir aqui. Mando emails, tudo. Tenho vergonha! Isto parece mal. 

------ Não é fazer só em Águeda, nem em Travassô, nem em Aguada de Cima, nem em 

Macinhata! Façam nas outras freguesias também! Não custa nada! Isso fica mal à Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Vereador até lá mandou arranjar um buraco que lá estava, por debaixo do 

alcatrão, na Rua do Rego, falou que arranjava os raides para por lá porque aquilo é uma 

curva perigosa. É um perigo. Quando cair lá alguém, uma pessoa de motorizada, bicicleta 

ou de carro, fica escrito que os senhores é que são os culpados! O Senhor disse que 

arranjou a por lá um bocado de cimento, eu disse de uma maneira que era com um muro 

mais alto e o senhor fez ao nível da estrada. Também estou para ver esse caso! Havia mais 

coisas a dizer, mas o que era mais importante já disse.” ------------------------------------------------

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

------“Em primeiro uns breves segundos para concordar com a intervenção que a nossa 

colega Utília fez sobre Macieira de Alcôba. Acho que de facto a Câmara Municipal de 

Águeda está de parabéns pelo que tem feito em Macieira de Alcôba, nestes últimos 

mandatos, sou um dos que reconhece. Vivo também muito de perto o que se vai fazendo lá 

em cima e acho que é um excelente exemplo, não só da Câmara Municipal, como também 

da União de Freguesias que, afinal, não foi assim um papão como se dizia e penso que tem 

funcionado muito bem. O caso de Macieira é um caso paradigmático e penso que tem 

funcionado muito bem. Como a colega Utília disse não está tudo feito, mas já muito foi feito 
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e felicito a Câmara municipal por isso. É de facto um exemplo que se devia estender a 

outras freguesias, dentro do possível, se bem que aquela é específica. Parabéns! --------------

------ O que me trazia aqui, é uma intervenção muito breve, sobre uma questão técnica o que 

foi aqui falado na última assembleia. É uma questão técnica e tem a ver com a iluminação. --

------ Nós já aqui falámos algumas vezes sobre iluminação, por um lado, mesmo aqui no 

centro da cidade, mesmo na parte que foi intervencionada com novos equipamentos tão 

propalados deste living light lab e continuamos a ver aqui durante a noite em muitas zonas 

da cidade de Águeda, desta zona intervencionada em que se apaga um lote e depois 

acende-se outro e funcionam de forma errática em muitas zonas centrais da cidade. ----------

------ Continuamos também a ouvir muitas queixas das pessoas por causa da opção, até é 

compreensível, de se apagar poste sim, poste não, que depois é agravada porque umas 

fundem-se outras são mal calculadas e há zonas muito escuras e depois com tudo isto e foi 

isso que me trouxe cá porque na última assembleia isso foi aqui falado e o Sr. Presidente 

esclareceu que, no caso específico do Parque Empresarial do Casarão, haveria uma 

contenção, haveria uma racionalização dos gastos, a verdade é que ainda há pouco lá 

passei, tive o cuidado de lá ir antes desta Assembleia e são centenas de postes novos, 

embora não os tenha contado todos são mais do que dezenas, são centenas, estão todos 

acesos: poste sim, poste sim, dum lado e de outro da rua; há certas zonas que estão até em 

três, até no meio, de ambos os lados da rua, todos acesos. --------------------------------------------

------ O Parque Empresarial tem de facto de ser dinamizado, mas já que o estamos a fazer, 

onde as pessoas vivem, nas freguesias e na cidade, temos zonas escuras, onde as pessoas 

se queixam imenso de não terem luz à porta, das suas empresas e das suas casas e ali, 

para ninguém, estão ali centenas de luzes acesas todas as noites, sem sequer terem esse 

cuidado de intercalar uma sim, uma não. Vim de lá há pouco e se for preciso mostrar as 

fotografias ao Sr. Presidente, também mostro porque o Sr. Presidente disse numa 

assembleia que isto não era assim e que estava também dividido. É só para chamar a 

atenção e até fico na dúvida se o Sr. Presidente não mandou resolver isso só porque nós 

falámos. Não sei se tem algum complexo com isso. Espero que não!” ------------------------------

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

------ “Eu queria só fazer uma pergunta para esclarecimento porque o Sr. Presidente há 

pouco não esclareceu ou se esclareceu eu não o ouvi esclarecer. -----------------------------------

------ Quando se falou da questão da ERSUC e o Sr. Presidente disse que tinha decidido 

não vender as ações, não explicou porque motivo tinha tomado essa decisão. Se fosse e se 

é possível explicar publicamente, eu agradecia-lhe que me dissesse.” ------------------------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU : -------------------------------------
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------ “Faleceu no passado dia 30 de Novembro, o meu camarada Edmundo da Fonseca. Foi 

comigo e com o Júlio Balreira nos anos de 83/89, membro desta Assembleia Municipal em 

representação da CDU. Por isso o evoco hoje. -------------------------------------------------------------

------ Estivemos também noutras lutas e sempre no mesmo lado da barricada. Politicamente 

unia-nos um objetivo, o de estar ao lado dos mais desfavorecidos, ao lado dos que criavam 

a riqueza e dela recebiam a menor parcela. -----------------------------------------------------------------

------ Quando a amizade entre as pessoas se alimenta e cresce tendo como catalisador a 

solidariedade, a procura da justiça social da democracia e da liberdade, criam-se 

cumplicidades, afetos e vontades que dão um sentido muito mais profundo à vida e à própria 

amizade. E essa cumplicidade e afetos existiram entre mim o Júlio e o Edmundo. --------------

------ Passada esta introdução que eu não poderia deixar de fazer, gostaria agora e de uma 

forma mais institucional, falar da pessoa do Dr. Edmundo da Fonseca. O seu sentido de 

humor, a maioria das vezes contagiante, a sua capacidade de ouvir, a sua disponibilidade 

para ajudar, a sua persistência para perseguir objetivos que tinha e tínhamos definido, 

levam-me hoje a recorda-lo com saudade, mas também com uma imensa felicidade por ter 

tido o privilégio de com ele privar. ------------------------------------------------------------------------------

------ Aguedense pelo casamento e depois por opção, contribuiu generosamente com o seu 

esforço, mas sempre e com grande satisfação para o engrandecimento de Águeda. -----------

------ A comunicação social local e outras personalidades deram, justamente, destaque ao 

seu falecimento e ao seu exemplo de cidadania. Todavia, foram cometidas algumas 

incorreções, nomeadamente, a de lhe terem atribuído a responsabilidade única e pessoal, 

pela criação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.  ------------------------------

------ Se ele estivesse entre nós, com o cachimbo na mão e uma gargalhada longa e o seu 

sorriso largo no rosto, certamente corrigiria afirmando que, e referindo, a ESTGA foi criada 

por proposta da CDU, que coletivamente assistiu, a preparou e a apresentou à Assembleia 

Municipal de Águeda que a aprovou por unanimidade. Sempre a sorrir, continuaria, estes 

malandrecos, não perdem uma oportunidade para esconder aquilo que lhes interessa. 

Referem-se ao individual para esconder o coletivo, pois é o coletivo que os assusta e por 

isso usam todos os pretextos para o olvidar. ----------------------------------------------------------------

------ Como proponente que permitiu a criação da ESTGA tenho que afirmar que de facto, foi 

ele quem despoletou entre nós a discussão e chamou a atenção para a oportunidade que 

tínhamos pela frente. Foi ele, pela sua vontade e também pelo facto de ser docente na 

Universidade de Aveiro, que constituiu o elo mais forte de uma cadeia iniciada pela CDU e 

engrandecida pela participação de todas as forças políticas do concelho. Foi ele que a 

dirigiu com paixão entre os anos de 1997 a 2005, continuando a acompanhá-la por mais uns 
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anos, memo após ter abandonado a sua direção. Posteriormente, foi diretor do LIQ – 

Laboratório Industrial de Qualidade, também ligado à Universidade de Aveiro e sediada em 

Águeda. Aqui, bateu-se pela manutenção de um conjunto significativo de postos de trabalho, 

especialmente de quadros técnicos, com formação média e superior, colocados em risco de 

desemprego em virtude de alterações à legislação da fiscalização de alguns projetos da 

especialidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por tudo isto e por muito mais que fez por Águeda, merece toda a nossa estima e 

consideração e merece também que a autarquia perpetue o seu nome numa rua da nossa 

cidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para ele um abraço forte e a promessa que um dia destes, no nosso próximo encontro, 

poremos a escrita em dia. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ E já agora, porque me esqueci, fui colega do Dr. Valdemar e os autarcas vão 

morrendo, nós vamos envelhecendo e isto é o ciclo da vida, uma saudação também, a 

morte também pode ser saudada, um grande abraço para o Dr. Valdemar que foi realmente 

uma pessoa simpática, fraterna e um autarca do nosso concelho. ------------------------------------

------ Marlene Domingues Gaio  – PSD: ---------------------------------------------------------------------

------ “Permitam-me antes de fazer a minha intervenção, só uma questão prévia 

relativamente à minha intervenção de há pouco porque não quero de forma nenhuma, criar 

nenhum melindre institucional. Percebi pelo comentário do Sr. Presidente que certamente 

não fui bem percebida, ou não me soube explicar devidamente. A verdade, é que o que eu 

disse que estão a haver problemas na realização de seminário por falta de colaboração ou 

de entendimento com os interlocutores responsáveis desta Câmara com o Presidente da 

CPCJ. Nunca disse em momento algum e quero que isso fique bem claro que houve algum 

tipo de indisponibilidade ou não houve entendimento entre o Sr. Presidente da Câmara ou a 

Sra. Vereadora Elsa Corga, de quem, aliás, temos tido a maior colaboração possível. Quero 

que isto fique bem claro! ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão que aqui hoje me traz, tem diretamente a ver com as IPSS do 

concelho e com os acontecimentos recentes, nomeadamente e relativamente à Arca do 

Botaréu que todos sabemos que encerrou. ------------------------------------------------------------------

------ Sabemos também que tem havido um decréscimo considerável, do número de crianças 

no nosso país e paralelamente o aumento exponencial da população mais idosa e 

obviamente que o nosso concelho não tem sido alheio a esta problemática; ----------------------

------ Sabemos também que as IPSS que surgem no concelho, bem como as suas 

candidaturas às várias valências são sempre precedidas de um parecer favorável da 

Câmara Municipal de Águeda e que o fará, obviamente, tendo em conta o diagnóstico 
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social, que eu tive também o cuidado de consultar. -------------------------------------------------------

------ Mas sabemos que, no nosso concelho, existem IPSS’s que têm muitas crianças e que 

necessitam de intervenção urgente. Estou nomeadamente a referir-me ao caso da Bela 

Vista. Não tem neste momento, condições materiais e físicas porque se encontra em estado 

degradado, e segundo soube, até, constitui um perigo para os seus funcionários, utentes e 

crianças, porque parece até que há ali, o risco de derrocada. E, como sabem, os próprios 

apoios que recebem da Segurança Social, dependem do preenchimento de alguns 

requisitos materiais e físicos das próprias instituições. O que significa que neste momento, 

um casal que queira vir para a cidade de Águeda e tenha filhos em idade pré-escolar tem 

duas alternativas a rebentar pelas costuras, a Santa Casa da Misericórdia e a Belavista a 

acrescer o facto de a Belavista ter condições físicas muito pouco recomendáveis. Isto tudo 

para dizer que de facto, nós precisamos de “Agitáguedas”, acho que é importante haver 

museus da indústria e centros de arte e incubadoras, mas também é necessário criar 

condições para quem cá vive, para quem quer cá residir e para quem quer estar na cidade e 

quem quer mais da cidade do que aquilo que pretende o mero turista, porque eu penso que 

é na promoção da natalidade, da Educação, na promoção do emprego, na proteção da 

terceira idade, que devem residir as nossas prioridades. Por outro lado, existem também no 

concelho, em sentido completamente oposto, algumas IPSS de estruturas novas, dotadas 

de todos os equipamentos do mais moderno que existe e estão a ser muito pouco usadas. 

Eu não tenho conhecimento pessoal disto, falei com uma pessoa da instituição que me 

assegurou que existe uma IPSS, no nosso concelho, nova, com excelentes condições, com 

capacidade para receber cerca de 33 crianças e não tem neste momento, uma única, nem 

nunca teve, ao que sei. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parece-nos claro que a Câmara Municipal deve liderar um conjunto de medidas no que 

diz respeito ao redimensionamento e ao reajustamento destas IPSS, às realidades sociais. 

Nós entendemos que as freguesias têm todas muitas necessidades, mas entendemos que 

nem sempre as respostas têm sido as mais adequadas. Temos Juntas de Freguesia que 

tem neste momento o apoio de duas ou três IPSS; temos outras que não têm apoio ou têm 

um apoio deficitário e insuficiente; temos outras com edifícios novos e muito bem equipados 

mas sem utentes; temos outras com utentes e servidas por edifícios degradados e 

desadequados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Existem também muitas assimetrias no concelho a nível escolar. Estou à vontade para 

citar estes dois exemplos porque, como sabem, vivo na União de Freguesias de Barrô e 

Aguada de Baixo e temos em Barrô as crianças que já vão na terceira escola, têm um polo 

escolar ótimo e eu, aí, parabenizo a Câmara Municipal de Águeda, mas do outro lado temos 
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Aguada de Baixo em que as crianças frequentam uma escola com 50 anos e, até há um ano 

atrás, chovia inclusive lá dentro. As crianças de Aguada de Baixo estão a um passinho de se 

mudarem para um concelho vizinho. --------------------------------------------------------------------------

------ A minha questão vai neste sentido, de que forma a Câmara Municipal de Águeda visa 

dar resposta a estas problemáticas assegurando assim a sua função de intervenção social? 

------ Agora, para aliviar um pouco esta matéria, que é pesada e é extensa, só um último 

comentário, gostei muito, mesmo muito, da ideia do cartaz “ Há doces que só Águeda tem 

para ti” penso que é assim que se chama o cartaz. Gostei muito da ideia. Aproveitar os 

doces típicos da nossa cidade para inserir Águeda na rota gastronómica, mas não gostei do 

cartaz. Esta câmara é exímia na imagem, são mesmo muito bons na forma como pretendem 

fazer chegar as suas ideias e as suas mensagens ao público, mas de facto, aquela 

amálgama de doces, aquela confusão tão mal conseguida, com os doces todos, aos 

montes. Quem não conhece os doces não vê sequer que forma têm, quem os conhece fica 

com tudo, menos com vontade de os ir comprar. Eu estou à vontade para falar porque eu 

nem sei quem fez o cartaz, parabenizo, mas de facto a ideia foi muito mal conseguida, o que 

é uma pena. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  opta por dar a palavra ao Sr. Vereador Jorge Almeida 

para resposta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Queria dar-vos conta da minha estupefacção pelas palavras do Sr. Presidente da 

Junta da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga. Efetivamente, nós temos um problema de 

comunicação e eu não sei o que posso mais do que isto. -----------------------------------------------

----- De tudo aquilo que disse, posso-lhe dizer que relativamente à questão dos pagamentos, 

nós no dia 26 de setembro pagámos-lhe mais de metade de tudo aquilo que foi protocolado. 

Não sei se sabem, mas quase todos os presentes têm conhecimento de que temos 

contratos interadministrativos e os protocolos que preveem que no inicio dos trabalhos a 

Câmara paga 50% e pagará os restantes 50% se se justifica, naturalmente, desde que os 

trabalhos estejam realizados, após verificação técnica. --------------------------------------------------

----- O que aconteceu com os protocolos com os contratos interadministrativos agora 

designados, ex protocolos e que temos com a Freguesia da Trofa, Segadães e Lamas do 

Vouga, é que nós no dia 26 pagámos uma pavimentação que foi feita na Travessa das 

Carrasqueiras, na sua totalidade e 50% do contrato interadministrativo. ----------------------------

------ Na próxima segunda feira vai fazer duas semanas que o Sr. presidente me mandou um 

email a dizer que estava a concluir os trabalhos, foi já visitado pelo técnico que nos disse 

que o muro em Almear não estava tecnicamente em concordância. Telefonei ao Sr. 

Presidente da Junta, enviei-lhe um email diretamente do meu email a dar-lhe conta do 
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parecer técnico, falei com ele, estive lá, disse-lhe que a própria Câmara tem todo o interesse 

em fazer este pagamento, este ano ainda; disse-lhe para ele me mandar uma simples 

declaração em como se comprometia a fazer as alterações que o técnico indicou como 

justificadas e hoje foi-lhe pago. Estamos a falar desde segunda-feira, de há duas semanas 

todo o processo se desenrolou. Muito sinceramente, não está sozinho. ----------------------------

------ Relativamente ao alinhamento da Quinta do Neves, confirmo que estive lá. Mandei os 

técnicos da Câmara fazer o alinhamento. Confirmo também e garanto-lhe que foi assim e 

que a partir do momento em que a AdRA começou a fazer toda a rede naquela rua, lhe 

disse que a partir de agora temos condições para pavimentar a rua e deixamos isto para 

diante porque se resolve tudo nessa altura. Na altura da pavimentação e evitamos andar 

agora em trabalhos de remedeio e consignamos tudo à empreitada. --------------------------------

------ Relativamente ao muro de que fala, dos documentos, lamento mas não tenho ideia do 

que está a falar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já agora, só por uma razão muito simples, efetivamente a Junta de Freguesia da Trofa 

comprou uma viatura que está integralmente paga da nossa parte e no imediato.” --------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  presta os seguintes esclarecimentos: --------------------------

------ “Sobre Macieira de Alcôba tivemos um projeto, uma ideia e tivemos empreendedores 

privados a quem nos associámos e que catapultou uma série de ações. Gostaríamos de ter 

experiências diferentes, obviamente que aquilo não é reproduzível noutros locais do 

concelho, mas precisamos de ter as ideias, os investidores e os desafios porque, como eu já 

referi algumas vezes, aquela oportunidade surgiu porque o Sr. Presidente da Junta pediu a 

escola para o carro dos bombeiros e eu achei que podíamos fazer mais alguma coisa com 

aquilo e pusemos um anúncio no jornal. ---------------------------------------------------------------------

------ Estamos abertos para estudar, para aproveitar as potencialidades que existem em 

cada localidade, as singularidades que existam para tentar fazer alguns projetos que 

possam catapultar economicamente esses mesmos lugares. ------------------------------------------

------ Sobre iluminação: efetivamente, somos responsáveis pelo apagar, em muitas zonas do 

concelho, poste sim, poste não. Essa é uma responsabilidade que nos cabe. Depois, 

efetivamente também acontece porque há falta de manutenção, por parte da EDP e a EDP 

sinaliza os postes todos que estão apagados. Todos aqueles que não tenham o autocolante 

estão apagados indevidamente. Aquilo que eu agradeço a todos, o número é grátis, 

comuniquem para a EDP e depois, se puderem, façam o seguinte, por email, quem tiver, 

comuniquem-nos que no dia tal comunicou à EDP que a lâmpada “X” estava apagada. 

Porquê?! Porque a EDP face ao contrato de serviço tem 10 dias para repor. Eles não 

cumprem, mas nós precisamos de saber para podermos pressionar. Porque, se nós 
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tomámos uma medida de eficiência energética, quando foi da altura do aumento do IVA, ao 

aumento do IVA correspondia um aumento na nossa fatura de 200 mil euros. Tomámos uma 

medida de eficiência energética que foi reduzir apagando algumas lâmpadas, não podemos 

pactuar que estejam muitas outras fundidas. Assim, com uma fundida no meio, são três 

apagadas, são duas passas a cinco; é uma rua que fica às escuras. Por isso, precisamos da 

vossa colaboração para tentar resolver e exercer pressão na EDP. Depois temos outro 

problema: a EDP instalou, queixou-se e é verdade que as salas fotoelétricas que estavam 

instaladas avariavam muito facilmente, então instalou relógios astronómicos, o que tem 

vantagens, mas tem inconvenientes, que é quando nós mais precisamos da luz, geralmente 

ao anoitecer, quando está a chover, não há luz porque o relógio astronómico não reconhece 

que naquele dia está a chover e que há nuvens e portanto, vai começar à hora normal que 

começaria sem chuva. Este é um problema que onde há relógios astronómicos, nós não 

conseguimos resolver. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tivemos também, recentemente na cidade, na zona da regeneração urbana, 

problemas com a EDP. Não tem a ver com as obras que nós fizemos, tem a ver com 

problemas na rede da EDP. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o Casarão, aquelas luminárias, têm perfis horários e isso o que é que permite? 

Nós ali, para fazer a eficiência energética tal como neste momento temos na rua Luís de 

Camões, nós não precisamos de apagar as luzes; nós reduzimos-lhe a intensidade 

luminosa. Posso dizer-vos que o máximo que está ao Casarão é a 80% e depois da meia-

noite, ou duas da manhã, reduz para 40% ou 60%. Reduzimos todas. Não apagamos 

nenhuma luminária porque o que temos instalado nos permite fazer isto, o que não acontece 

nas zonas dentro da cidade que não estão equipadas com estas tecnologias que agora 

temos disponíveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Dr. António Martins pergunta sobre a não venda das ações. O executivo decidiu, eu 

não tomei parte nessa decisão, mas estou solidário e acompanho essa decisão porque a 

não venda das ações permite manter uma minoria de bloqueio na sociedade. Ou seja, a 

sociedade, se os municípios estiverem todos de acordo, e inclusivamente a Mealhada, 

comprou as ações todas que foram vendidas por diferentes municípios, há um bloco, salvo 

erro, que se mantém nos 42%, que não permite que o grupo comprador da EGF possa fazer 

aumentos de capital, tem uma série de ações que não pode fazer. Portanto, os municípios 

têm aquilo que lhes é possível, que é uma minoria de bloqueio de algumas decisões. E 

entendemos também, e isto é nossa posição pessoal é que o Governo não devia ter vendido 

os resíduos porque é uma operação lucrativa. Ainda agora, chegou-nos um cheque da 

ERSUC com 4 mil euros resultados da operação da empresa e eu penso que, este tipo de 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 12 e 17 de dezembro/2014  

30

empresas – resíduos e águas – acho que não devem dar lucro. Devem ter uma gestão 

equilibrada, para que os custos sejam o menor possível, para não sobrecarregar as 

populações. E o que é que vai acontecer, na minha perspetiva, com a venda dos resíduos? 

É que está estimado determinado volume de resíduos que não irão ser cumpridos e é 

intenção do Município de Águeda incentivar mais a reciclagem, e depois vamos pagar mais 

por tonelada por menos lixo que produzimos porque temos de garantir o fio de gestão do 

valor pelo qual compraram aquela empresa. Por isso também era contra esta situação. -------

------ Mas, como disse, e isto foi falado em executivo, que temos todas as condições para 

podermos decidir porque se não tivéssemos minoria de bloqueio e a nossa quota-parte não 

servisse para nada, a Câmara poderia decidir e alienar a sua participação. Pessoalmente, 

penso que a alienação daquelas ações, deveria passar por esta Assembleia porque passou 

pela Assembleia a participação na empresa, como tal, acho que deveria passar, mas como 

o Executivo tomou a decisão que tomou, com o qual eu estou solidário, não haverá esse 

pedido de informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas pela Dr.ª Marlene Gaio, o que aconteceu com a 

Arca do Botaréu, fomos colocados ao corrente, acompanhámos o processo, as pessoas 

falaram connosco. Há bastantes anos nós tentámos fazer uma fusão, mas não houve clima 

para isso. Acho que se houver fusão de algumas instituições, pode melhorar os resultados. 

Não estou aqui a analisar um ou outro caso concreto; é a minha opinião geral. ------------------

------ Estamos a acompanhar também de perto o caso da Bela Vista e vamos ver se é 

possível ajudá-la a resolver o problema tem e que está na Arca do Botaréu ainda. Portanto, 

estamos a equacionar essa situação, porque sabemos as condições em que está a Bela 

Vista, do trajeto que tem tido e das expetativas que temos criado. Não fugimos à situação! 

Criámos expetativas que, umas vezes por nossa responsabilidade, mas não totalmente, não 

se têm concretizado, mas queremos encontrar as melhores soluções com eles porque são 

uma instituição de referência no nosso concelho e que pensamos que é necessária, na 

nossa cidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Houve aí uma incorreção, penso que involuntária, da sua parte, que a Câmara dá 

pareceres favoráveis, à criação de IPSS e instituições. Não. Não é às valências, não é a 

Câmara. É a Comissão Permanente e o CLAS. A Câmara não tem qualquer intervenção 

nesse processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Efetivamente, temos uma situação em que temos os lares cheios, resposta em centros 

de dia também ao mesmo nível, apoio domiciliário também a um nível bom, mas no que toca 

a crianças, estamos efetivamente com dificuldades, mas isso é um problema demográfico 

que temos e estamos a acompanhar. Inclusivamente hoje tivemos aqui uma reunião, esteve 
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cá a Sr.ª Presidente da CCDR e foi-lhe colocada a questão por um membro das IPSS se vai 

haver fundos comunitários para a reestruturação das respostas e aquilo que foi dito é que 

em princípio vai haver. Não vai haver para construções novas, vai haver para recuperação e 

reestruturação das respostas que temos no Concelho. --------------------------------------------------

------ Quanto às assimetrias a nível escolar, penso que não conseguiremos concluir, este 

ano, todos os centros educativos porque Valongo está mais atrasado, mas a rede ficará 

praticamente completa. Aquilo que nós queremos em todas as escolas é que as crianças 

tenham as melhores e as mesmas condições de ensino/aprendizagem. Aquilo que 

aconteceu foi que, efetivamente choveu na escola, teve um problema no telhado, mas foi 

reparado. De vez em quando, também temos umas telhas partidas, mas o que nós 

queremos, são as melhores condições de ensino/aprendizagem para as crianças e jovens 

da nossa terra e por isso continuaremos a lutar.” ----------------------------------------------------------

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Venho por dois assuntos aos quais o Sr. Presidente acabou por responder. ---------------

------ Começava pelo último que a Dr.ª Marlene Gaio referiu, a assimetria que existe 

efetivamente e venho para dizer que ela existe, mas também venho para dizer que apesar 

de ser um edifício antigo, têm-se feito vários esforços. Também parabenizo a intervenção do 

Sr. Presidente da Assembleia como Presidente do Conselho da Escola da nossa área e 

também, ainda que pouco, também quero agradecer as obras que já conseguimos desde 

que este executivo de Barrô e Aguada de Baixo está em exercício; já conseguimos fazer 

algumas pequenas obras. O Sr. Vereador disponibilizou algumas intervenções que têm sido 

preciosas até para sossegar alguns espíritos mais irrequietos que dizem e propalam o 

encerramento da escola. Nós sabemos que isso não é uma realidade. Felizmente temos 

crianças e temos condições para continuar. Quero, claro, lançar o repto para continuarmos a 

melhorar as condições para que as crianças não sintam dentro da mesma freguesia que uns 

têm uma escola de excelência e os meus parabéns pelo grande pólo que temos em Barrô e 

que os outros são preteridos. Não é o caso, nós sabemos que as condições não são iguais, 

mas tendencialmente se caminhará para isso. -------------------------------------------------------------

------ Queria agora, de uma outra forma, falar da questão da iluminação. Os meus colegas 

presidentes de junta concordarão com o que aqui vou dizer. A EDP não faz nada! Não 

adianta ligar para o 800 506 506! Aliás, eu acho que é uma falta de respeito suprema pelas 

instituições como a Junta de Freguesia e como a Câmara Municipal, nós termos que nos 

sujeitar a ligar para um 800 506 506 para reportar avarias e outras questões de iluminação. 

E isto, o Sr. Vereador Jorge Almeida sabe, ainda na semana passada em contacto com o 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 12 e 17 de dezembro/2014  

32

Sr. Eng. Claudio Coelho, o responsável da área, articulámos e estamos a preparar uma 

reunião para ver que medidas é que se podem tomar porque efetivamente, das grandes 

questões, que as pessoas colocam no dia-a-dia, e que vão ao executivo falar apresentando 

queixas do mau funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, eu não sei, nem quero acreditar que a Câmara deixe este processo 

continuar porque acaba por poupar alguma coisinha com as lâmpadas que estão fundidas. 

Eu acho que não, mas também dá jeito, porque umas estão desligadas e outras estão 

fundidas e acaba por ajudar um pouquinho à poupança. Eu pedia-lhe o empenho mas 

mesmo sério e forte de criarmos um dinamismo no Concelho, de reclamação veemente e de 

responsabilização da EDP porque os tais dez dias que nunca são cumpridos. Isto vale 

também para um poste que eu tenho para mudar em Barrô e outro para Aguada de Baixo 

que desde Agosto que estão pedidas as sua mudanças, para executar protocolos e ainda 

não está resolvido. Pedia-lhe também que fizéssemos este esforço em conjunto. Sei que os 

meus colegas estão neste processo e era importante arranjar um processo para resolver 

este assunto que nos aflige a nós e sobretudo à população.” ------------------------------------------

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

----- “Vou ser breve, com três ou quarto situações. --------------------------------------------------------

---- A primeira questão tem a ver com a Bela Vista efetivamente. Sr. Presidente, a Bela Vista 

é um processo que já vem de longe. Já esteve para ter terrenos na zona do Ninho de Águia, 

depois mais à frente foi-lhe cedida a escola da Chãs quando essa saísse de lá e é uma 

instituição como diz, de referência em Águeda. E eu acho que não passa por arranjarmos 

mais um edifício, mais um canto, mais uma cedência. É muito difícil a instituições nos 

centros urbanos, encontrarem locais, mas o Sr. Presidente comprou a Pensão Santos, 

gastou lá um milhão de euros, comprou o Museu da Indústria, comprou o Instituto da Vinha 

e do Vinho por 250 mil euros e agora vai lá fazer um centro de canoagem por mais 130 mil 

euros; temos uma instituição onde prestam trabalho cerca de 50 pessoas, 400 crianças, 

num momento em que o apoio às crianças è fundamental. Penso que está preocupado, mas 

tem que ser mais decisivos, mais rápidos para conseguirmos os nossos objetivos. -------------

------ Segunda questão, a questão do Casarão. Não percebi bem, outra vez. O Sr. 

Presidente está-me a dizer que vai continuar a deixar as luzes ligadas Aida que estejam a 

20% ou a 80%? Se não há lá ninguém?! Não consigo compreender essa decisão. -------------

------ Terceira questão tem a ver com os protocolos ou com contratos interadministrativos 

como se chamam agora. Julgo que foram assinados em junho/julho, por volta dessa altura e 

penso que estes contratos implicam que os senhores presidentes de junta façam as obras 

até final de novembro. Sei que alguns não estão a conseguir realizar as obras todas até final 
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de novembro porque além de serem assinados tarde, tivemos um ano particularmente 

chuvoso depois também dessa época. -----------------------------------------------------------------------

------ Se há obras que no nosso orçamento passam de ano para ano, a questão que eu faço 

é esta: Porque é que estes protocolos não podem ser estendidos aos três meses para o 

próximo ano? O que é que a câmara perde neste processo? ------------------------------------------

------ Quarta questão, delegação de competências. Nós sabemos que as freguesias recebem 

verbas dos antigos FEF agora FFF. São verbas para o seu trabalho para o seu dia a dia, 

para pagar salários aos senhores da junta, às assembleias de freguesia para o seu modo de 

funcionamento e recentemente através das alterações da lei, começaram a ter muitas mais 

competências atribuídas pelas câmaras municipais. Essas delegações de competências vão 

acompanhadas de uma determinada verba que foi negociada segundo sei. A questão que 

eu coloco é esta, Sr. Presidente e Sr. Vereador, os senhores acham que com as verbas 

atribuídas às nossas freguesias, elas conseguem efetivamente executar as competências 

que lhe foram atribuídas, ou elas têm que ir buscar dinheiro às FFF, que não diziam respeito 

a este trabalho?! ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É a primeira questão à qual eu gostava que respondesse com sinceridade e olhos nos 

olhos dos senhores presidentes de junta, se eles têm ou não essa capacidade. -----------------

------ Ainda sobre isto das delegações de competências, segundo sei, poderei estar errado, 

estes valores são transferidos no final do trimestre. Para uma câmara que tem alardeado, e 

sei que tem, boa situação financeira, não seria possível antecipar estes valores, já que as 

freguesias passam a vida a andar com dinheiro à frente? Pagam tudo à frente! ------------------

------ Não sei! Se estivéssemos em dificuldade, compreenderíamos isto; todos seríamos 

solidários, mas não se na Câmara temos muita disponibilidade. --------------------------------------

------ Outra questão Sr. Presidente, penso que é a A32, aquela estrada que ia ligar Coimbra 

a Oliveira de Azeméis, penso que foi essa que foi projetada. Como nós sabemos, essa 

estrada nunca se realizou, provavelmente não se vai realizar e há zonas de terrenos que 

estão à volta que estão bloqueados em termos da sua utilização. A minha questão é se a 

Câmara está a fazer alguma coisa para resolver isto, senão, basicamente essa via não vai 

se vai fazer tão cedo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra coisa Sr. Presidente, verificamos que afinal a Pensão Santos vai ter um 

Showroom de empresas. Vi isso escrito nas suas informações. Também tínhamos sido 

informados que aquela coisa branca que tínhamos visto no mercado, lã num cantinho, 

também ia ser um Showroom de empresas; recordo-me de o senhor ter dito isso. A minha 

questão é, o que é isto do Showroom de empresas para lá e para acolá? Estou a falar do 

que vi escrito, Sr. Presidente, a não ser que tenha lido mal. --------------------------------------------
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------ Bem vi que neste espaço intergeracional, na Pensão santos, vai haver uma loja 

colaborativa. Pedia-lhe que depois nos explicasse o que é uma loja colaborativa? --------------

------- Também vi que o projeto da Alta Vila vai servir para uma incubadora de empresas na 

área cultural. Gostava que depois nos explicasse exatamente que projeto é este? Quantas 

empresas lá vamos ter? Que postos de trabalho poderemos criar? Qual é o objetivo? ---------

------ Relativamente à AdRA, porque é que esse estudo não nos foi enviado? Acredito que 

goste mais do CDS do que nós, mas mandava para os dois; não custa nada. --------------------

------ E para acabar, vi nos documentos que nos enviaram, que a Câmara tem hoje 385 

funcionários. A minha questão é, além destes, quantas pessoas é que prestam mais serviço 

à Câmara, com avenças, recibos verdes, contratos de prestação de serviços. O que seja. ---

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------“Em primeiro, queria dizer ao meu amigo Carlos da Trofa que eu sou um infeliz, tenho a 

fama e proveito não tenho nenhum. Nem vou elencar o rol de coisas que queria e não tenho. 

Faça-me um favor, não seja injusto comigo. Seja injusto com o Sr. vereador Jorge Almeida e 

com o Sr. Presidente. Comigo não! Era só esse o pedido. ----------------------------------------------

------ Seguidamente, vinha falar da luz. Porque a vida é feita de se dar à luz. E a luz é que 

nos ilumina e, então, vinha falar dizendo o seguinte, estou inteiramente de acordo com o 

meu colega de Barrô o 808 506 506 é o número da atualidade, mas é importante caríssimo 

Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, não criarmos aqui, nós 

próprios, equívocos, porque a iluminação pública não tem nada a ver com as juntas de 

freguesia, rigorosamente nada! E se nós nos vimos aqui a arvorar como os enroscadores de 

lâmpadas, estamo-nos a por a jeito para que os cidadãos passem a vida a reclamar junto de 

nós. Não podemos potenciar isso. O que a gente tem que dizer é o seguinte: a iluminação é 

responsabilidade da Câmara e a manutenção tem a ver com a EDP. Portanto, queria dizer 

ao Sr. Presidente da Câmara que relativamente à freguesia de Águeda, não tem 

necessidade de pedir documentação nenhuma das reclamações que são feitas das 

luminárias fundidas ou intermitentes eu envio sempre para a Câmara. ------------------------------

------ Relativamente a união de Freguesia de Águeda e Borralha, tenho-os. Use-os. Dava 

jeito! Porque relativamente à freguesia de Águeda e Borralha, existe um dossier com mais 

de 200 reclamações dos utentes por lâmpadas fundidas há mais de dois anos. Eu próprio 

solicitei uma reunião a um dos engenheiros, eles são tantos, da rede da EDP que esteve na 

Freguesia de Águeda reunido comigo, a quem eu disse: ------------------------------------------------

------ “Sr. Eng.º há dois ou três anos atrás, tive consigo uma reunião. Falei-lhe de mau tom e 

pedi-lhe para que resolvesse a situação. De seguida, teve uma reunião com o Sr. Vice-
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presidente da Câmara e dessa reunião, começaram a resolver o problema das luminárias 

em todo o Concelho começando por ordem alfabética. Começou por Agadão. Situação que 

de facto resolveu. Solicito que faça exatamente o mesmo agora, porque estamos a entrar 

num processo de deterioração assustador. E mais: os presidentes de junta não têm que 

sofrer com as com as consequências de problemas, de renovação de contrato, ente a EDP 

e os subcontratados. É um problema vosso. Tratem dele. Não criem problemas aos 

presidentes de junta porque eles é que têm que levar com os problemas todos nos ombros.” 

Analisando bem, todos os presidentes de junta do município são bem constituídos 

fisicamente, mas não abusem por favor. ---------------------------------------------------------------------

------ Já agora e a título de pedido, Sr. Presidente, eu acho que a iluminação que está no 

Parque Empresarial do Casarão, a sua otimização e rentabilização, a poupança, a eficiência 

e o ganho que dá a todos é de facto importante. Penso que esse tipo de ações contribuirá 

decisivamente para que nós sejamos uma Smart City. ---------------------------------------------------

----- Solicito, então, e porque há uns tempos atrás, quando foi da decisão “lâmpada sim 

lâmpada não”, eu tive o cuidado de responder dizendo que a freguesia de Águeda acha que 

a iluminação pública é uma conquista civilizacional que em vês da revolução industrial e que 

os tempos modernos muito sofreram com essa inovação e esse benefício brutal para o 

mundo moderno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que eu lhe pedia era que essa solução que encontrou para algumas ruas da cidade e 

para o Parque do Casarão seja alargado e esse sim um grande investimento de futuro que 

poupa dinheiro ao Municipio e que pode fazer com que todos os candeeiros possam estar 

acesos porque a poupança é de tal forma grande que pode estar poste sim, poste sim. Até 

podemos duplicar o número de postes porque o que se vai pagar à EDP será de certeza 

metade da fatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que eu lhe pedia é que continue com esse projeto, que o implemente porque Águeda 

fica a ganhar, a iluminação pública também e se calhar a nossa dependência da boa ou má 

vontade da EDP, fica mais do nosso lado do que do lado deles. E penso que esse é um dos 

motivos pelos quais a EDP não anda satisfeita e se calhar em forma de represália não nos 

anda a tratar de uma forma tão merecida, porque se calhar há aqui sinais claros de que se 

vai mudar o paradigma da iluminação pública.” ------------------------------------------------------------

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

------ “A Assembleia Municipal é o órgão máximo representativo do concelho, no que diz 

respeito à política e à voz das pessoas que nós representamos. --------------------------------------

------ Na última Assembleia Municipal, o CDS-PP pela voz do Deputado António Martins, 

entre outros assuntos, criticou a forma como o Sr. Presidente Dr. Francisco Vitorino dirige os 
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trabalhos, bem como sugeriu alterações de funcionamento desta Assembleia, expandindo 

opiniões legítimas, próprias da liberdade de expressão, que é apanágio de uma Assembleia 

democrática. Entre as opiniões expressas, o Sr. Deputado alcandorou-se a mestre da moral 

e dos bons costumes, a inteligência máxima entre todos a ultimo refúgio de dignidade e 

ética e a decisores sobre a censura. Avançando com críticas como de permissividade de V/ 

Ex.cia em relação a permissão de intervenção da assembleia que tinham o desplante de 

abordar assuntos, do país, atacando o Governo e não só falando de Águeda. Mais disse o 

Sr. Deputado do CDS-PP que esta Assembleia era a mais medíocre em que tinha 

participado; um local mal frequentado onde existiam deputados que não se sabiam 

comportar, que levantavam e baixavam os braços e levavam a senha permitindo-se mesmo 

a aconselhar os deputados fizessem uma avaliação se aquilo que fazem custa mais do que 

aquilo que valem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não pode permitir o PS que passe em claro a atitude contabilística dos custos da 

Democracia, Democracia que custou mesmo vidas, a conquistar, bem como a separação 

entre as elites. Isto é, o Sr. Deputado e quem ele considera e os básicos do povo, todos os 

outros que não têm a capacidade de estudo dos problemas de intervenção e, já agora, de 

tom de voz e apresentação que o Deputado António Martins acha correto e que julga ter. ----

------ Para o PS, todos mas todos os deputados municipais têm a mesma legitimidade 

representativa, dignidade. Merecem-nos respeito independentemente do seu grau cultural, 

das suas capacidades, competências e formas de expressão. ----------------------------------------

------ Nesta Assembleia medíocre e mal frequentada, segundo a opinião do CDS-PP, todos 

os deputados municipais participam de livre vontade, num ato de cidadania, validado pelo 

voto popular que neles se representa, recusando, certamente todos, os ditos ofensivos que 

consideram a sua entrega, e participação cívica dependente de senhas de presença. Para o 

CDS-PP, o arauto da moralidade, a Democracia deve ter em conta os custos da participação 

das pessoas, reduzindo a participação política a pessoas superiores que decidem o que o 

povo deve dizer, deverá fazer e, já agora, deverá pensar. O Partido Socialista manifesta o 

seu veemente protesto e repúdio pela intervenção do CDS-PP que põe em causa a 

dignidade dos membros desta Assembleia, bem como induz a uma visão restrita da 

participação democrática e da liberdade de expressão, ou da forma analítica e acrónica de 

outros tempos, defendendo modelos de intervenção e o direito de escolher o que se diz e o 

que se faz. Para o PS a Democracia e a Liberdade não são palavras, mas sim, atitudes!” ----

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

------ “Dir-lhe-ia, Prof. José Vidal, que esperava a sua intervenção e não me espanta porque 

o senhor sabe daquilo que eu falei, sabe daquilo que eu falo e sabe do alcance que eu 
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pretendi dar às minhas palavras. Quando falo de alguém que vai para além daquilo que 

devia, estou-me também a referir a si, Prof. José Vidal, que teve nesta casa momentos de 

muita indignidade, momentos dos quais o Senhor se deveria envergonhar como deputado 

municipal e portanto, Sr. Prof. Jose Vidal, devo dizer-lhe que alguns de nós têm tanta 

humildade que quando olham para o espelho até têm vergonha de olhar para ele e cada um, 

obviamente, tem em si a imagem que deve ter pelo seu comportamento e pela sua postura. 

E disse também nesta sala e subscrevo, que é lamentável que durante um mandato inteiro, 

haja pessoas que passam por aqui, cujas intervenções deixam, efetivamente, muito a 

desejar. É obvio que isto é um sítio onde as pessoas estão de livre vontade, nomeadas 

pelos partidos. É óbvio que a todos cabe a obrigação de ter responsabilidade naquilo que 

aqui se discute, de aprofundar aquilo que aqui se discute e de ter alguma dignidade para 

com todo o Município, nas decisões que aqui se tomam. Como Senhor sabe, como nós 

sabemos, que houve algumas tomadas de decisões nesta casa ao longo dos tempos, que 

deixam muito a desejar, e já aqui tivemos alguns exemplos, de que dentro deste areópago 

de deputados, algumas vezes houve em que as pessoas nem sequer sabiam o que se 

estava a discutir. Tenho obviamente, Prof. José Vidal, individual e pessoalmente o direito de 

ter a opinião que quero ter e acho que devo ter e que subscrevo relativamente às 

assembleias. Sabe que eu venho dos tempos do PSD. Tenho a trauta da oposição, sempre 

fui membro da oposição e não tenho nem nunca tive problemas de ser oposição. Portanto, 

acho que as pessoas devem ter sempre a dignidade quer quando estão na maioria quer 

quando estão em minoria, de procurar defender da melhor forma que sabem e podem, 

aquilo que são os interesses do Município. E também, muito particularmente, defender a sua 

própria dignidade. E a mim custa-me ver passar por esta Assembleia pessoas que foram 

nomeadas e que estão transversalmente ao nível uma das outras, ou deveriam estar, 

passarem por esta Assembleia sem nunca terem tido uma intervenção que se preze, a não 

ser, muitas das vezes, serem a voz de qualquer coisa por descargo de consciência. E, a 

minha opinião, subscrevo-a e repito aqui aquilo que disse anteriormente, e acho que, se 

calhar, não deve ir mais longe porque não tenho que revelar desabafos que às vezes temos 

em conjunto. Mas também lhe digo uma coisa, se de algum modo, alguma coisa que eu aqui 

disse, serviu para o acicatar a si, espero que tenha servido também para acicatar os outros 

e que o Município possa ganhar com uma maior participação e uma maior intervenção de 

todos os senhores deputados que nesta sala são iguais a mim, mas que à vezes, são 

menos iguais do que aquilo que poderiam e deveriam, efetivamente ser.” -------------------------

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Sr. Prof. Martins, quando levantei a mão foi para a Mesa, mas era para falar sobre 

aquilo que estava a dizer. Sabe que a minha avó dizia-me que presunção e água benta, 

cada um toma a que quer. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Tenho sempre o receio que haja gente que goste tanto de água benta que às vezes se 

possa afogar nela. Espero que nunca se afogue nela. ---------------------------------------------------

------ Queria lhe dizer que aqui, numa Assembleia Municipal, e na política vem quem quer, 

quando quer e muito bem entende. E antes de para aqui virmos, passámos por uma coisa 

que se chama o sufrágio livre e universal em que o povo, e esse sim, é que tem o direito de 

nos julgar. Ele disse que os que aqui estão: medíocres, maus, excelentes, eram estes que 

cá deviam estar. Foi o povo que assim o disse. E nós devemos ir respeitando, ao menos 

nisso, a vontade do povo. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois acho que não é elegante, nem correto e eu já disse isto aqui muitas vezes, no 

debate político, fazermos considerações pessoais. A política e se calhar muito do mal da 

política, é quando personalizamos. A política é um ato coletivo, é um ato de consciência, de 

trabalho cívico, de cada um e que cada um deve responder por ele. Mais do que 

analisarmos o trabalho de uns e dos outros, devemos essencialmente, todos e cada um 

analisar o seu trabalho e ter consciência dele. Penso que não é necessário, andarmos 

sempre a dizer que os outros são maus porque o meu avô, marido daquela minha avó da 

água benta, também um dia me disse: “sempre que falares mal dos outros só por isso já és 

melhor do que eles porque, à partida, os outros têm um defeito que tu lhe apontaste e tu não 

tens”. Nunca se deve fazer isto! --------------------------------------------------------------------------------

------ Porque o povo lá fora, as pessoas que aqui assistem, as pessoas que assistem pelo 

Agueda TV ou pela internet, têm de certeza Prof. Martins, sem necessidade dos seus 

conselhos nem das suas opiniões, mas em opinião própria, a capacidade para perceber 

quem aqui tem capacidades ou não as tem. E, a sua tentativa de influenciar as pessoas, 

nesse sentido, acredite que neste triste que pouco sabe, vale de muito pouco fica-lhe mal só 

a si e se calhar engrandece muito mais aqueles que o senhor tenta diminuir nesta 

assembleia de que faz parte. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós nunca devemos falar mal do sítio onde estamos; devemos fazer uma outra coisa, é 

fazer tudo para que o sítio onde nós estamos, com o nosso empenho, com a nossa 

determinação e com o nosso trabalho seja melhor. Faça isso! Assim presta um grande 

trabalho à Democracia e à Cidadania em Águeda! --------------------------------------------------------

------ Pela parte que me toca, tenho feito sempre o meu exercício de análise e crítica. Eu 

faço tudo o que está ao meu alcance para que esta casa seja melhor. Se calhar, o meu 

melhor é muito pouco, se calhar, por mais que eu queira, não consigo dar mais, mas fique 
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com a certeza de uma coisa: aquilo que eu aqui dou, é o sangue e o suor das minhas 

lágrimas pela minha terra. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Olhe que lindo o que eu disse agora! Faça o mesmo! Faça o mesmo porque esta 

Assembleia em Águeda fica a ganhar com o seu empenho e não com a sua crítica. ------------

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

para prestar os seguintes esclarecimento: -------------------------------------------------------------------

------ “A questão dos protocolos, como nós nos habituámos a chamar, até porque os, agora, 

acordos interadministrativos não é nada de novo, é qualquer coisa que era uma prática já da 

câmara e que agora tiveram, efetivamente, de se adaptar à Lei 75/2013 e por isso trocaram 

de nome, mas na sua essência são a mesma coisa. E foram um pouco tarde porque 

tiveram, nalguns aspetos, de se adaptar à lei. Não foram tão tarde assim porque mesmo nos 

acordos de execução que nós celebrámos muito antes, houve muitas câmaras aqui à volta 

que já nós os tínhamos assinado e ainda nos estavam a perguntar como é que se havia de 

fazer a coisa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós tentámos aprender um pouco com a experiencia e a questão de colocarmos 

aquela cláusula, de que as obras deveriam ficar terminadas até 30 de novembro, prendeu-

se só com uma questão e eu acho que é uma questão que beneficiamos todos com ela, o 

“todos” é Câmara e juntas de freguesia. Porque quando não cumpriam e passavam de anos, 

os protocolos estavam a passar a cativar verba que estava consignada ao ano seguinte, o 

que quer dizer que, no limite, estamos a perder. Se nós conseguirmos esgotar e processar 

todos os pagamentos, este ano, no próximo ano entramos com aquelas verbas limpinhas o 

que quer dizer que, no limite, conseguimos todos fazer mais. É um desafio e um respeito 

para todos porque alguns presidentes de junta, diversas vezes e isto não é um barrete que 

caiba a todos não concluíam as obras no ano e isto ficava a consignar para o ano seguinte. -

------ Nós tentámos colocar aqui uma cláusula de pressão para que isso não acontecesse e, 

portanto, que não houvesse prejuízo de ninguém e que no limite se fizessem mais. ------------

------ As quatro tranches têm que ver também com algumas questões que a experiencia nos 

disse que seria bom colocarmos assim. Sobretudo em algumas situações pós eleitorais, 

verificámos que algumas juntas deixaram a situação muito arrumadinha, mas não deixaram 

sequer dinheiro para os compromissos correntes do município naqueles meses que se 

processam e a Câmara que já foi chamada a resolver, lembro de uma situação em 

Recardães, que tivemos que fazer aqui um acordo e um adiantamento, agora de acordo 

com a 75/2013 torna-se extraordinariamente complicado e portanto acompanhámos e 

testemunhámos situações complicadas. Assim, diria que é a quarta tranche, estamos aqui a 

falar só de um quarto das transferências relativas aos acordos de execução é transferida no 
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final do ano, no mês de dezembro, mas já estamos a processar e não haverá atraso 

significativo. Só uma nota relativamente a uma questão para a qual eu gostava de chamar a 

atenção, nestes anos todos que nós levamos de Câmara Municipal, apraz-nos verificarmos 

que todas as juntas têm vindo a reforçar significativamente a sua capacidade de 

intervenção. Têm mais equipamento, têm mais pessoal e são capazes de ser mais 

interventivas, com a proximidade que todos nós lhe reconhecemos. Se do lado do FEF não 

tem havido aumento de verbas, naturalmente nós sentimos e percebemos, e aliás é isso que 

nós notamos porque as freguesias de Águeda conseguem ter um nível de intervenção 

superior, bastante significativa até, relativamente a outras freguesias limítrofes que não 

fazem as transferências de competências que nós fazemos. -------------------------------------------

------ Chamava também a atenção que nós temos aqui algumas coisas dignas de nota e que 

eu acho que, as vezes, fica bem não nos esquecermos delas, nomeadamente o plafond de 

materiais que criámos para as juntas de freguesia onde deixa de fazer grande sentido 

aquela história de dizer que precisa de pedir isto ou aquilo. Quando um Sr. Presidente de 

Junta precisa de um certo tipo de material, dentro do plafond que lhe compete, é só 

requisitá-lo no armazém e a coisa acontece. Apraz-me com isso verificar esta transferência 

de competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda uma última nota, muito rapidamente, que tem que ver com o valor das 

transferências que celebramos com os acordos de execução e da delegação de 

competências Diminuímos as competências relativamente ao que fazíamos nos anos 

anteriores, passámos a ficar com as pequenas reparações das escolas do 1ºCiclo e nem por 

isso diminuímos, antes pelo contrário aumentámos o valor transferido, o que quer dizer que 

com menos competências os senhores presidentes de junta neste ano estão a receber 

ainda mais. Porque a parte da resolução dos problemas das escolas, ficou consignada aos 

diretores dos agrupamentos e de uma forma que, muito sinceramente, está a resultar em 

pleno.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa agora da palavra para resposta e respetivos 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Presidente de Barrô, tenho um convite 

seu para ir à sua freguesia e quando lá for, vamos ver a escola também. A de Aguada de 

Baixo, já lá não vou há bastante tempo, é o Sr. Vereador que acompanha mais esses 

assuntos, mas eu também lá quero ir. Voltando à iluminação, não vos vou falar dos 

problemas do município com a EDP. Dava pano para mangas, mas posso-vos dizer que já 

este ano exigi que fizessem uma revisão geral ao Concelho. Mandei fazer um levantamento 

das luminárias que estavam apagadas à noite e, por responsabilidade da EDP, eram mais 
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do que muitas. Vou ter que fazer certamente do mesmo tipo para ver se resolvemos essa 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Obviamente que queremos levar esta solução que temos de iluminação inteligente e 

mais eficiente a todo o Concelho. Penso que será um dos assuntos que estará em foco no 

próximo ano. Nós estamos a falar de mudar 22 mil lâmpadas. Não é qualquer coisa 

pequenina. Além da capacidade financeira é preciso depois ter uma estrutura pois 

poderemos ter de nos substituir à EDP e, portanto, estes passos têm de ser dados 

devagarinho e ver como é que fazemos as coisas. --------------------------------------------------------

------ Sobre o Casarão e a iluminação do Casarão, temos que ter sempre lá algum nível de 

iluminação. Se não tivermos iluminação, teremos as tampas todas roubadas não falta muito 

tempo, até os postes. É essa a realidade nalguns loteamentos privados e, inclusivamente, 

outra interpretação com a qual eu não concordo, mas que diz que se roubarem uma tampa, 

a responsabilidade do roubo é da câmara mas quem a repõe é a AdRA. Parece confuso? 

Também acho, mas é assim que está! É que a responsabilidade do buraco ter ficado aberto 

dizem que é da Câmara, mas a reposição, como temos o contrato, já é da AdRA. --------------

------- Sobre a Bela Vista tem possibilidades de ter informação privilegiada sobre isto. Eu 

disse aquilo que eu acho que posso e devo dizer neste momento. Gostaria de encontrar 

uma solução definitiva para a Bela Vista, mas não devo neste momento dizer mais do que 

isto, porque há negociações que têm de ser feitas, processos em curso e eu não devo falar 

mais sobre isto. Estamos à procura de uma solução; até porque há soluções e há problemas 

que devem ser resolvidos nesta área e penso que a Bela Vista poderá ser uma boa ajuda 

para a sua concretização. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre os terrenos na A32, já foram reduzidas as áreas de proteção e, caso a caso, 

tentamos resolver alguns problemas, não é possível tirá-los todos. Tanto quanto eu sei, 

inclusivamente, o estudo de pacto ambiental foi renovado por parte do Governo. Portanto, 

mantêm-se o corredor ainda aberto. ---------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o showroom no Espaço multigeracional, que é assim que se chama a Pensão 

Santos, para corrigir também não estamos a gastar um milhão de euros nas obras que 

estamos a fazer, a empreitada é de 500 mil euros, nas duas coisas sim. No conjunto, 

aquisição e obras, é num milhão de euros que estamos. É uma das hipóteses que temos é 

colocar lá um showroom de empresas. -----------------------------------------------------------------------

------ Agora, a loja colaborativa, temos em Águeda bastantes artesãos que se dedicam a 

fazer pequenos trabalhos que não têm capacidade para ter uma loja, nem de os vender de 

forma autónoma. Então, aquilo que pretendemos é que seja lá criado um espaço em que o 

pequeno artesão que faz as suas peças de artesanato urbano, artesanato tradicional, possa 
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ter um espaço, num modelo ainda a decidir, possa ter expostas as suas peças e serem 

vendidas ali naquele espaço. O que está pensado para a loja colaborativa é numa das 

pontas do edifício que vai fazer a ligação entre as duas ruas. Nós gostaríamos que estivesse 

concluído até janeiro se possível porque a empresa está com grandes problemas mas 

estamos aqui a tentar aguentar esta empresa e esta obra. ---------------------------------------------

------ Sobre a Incubadora Cultural, quando abrimos a incubadora de empresas, nós não 

sabíamos quantas empresas íamos ter. Neste momento temos um espaço de coworking 

onde temos mais de 20 pessoas a usar regularmente esse espaço. Temos 7 empresas aqui 

a funcionar. Obviamente que não lhe posso dizer quantas empresas vamos ter na 

Incubadora Cultural. Aquilo que lhe posso dizer é que, é nossa perspetiva de que sejam 

criadas empresas e, alem disso, haja atividade cultural própria, desenvolvida lá. ----------------

------ Sobre o estudo da AdRA, iria pedir ao Sr. Presidente da Assembleia porque eu enviei 

um estudo da AdRA para ser enviado ao Dr. Martins e se não se importasse pedia-lhe para 

enviar também ao Sr. Eng. Hilário Santos e para todos os outros também. ------------------------

----- Sobre os funcionários a Câmara tem 380/386 funcionários. Temos alguns pedidos de 

rescisão neste momento. Convém dizer que cerca de 150 são da área da Educação. 

Resultaram da transferência de competências do Ministério da Educação para a Câmara 

Municipal de Águeda. Quanto aos recibos verdes, sinceramente não sei 20/30 talvez, mas 

peço aos Serviços que lhe deem essa informação que estará obviamente disponível.” --------

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

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, não foram feitas intervenções. --------------------------

------ 3.2 – Análise e discussão do Programa Aproximar Educação  – Descentralização 

de competências na área da educação ; -------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

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

------ “A primeira nota é sobre a convocação deste ponto para esta assembleia, uma 

assembleia tão preenchida que me parece a mim que tira alguma importância à discussão. 

Vamos começar esta discussão à meia-noite e eu acho que este ponto merecia uma 

discussão mais alargada. Como também começo por dizer que este assunto tem sido 

tratado pelo governo do PSD e pela Câmara de Águeda, com os pés. Este secretismo não 
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ajuda nada, no meu ponto de vista, à discussão deste ponto. ------------------------------------------

------ Sei que a Secretaria de Estado diz que a Câmara pode dar informações e sei que a 

Câmara diz que a Secretaria de Estado lhe pede sigilo neste tipo de ações, mas penso que 

todos teríamos a ganhar se este assunto já tivesse começado a ser debatido à mais tempo, 

até porque, recentemente já houve algumas reuniões dos concelhos gerais das escolas e 

parece-me que a apreensão é muito grande sobre isto. -------------------------------------------------

------ Mas vamos lá começar por algumas questões, as quais eu gostava que alguém me 

esclarecesse, nomeadamente o Sr. Presidente, já que o grupo do Partido Socialista está 

contra, pelo menos o seu coordenador. ----------------------------------------------------------------------

------ Primeira questão, há alguma obrigatoriedade deste processo ser implementado, já não 

digo no dia 1 de janeiro, no mês de janeiro? Alguém do ministério lhe impôs uma data? ------

----- Segunda, questão, gostava que me esclarecesse isto, ainda hoje ouvimos, aqui, mais 

do que uma pessoa, falar que os contratos que vão ser celebrados, eventualmente entre o 

Ministério da Educação e os municípios são todos iguais. A informação que eu tenho é que 

os contratos são celebrados caso a caso e podem ser completamente diferentes.  Gostava 

que o Sr. Presidente, se tivesse informação, me dissesse se os contratos são iguais em 

todos os municípios ou se pode haver diferenças neste tipo de contratos.  ------------------------

------ Sr. Presidente, disse-nos na última assembleia municipal, a do Estado do Concelho, 

que para si era claro, que a contratação da equipa docente seria sempre a cargo do 

ministério e que nunca seria executada pelo município, seja em que caso seja. É correta 

esta afirmação? Podemos partir disto como base, Sr. Presidente? Julgo que também a 

mesma questão sobre a avaliação do corpo docente, obviamente, se não temos a 

contratação, também não vamos ser nós que vamos ter a avaliação. Como sabemos, julgo 

eu, já houve reuniões em vários conselhos gerais de vários agrupamentos. Se estiver a 

dizer asneiras, corrija-me. Valongo, Adolfo Portela e Marques de Castilho, aqui temos 

informação privilegiada, se disse asneira ou não. Julgo que a Fernando Caldeira, vai reunir o 

conselho geral na próxima segunda feira. Já há resultados da pronúncia destes conselhos 

gerais? Sim ou não? Se o Sr. Presidente esteve presente qual foi o sentimento que o senhor 

recolheu nestes conselhos gerais? Digo isto porquê? Porque, segundo me dizem, ou 

segundo está definido no processo, a posição do conselho geral do agrupamento é 

vinculativa. Se o conselho geral votar contra, o agrupamento está fora. É a informação que 

eu tenho e que gostava que o senhor depois me esclarecesse. Mas, mais importante do que 

isto, a pergunta a seguir: penso que temos 4 agrupamentos em Águeda; se estiver errado 

corrijam-me. Não sou especialista em Educação, simplesmente andei a ler umas coisas 

para fazer umas perguntas. Se estes 4 conselhos gerais votarem favoravelmente está 
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votado. Se houver um que vote contra, o processo segue ou pára? E se houver dois que 

votem contra, o processo segue ou pára? Gostava que depois o Sr. Presidente me 

esclarecesse isto pois é importante para a comunidade. ------------------------------------------------

------ Também sabemos, segundo me informam, que o modelo pode funcionar, conselhos 

gerais, concelhos municipais de Educação e município ou pode ser conselhos gerais, ou 

agrupamentos diretamente ao município. Há municípios que farão passar a decisão pelo 

conselho municipal de educação, há municípios que não farão passar pelo conselho 

municipal de Educação, segundo me informam. Qual é o modelo que o senhor está a 

preconizar neste processo? Se é que já o está a preconizar. ------------------------------------------

------ O Sr. Presidente disse há uns tempos que o projeto educativo do concelho de Águeda 

estava a ser executado pela Universidade de Aveiro, se bem me recordo. Vi nas 

informações do orçamento que o projeto educativo vai iniciar-se a sua execução pela 

Universidade de Aveiro, no ano de 2015. Desde já, penso que se dá uma gralha, na 

apresentação do orçamento que lá está, mas mais importante do que isto, quando é que 

teremos o projeto educativo em Águeda? Quando é que nos será submetido este projeto 

educativo? É fundamental ou não, que este projeto educativo esteja pronto e aprovado para 

se avançar com este processo de transferência de competências? Inicialmente, na proposta 

de lei ou na proposta do governo, julgo que era fundamental, não sei se neste momento nas 

negociações que houve, porque isto agora é uma espécie de negociação à la carte, se 

também já abandonaram isso, mas mais importante: vamos tomar uma posição no 

município sem o projeto educativo aprovado? Sim ou não? Qual a sua posição? ----------------

------ Está definido também, que os municípios poderão ter até 25% da componente 

curricular ou da componente pedagógica. Aqui, a questão é esta, quem é que vai definir 

estes 25%, no seu modelo ou no modelo que o senhor anda a trabalhar? É o município, é o 

concelho municipal de educação se eventualmente viermos a ter, ou são os próprios 

agrupamentos? E, mais importante que isto, o agrupamento, pode vetar esta componente 

curricular dos 25%? Imaginemos que definimos uma componente curricular e há o 

agrupamento do Dr. Vitorino que diz, eu rejeito este projeto curricular, o meu conselho 

científico, não sei como é que funciona isso agora, rejeitam isto. É possível um agrupamento 

rejeitar a componente curricular? Se sim, é possível o agrupamento propor alternativas? -----

------ É preciso um calendário para isto! Se algum dia viermos a ter nesta Assembleia uma 

proposta para ser analisada, porque eu julgo que até hoje é só para discutir, por isso acho 

estranho querermos já aqui votar para a frente ou para trás. Não há nenhuma proposta hoje, 

para ser discutida; julgo eu que hoje é basicamente a apresentação do projeto, 

publicamente, que eu saiba nunca vi uma publicação pública da sua parte, se um dia 
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viermos a ter aqui uma proposta para ser votada, a seguir a esta proposta, terá que haver 

um orçamento retificativo e terá que voltar a haver uma aprovação do Orçamento da 

Câmara porque isto implica outras verbas. A minha questão é esta, já tem uma previsão dos 

valores que estarão em causa quer ao nível dos custos, quer ao nível das receitas para se 

fazer esta retificação? ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há pouco o Sr. Presidente falou nos 150 funcionários da parte da Educação. Não estou 

bem certo, mas se bem me recorda eram 125 que foram transferidos e depois nós é que 

reforçámos mais, mas posso estar enganado sobre isso. Porque, na altura, recordo-me que 

o senhor quando recebeu as competências do Ministério da Educação, um contrato como o 

da CIMRIA: foi proposto num dia e assinado no outro. Quando o senhor recebeu isso, nós 

não íamos ter mais nenhum aumento de custos, mas depois acabámos por ter, mas acho 

bem! Acho bem que nós no município invistamos um pouco mais para dar outro tipo de 

condições. Eu não estou contra. Mas a minha questão é: estas transferências destas 

competências, vai significar, para já, algum aumento de custos para o Município? --------------

----- O que é que o agrupamento ganha ou perde com esta transferência de competências? 

São as perguntas que eu tenho para fazer. Depois, mediante as respostas, tomarei 

posição.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Diz a Constituição Portuguesa, parece-me algures num dos seus artigos, que a 

educação é universal para todos e deverá ser tendencialmente gratuita. Diz também a 

Constituição Portuguesa, algures, que a saúde, mais ou menos enquadrado nisto e a 

Segurança Social também e há uma série de setores, que são os setores primários e 

primordiais do estado de direito e democrático. Contrariamente a muita gente, ainda vou 

dando valor e acreditando na Constituição e espero que ela seja cumprida por muitos e bons 

anos. Esta é uma situação em que o Governo central, numa estratégia claramente política, 

numa visão claramente politizada, com objetivos estratégicos, arranjou para desmontar a 

Educação que temos, espartilhá-la e de certa maneira, abandoná-la e assim criando todas 

as condições para aquilo que tem sido a sua prática recente, investindo mais por aluno, no 

ensino privado do que no ensino público. --------------------------------------------------------------------

------ A forma de alguém que não tem coragem de assumir a sua própria agenda política, 

tenta passar essa ação para os outros deixando o ónus e o odioso da questão para os 

outros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostaria de ler, eu fui à escola, o Jornal Económico, uma das vozes oficiais do atual 

Governo na área económica. A voz do dono! ---------------------------------------------------------------
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------ “Projeto das escolas municipais prevê dispensa de 10% dos professores. As autarquias 

vão ter o poder de distribuir os professores com horário zero, sem turma atribuída ou com 

horários incompletos por qualquer escola do seu Concelho sem necessidade de colocação 

sem concurso. Esta gestão do corpo docente, continua vinculado ao Ministério da 

Educação, vai permitir uma redução do número de professores entre os contratados e dos 

quadros de todos os anos de escolaridade, na ordem dos 10%, ao longo dos próximos 4 

anos. A conclusão retira-se de cinco propostas enviadas pelo Governo, aos concelhos que 

estão a desenvolver projetos pilotos de municipalização das escolas, a que o Económico 

teve acesso, através das autarquias e dos estabelecimentos de ensino envolvidos. Estes 

projetos que as câmaras estão agora a analisar, tem um horizonte temporal de 5 anos, 4 

anos letivos. Entre estes 5 casos de um total de quinze câmaras municipais que estarão 

neste momento a negociar com o ministério, há concelhos onde esta gestão de professores 

aponta até para cortes superiores no corpo docente. É o caso do município de Oeiras, 

concelho onde trabalham neste momento, 1.604 professores e para onde a proposta da 

tutela, prevê a possibilidade de dispensar 211 professores, através do programa de 

rescisões por mútuo acordo. Também em Matosinhos - volto a dizer porque eu estou a falar 

de terras, estou a falar de casos concretos. Estou a falar não na minha voz, mas na de um 

jornal de referência deste país, que teve acesso a isso tudo por voz dos municípios e não 

só. - Também em Matosinhos, projeto piloto, o corte poderá atingir 201 docentes, 12%.” -----

------ Depois de ler isto neste tom sério e gravoso, apercebi-me que o Sr. Ministro da 

Educação de Portugal, que devia ser demitido por decreto, chegou à conclusão brilhante, 

que o grande problema da Educação no nosso país são os incompetentes dos 10% dos 

professores. Ou seja: 10% dos professores deste país, são incompetentes. Se nós os 

varrermos do ensino, isto vai ficar uma maravilha. Subiremos no ranking brutalmente! Basta 

só tirarmos 10% dos professores. Dispensar! Descartar! ------------------------------------------------

------ Um professor, com quem eu estive durante muitos anos relação e não foi a melhor 

porque chumbava-me sempre, eu passava a vida a chumbar, portanto, teoricamente até 

deveria ser uma profissão pela qual eu não deveria ter grande simpatia, chumbaram-me 

mais vezes do que as que me passaram, vejam só, mas aquilo de que me tenho apercebido 

ao longo dos anos e porque sou socialista, porque pertenço desde os catorze anos ao 

Partido Socialista, há questões de princípio das quais não posso abdicar. Uma das questões 

fundamentais que sempre que o Partido Socialista assumiu o governo deste país, teve como 

grande enfoque foi a Educação, a Saúde e a Segurança Social, pilares basilares do Estado 

Social. A paixão que alguns anos atrás, António Guterres teve, trouxe ao país, e a memória 

nisto é fundamental, a memória em política é fundamental e infelizmente em política há 
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muito pouca memória, conseguiu ao longo do país, criar uma rede de ensino pré-primário e 

jardim-de-infância que contribuíram decisivamente para anos mais tarde a Educação ter um 

aumento brutal da sua qualidade quer nos professores, quer nos próprios alunos. --------------

------ Queria também dizer que foi com António Guterres no Governo que se foi buscar um 

tal de Mariano Gago que implementou em Portugal uma política de Educação ao nível da 

investigação e do ensino superior que tem dado grandes contributos económicos ao país 

com as pessoas que dali têm saído e com os projetos de investigação que têm sido 

desenvolvidos e que nos tiraram o obscurantismo nessa área e que hoje nos começa a 

colocar ao nível dos países europeus desenvolvidos. ----------------------------------------------------

------ Queria também dizer que com o Eng. José Sócrates, infelizmente com a ministra que 

teve, foi tão mal tratada pelos professores; Volta Maria! Volta Maria que estás perdoada! 

Dizem agora muitos dos professores depois de conhecerem o verdadeiro vilão que é o 

Crato, conseguiu também dar continuidade a essas políticas e fazer com que hoje Portugal 

seja um país que contrariamente àquilo que estrategicamente este Governo tem dito, tem 

subido no ranking europeu e nos rankings da OCDE de Pisa. Hoje não somos um país 

assim tão mau na Educação, nem os nossos meninos são tão burros, nem os nossos 

professores são assim tão incompetentes, como nos querem vender para poderem fazer 

aquilo que têm na sua agenda política que é privatizar o ensino e desresponsabilizar-se. -----

------ Queria também aqui dizer, e para que as pessoas tenham noção de que as palavras 

não podem ser ditas em vão, vou ler o que diz Pizza/2012: “Na distribuição de resultados 

por níveis de proficiência, ou seja no aproveitamento, na escala da matemática, Portugal 

regista resultados muito positivos ao diminuir a percentagem de alunos que ocupem os 

níveis de proficiências mais elementares (low performance) e, ao aumentar a percentagem 

de alunos, que alcancem os níveis de proficiência, mais eficientes ou mais exigentes (top 

performance),” isto quer dizer que Portugal nos últimos anos, entre 2003 e 2012 os alunos 

que estão mais bem classificados e a lista dos mais bem classificados aumentou e a lista 

dos mal classificados diminuiu; sinal de que a nossa Educação, com todos os problemas 

que tem tido, tem tido bons professores, tem tido bons alunos. Juntamente com a Polónia e 

a Itália são os três países que participam no Pisa em 2012 que simultaneamente reduziram 

a percentagem de low performance e aumentaram a percentagem do top performance. Dito 

isto, de facto há uma narrativa por parte do Governo de querer cada vez mais criar 

confusão, agitação, penso que inclusivamente a brincadeira a que assistimos, de meninos 

sem aulas, de professores tratados, nem tenho termo, com casa alugada num sítio, um 

professor a ser colocado em três escolas, não sei quantos professores fora das escolas, 

penso que foi estratégico para criar o caos e criar todas as condições para que as pessoas 
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digam que o ensino é uma pouca vergonha! O ensino pode eventualmente ser uma pouca-

vergonha, em quem gere o ensino em Lisboa, assim. Aproveitarmos isso para pormos em 

causa a dignidade profissional, e a categoria dos nossos professores parece-me um jogo 

sub-reptício e baixo demais para ser feito por pessoas de tão alto nível e que estão à frente 

do nosso país. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto agora à municipalização em si, eu analisei os quadros que chegaram. Se o 

objetivo do Ministério é diminuir professores, em Águeda, se neste momento não estão 

reunidas essas condições é muito fácil reuni-las. Nos quadros é dito que em muitas das 

nossas escolas e dos diferentes agrupamentos, há turmas com 22/23 alunos. -------------------

------ Se o ministério quer que as turmas passem a ter 30 alunos, façam-se contas. De um 

ano para o outro, criaremos as condições para despachar como Oeiras e Matosinhos, uma 

série de professores embora. A Educação, meus senhores, não se trata com 

despedimentos; a educação, meus senhores, trata-se como o Sr. Presidente da Câmara em 

Águeda, investindo no Parque Escolar, dando melhores condições nas salas de aulas, 

criando as condições ideais para que os meninos na escola tenham um espaço agradável, 

onde possam aprender com as condições mínimas exigidas. Quando alguém quer alterar 

um setor tão importante como a Educação, a Saúde ou a Segurança Social, apenas por 

questões meramente economicistas, está a acabar com o princípio de um país, está a 

acabar com o país. Depois disse uma coisa que me parece extraordinária, um município 

pode ter até 25% do tempo letivo. Ora, como eu faltava muito às aulas, tive dificuldade em 

perceber qual era mais ou menos o tempo letivo de um aluno normal, mas graças a Deus, 

fui bom pai e as minhas filhas andam na escola e têm ido à escola regularmente e percebi 

que eram mais ou menos 24 horas semanais. O que é que eu quero dizer com isto? Que 

isso é que tem piada. É que cerca de 6 horas semanais podem ser para o ensino local. Eu 

pensei nisto muito seriamente, e pensei cá comigo, ora então, como é que isto será? Será 

que em cima do horário letivo se aplicam mais estes 25%, ou subtraímos ao horário letivo 

existente? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Bom, eu quero que a minha filha seja uma boa aluna! Não quero que a minha filha 

entre na escola de madrugada e saia de lá de noite! Portanto, não conviria muito que se 

aumentasse já ao horário letivo esses 25% ou até 25%. Portanto a única forma que eu 

penso que existe, é a diminuição daquelas que são as disciplinas hoje existentes. Então, 

pus-me a pensar que disciplinas poderia retirar, eventualmente. Retirar História? História; 

bom o que é que a minha filha tem que saber quem foi o 1º Rei de Portugal? Ele nem é de 

Águeda! É de Guimarães! Já achava mais interessante a minha filha saber quem era o 23º 

presidente da Junta de Freguesia de Águeda – Paulo Seara o Grande! Acho que era 
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interessante, os meninos daqui, saberem. -------------------------------------------------------------------

------ Por exemplo, Geografia: o que é que ela tem que saber onde é o Dubai que tem lá 

agora uns grandes lagos de uns Shakes, ou saber que os Himalaias têm não sei quantos 

metros de altura? Poderia eventualmente saber que é o rio Águeda, que é o rio Alfusqueiro, 

para quê saber o Rio Tejo que é de Lisboa? Há até um poeta que escreveu O rio da minha 

terra é o rio mais lindo que há. E portanto eu penso que na Educação, aquilo que é o ensino 

obrigatório, aquela que é a escolaridade obrigatória, deve ser igual no país inteiro, porque 

somos um país pequeno demais. ------------------------------------------------------------------------------

------ Compreendo que possa haver uma municipalização ou algo do género, num país como 

o Brasil, um país que tem uma área absolutamente enorme, em que alguém que vive no 

Ceará, não tem nada a ver com quem vive no Rio Grande do Sul. Compreendo que num 

país como os Estados Unidos, que tem a costa Atlântica, a costa do Pacífico, que haja uma 

diversidade tão grande. Uma cidade no Brasil tem mais população que o nosso país e, 

portanto, compreendo que a grandeza e a diferença existente, possa fazer com que o 

ensino seja mais descentralizado, mas sendo aí descentralizado, é uma descentralização 

que a proximidade é dez vezes superior a Portugal. Num país em que a única diferença que 

eu conheço de facto, entre o Algarve e Trás-os-Montes, passará eventualmente pelo 

sotaque que têm. Parece-me que não fazer da Educação um dos pilares basilares de um 

país, fazer algo que seja uno, algo que nos identifique a todos enquanto portugueses, 

enquanto cidadãos, enquanto homens cívicos, enquanto homens da cidade, parece-me a 

mim que o único objetivo, que esta mediada pode ter, é passar o odioso do despedimento, 

para as câmaras municipais, furtando-se o Governo a essa função e é diminuir de tal forma 

o nível do ensino, que quando a gente se aperceba, diga que afinal de contas, o que vale a 

pena é mesmo privatizar. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria também desmistificar aqui algo que é fundamental para acabar com este 

quadro mal pintado pelo Governo que tem a ver com o ensino público e o ensino privado. Há 

um estudo da Universidade do Porto que foi feito e realizado, analisando a proveniência dos 

alunos nesses estabelecimentos de ensino e em que se chegou à conclusão de que os 

alunos provenientes do privado entravam à frente dos do ensino público e que entravam nas 

áreas que tinham escolhido em maior número do que os vindos do ensino público. 

Curiosamente e no decurso do curso que estivessem a tirar, claramente os do ensino 

privado, ficam pelo caminho. São menos eficientes, são menos eficazes, chumbam muito 

mais demoram muito mais tempo a sair da universidade do que “os mal preparados” alunos 

do ensino público que chegam à universidade que têm melhores notas e que são mais 

eficientes e mais eficazes. ---------------------------------------------------------------------------------------
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------ Quero dizer que sou completamente contra a municipalização do ensino, pela 

explicação que acabo de dar.” ----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sou engenheiro de formação. Estudei física, matemática, ciências exatas e sou muito 

mais pragmático e continuo a exercer engenharia. Tenho uma empresa e não sou patrão. 

Sou mais engenheiro que patrão. Portanto, sou muito mais pragmático. ----------------------- 

Isto é muito simples. Temos uma Constituição que define o tipo de ensino e que dita as 

regras básicas. Agora há um Governo que a quer alterar, o PSD. E tem todo o direito, 

respeito todos os partidos e todas as pessoas presentes nesta Assembleia. A minha opinião 

é liminarmente contra o ataque à escola pública e não discuto mais nada! -------------------------

------ Apresentei uma moção que transformo em proposta porque acho que este é um 

assunto extremamente importante, porque podemos andar aqui a brincar com coisas muito 

sérias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Falou um professor há bocado, que eu não conheço pessoalmente, vi-o aqui, li um 

artigo dele no jornal, concordei com tudo aquilo que ele disse. Não estamos aqui a discutir o 

problema dos professores. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Na verdade, queria dizer ao professor António Martins o seguinte, licenciei-me em 

engenharia mecânica, numa altura muito complicada, infelizmente, melhor que agora, 

porque agora a situação é muito mais grave. Eu fiz estágio pedagógico, efetivei e fui 

professor do ensino secundário. Não sou propriamente um outsider. Já lá vão uns anos, 

mas tenho alguma sensibilidade. Fui professor efetivo do ensino secundário. Isto é um 

assunto muito sério. E não são as pessoas que estão em causa. Esta é uma medida que 

visa mais uma vez por muita gente fora do sistema. O problema do ensino não é como diz o 

professor António Martins, uma mudança de paradigma, senão voltamos à telescola. É 

muito mais barato por câmaras de televisão a dar para salas de aulas sem professores e um 

professor dá aulas a 5.000 alunos, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma 

coisa completamente diferente e isto é muito sério. Se o Sr. Presidente de Câmara, se o 

Executivo me garantir a mim que este assunto vai ser mais discutido e não há tomadas de 

iniciativa, eu retiro a minha proposta e vamos discutir isto melhor. Porque eu soube ontem 

que o conselho geral de Valongo, e isto está a acontecer por todo o concelho, os 

professores podem estar apensar na situação pessoal deles, a maioria não porque muitos já 

estão em final de carreira, e os professores estão contra este estado de coisas, mas em 

Valongo, mais uma vez, na generalidade não é pacífica. Não é pacífica em lado nenhum! 

Isto tem que ser discutido. Se o executivo prometer – eu não estou aqui a exigir nada do 

executivo – mas se prometer que vamos discutir este assunto mais seriamente, eu retiro a 
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minha proposta. A minha moção que transformo em proposta. Se o executivo não prometer 

isso eu apresento-a fazendo uma pequena alteração. ---------------------------------------------------

------ Aguardo a posição do executivo.” -----------------------------------------------------------------------

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

------ “Ao configurarmos a educação enquanto direito universal, é incumbência do Estado 

promover reais condições para a efetiva igualdade de oportunidades entre todos numa 

perspetiva libertadora e não conformadora, redutora ou promotora da estratificação social. A 

verdade é que o Governo alarga as competências dos municípios e desresponsabiliza-se, 

mas tende sempre a não assegurar as verbas necessárias e bem sabemos que, tantas 

vezes, este género de transferências começam num dado montante, baixando depois 

sucessivamente até à agonia dos serviços. -----------------------------------------------------------------

------ O Governo quer deixar esta responsabilidade constitucional e colocar as autarquias no 

papel de gestoras dos cortes que o ministério se escusa fazer. ---------------------------------------

------ Acredito que este programa certamente será alargado posteriormente a outros 

municípios se conseguir ter sucesso e passar, abrirá o caminho para um agravamento das 

assimetrias, levará a uma diminuição da autonomia dos agrupamentos de escolas e a 

progressiva desresponsabilização do Estado relativamente aos princípios que garantem a 

existência de uma escola pública com qualidade. E não é difícil antever o futuro em que esta 

seja uma antecâmara para o progressivo processo de desqualificação ou desmembramento 

e privatização da escola pública. E os exemplos internacionais, como já foi abordado, são a 

demonstração do falhanço destas medidas como são os casos da Suécia, do Reino Unido 

ou do Brasil, onde não se registaram evoluções significativas na Educação, mas antes 

negativos, como a precarização, a desmotivação dos professores com forte sentimento de 

insegurança e desgaste da sua própria legitimidade e o crescimento de fenómenos de 

clientelismo e de caciquismo. Na verdade, a municipalização da Educação pretende atingir 

um só objetivo, a desresponsabilização do Estado e a diminuição dos gastos a partir do 

Orçamento do Estado, tendo cada vez mais a perceção de que ao Estado não cabe um 

papel fulcral a nível dos encargos sociais. A garantia da educação pública, pelo menos 

tendencialmente gratuita, universal e de qualidade é, por princípio, uma tarefa do Estado e é 

nesta esfera que é melhor executada. A verdade, é que apesar de todo o desinvestimento 

recente, são as escolas públicas a garantia do grande aumento da qualificação dos 

portugueses e constitui o verdadeiro elevador social. ----------------------------------------------------

------ Não vou abordar os claros propósitos quando se incluem lógicas de premiação e maior 

apoio daqueles que mais cortem, em bom lugar da rejeição total da interferência ao nível 

curricular, ou de um ensino territorial e étnico para o qual se prevê caminhar-se com esta 
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proposta do Governo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Do mesmo modo que não vou abordar os termos de secretismo que o Governo impôs 

neste processo, que não conta com um debate amplo e atempado da parte dos parceiros 

fundamentais como os sindicatos de professores ou as associações de pais, já para não 

falar da total exclusão dos alunos. -----------------------------------------------------------------------------

------ Por outro lado, no atual quadro, não deixo de reconhecer que é compreensível, que um 

autarca, especialmente quando é alguém que não teme desafios, tenha o ímpeto de achar 

que perante o caos que foi lançado na Educação, como sucedeu particularmente no início 

do ano letivo, os serviços serão melhor geridos se ficarem na esfera da gestão local, mas 

não será por certo a melhor opção, a meu ver, quando falamos de serviços como a Saúde, 

Educação ou existência de Forças Armadas, por exemplo. ---------------------------------------------

------ A Educação tem que ser nacional para garantir a igualdade. Sr. Presidente da Câmara, 

estou certo das suas melhores intenções, e certo da capacidade desta Câmara Municipal, 

mas entendo que deve rejeitar este presente envenenado e não assinar este contrato. Não 

sei se a curto prazo teremos ganhos, mas estou certo que a médio e longo prazo este 

sistema irá desqualificar a escola pública como um todo. Pretende-se uma das maiores 

construções das últimas décadas e que constituiu um grande ganho para a nossa 

democracia e que terá um reflexo em todo o país e também aqui em Águeda, mais tarde ou 

mais cedo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Este Governo, cuja legitimidade para iniciar reformas e experiencias quando está 

quase em gestão e quando já demonstrou que a sua reformas dão sempre em desastre 

para o país, tem de aprender que a Educação não pode ser um mero exercício de contas, 

vocacionado para o lucro e que não pode empurrar para os autarcas, matérias como a 

Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É minha convicção e convicção da Juventude Socialista, que em nome da alegada 

eficiência, a municipalização é o primeiro passo para a privatização da escola pública e 

impõe-se que rejeitemos este processo desde já e, em conformidade, votarei 

favoravelmente à moção apresentada pela CDU se seguir em frente.” ------------------------------

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

------ “Temia, quando vi este ponto na Ordem de Trabalhos, que a discussão viesse a ser 

exatamente aquilo que, infelizmente, está a ser. Também, Sr. Presidente, permita-me que 

lhe diga que acho que não ajudou o facto de o Sr. Presidente ou a Sra. Vereadora fazerem 

uma apresentação do projeto. Acho que era muito mais interessante do que nos resumirmos 

àquilo que lemos e àquilo que cada um de nós interpretou na documentação que nos foi 

enviada pelo menos àqueles que tivemos o cuidado de a analisar. E, se é verdade que eu 
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partilho de muita coisa que aqui foi dita, é igualmente verdade que outra não partilho de 

todo. Partilho de muitas dúvidas e tenho também algumas; tenho pena que o assunto esteja 

a ser discutido daqui da tribuna, não que não o deva de ser, mas como Professor Martins há 

pouco disse, acho que o assunto é demasiado sério e demasiado importante para ser 

discutido, e permitam-me, vão dizer-me também no fim que eu também o fiz ou que eu 

também o farei, discuti-lo numa base partidária muitas das vezes, mas acho que este é um 

assunto mais técnico e objetivo e que deveria ter tido essa análise em sede de comissão. ---

------ Mas vou colocar aqui algumas questões, seguidas de um breve comentário, que 

também gostaria que me esclarecesse no fim. -------------------------------------------------------------

------ Uma delas, é se este acordo, este projeto piloto, prevê de alguma forma a redução do 

número de horas de aulas que os alunos irão ter. Acho que não, mas gostaria que me 

esclarecesse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Perguntava-lhe também se da leitura que se pode fazer dos documentos que nos 

foram enviados, se o Estado irá gastar menos com a educação, isto é: nestes casos em que 

haverá uma descentralização da mesma. --------------------------------------------------------------------

------ Perguntar-lhe também se os professores vão receber menos ou se vão perder alguns 

dos seus direitos. Parece-me que não e parece-me que nós estamos a pegar na discussão 

deste problema exatamente pelo ponto que não devíamos de pegar. Primeiro porque 

pegamos e infelizmente é sempre assim cada vez que se trata de Educação, e permitam-me 

só que faça aqui uma declaração de interesse que deveria ter começado por fazer e que 

não o fiz, penso que ainda vai a tempo. É que eu sou colaborador num estabelecimento de 

ensino e portanto, pretendo deixar essa indicação como colaborador não docente num 

estabelecimento de ensino. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Estava eu a dizer que começámos esta discussão da forma que não deveria ter sido. 

Nós começámos a discutir pelo problema dos professores, poucas vezes ouvi aqui falar de 

alunos, e então do que é que eu não ouvi aqui falar? Foi exatamente do que é que se 

espera deste projeto, com estas alterações. Quais são as vantagens que ele poderá trazer 

para os alunos e é dos alunos de que me importo em primeira mão, quais são essas 

vantagens que poderão advir desta mesma alteração. ---------------------------------------------------

------ Porque, o que eu acho que está aqui em causa, poder-me-ão dizer no fim que estou a 

aqui como advogado do Governo, não é de todo e o Governo também não me paga para 

isso, e mesmo que o pagasse, o que eu acho que está em causa aqui, é uma questão de se 

procurar trazer mais eficiência ao ensino. Muitos de nós dizemos com alguma regularidade 

se calhar mais do que aquela que era desejável, de que há problemas no ensino, que o 

ensino goza de uma série de problemas. E quando temos a possibilidade de tomar a 
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responsabilidade, sobre alguns desses problemas, parece que agora, ai meu Deus, que é 

um problema! --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto eu acho que esta aproximação das decisões é positiva. Acho que é salutar o 

interesse do Executivo em fazer parte deste projeto piloto. Eu próprio fui aluno de um projeto 

piloto, não de todo similar, mas, com muito orgulho estudei na escola EB 2,3 de Valongo do 

Vouga, na altura escola nº1 inteligente, do país, era assim que era apelidada e a verdade é 

que fomos também todos cobaias de um projeto, na altura inovador, não tão relacionado 

com a componente pedagógica, mas com as paredes que eram diferentes e a verdade é 

que eu não acho que os alunos tenham saído lesados sobre essa matéria. -----------------------

------ Mas eu acho que essa também deve ser a matéria das maiores preocupações neste 

projetos e ao saber se avançamos ou não nele, devem ser criadas as condições para que 

seja qual for o resultado dele que os alunos não saiam, desse processo, prejudicados. 

Depois dizer também que há algumas coisas que me preocupam nomeadamente a parte da 

responsabilidade local sobre a componente curricular. Sabendo eu e corrigir-me-ão se eu 

estiver enganado, daquilo que li essa será uma responsabilidade que caberá ao 

agrupamento escolar, mas sobre a qual eu tenho algumas dúvidas, embora me pareça que 

poderá ser interessante, direcionar conteúdos que sendo os mesmos, possam ser 

direcionados mais aquele que é o contexto local. Um pequeno exemplo, não sei se é o 

melhor, mas não deixo de o dar, se tiverem que falar de tecnologia e de inovação 

tecnológica porque não falar da inovação tecnológica feita nesse cluster?! ------------------------

------ Portanto eu acho que há algumas coisas que poderão ser importantes. ---------------------

------ Antes de terminar, dizer só que, relativamente à documentação que nos foi enviada, 

houve algo que me preocupou também, que foi o facto de, no acordo, não sei se é esse 

exatamente o nome técnico do documento que regulava, no fundo, aquele que seria a 

relação entre o ministério e a autarquia, há a indicação de que alguns documentos 

estratégicos serão criados durante o primeiro ano letivo. Isso á algo que me preocupa em 

parte, porque eu acho que esse deveria ser um trabalho que deveria ser feito antes do 

projeto iniciar e não no desenrolar do mesmo. -------------------------------------------------------------

------ Dizer-lhe também que uma das coisas que me preocupa muito e não sei se não será 

por não dedicar o tempo necessário à análise do que seria exigido, que por ventura poderia 

ser exigido, preocupa-me que os critérios de avaliação de desempenho deste modelo não 

estejam já clarificados, se é que não estão já e não constavam lá. Porque eu acho que 

devem ser feitos antes do projeto iniciar e não depois de estar iniciado. Porque espero, e o 

projeto a iniciar-se, que não seja avaliado da forma que for mais conveniente depois de ver 

como é que ele se processa, mas daqueles que eram os objetivos iniciais relativamente ao 
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mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois vi também a falta de alguns documentos, um pelo menos encontrei-o com uma 

outra designação, entre as quais destacava a falta do plano de reabilitação das escolas 

básicas que deveria ocorrer antes de elas passarem para a responsabilidade da autarquia, o 

modelo de funcionamento não sei se não estaria em falta o Anexo 5 ou se seria aquela 

apresentação que lá estaria, também o Anexo 6, a listagem do pessoal dos Ensinos Básicos 

e Secundários também não me parece que constasse dessa informação. -------------------------

------ Vi também alguns problemas, como o valor destinado à conservação das escolas ser 

um valor fixo, se bem entendi, e não variável mediante a dimensão da escola ou o Nº de 

alunos que me parece serem também fatores importantes para a degradação de um espaço 

escolar, ou melhor, para os custos da manutenção desses mesmos espaços. --------------- 

Termino Sr. Presidente, quase como comecei, dizendo que este assunto é importante, que 

me parece que deve ser discutido de forma orientada ao aluno; isto não quer dizer que eu 

não tenha respeito pela função do docente ou do não docente, mas que me parece que a 

discussão deve estar centrada no aluno e que me parece que o modelo de discussão 

poderá não estar a abonar nesse sentido. -------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente: para terminar, deixo-lhe apenas mais algumas questões. -------------------

------ Quais é que acha que serão os ganhos com este projeto? ---------------------------------------

------ O que é que espera em termos de resultados? ------------------------------------------------------

------ Qual é a estratégia que está a ser adotada? ---------------------------------------------------------

------ Que receios é que tem? ------------------------------------------------------------------------------------

------ Que dúvidas é que ainda existem? ---------------------------------------------------------------------

------ No fundo posso generalizá-la numa única: -----------------------------------------------------------

------ Quais são as dúvidas e os receios relativamente ao projeto, porque é isso que me 

preocupa. Eu acho que haverá sempre algumas coisas que me preocupam. Não serão 

percetíveis porque por siso, no papel, poderão ter resultado muitas coisas que tenham 

ocorrido, e portanto, acho que era aí que era interessante existirem esclarecimentos nesta 

matéria.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  antes de dar a palavra ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Águeda  faz a seguinte observação: ----------------------------------------

------ “Nós temos que nos entender sobre o que verdadeiramente queremos. Por um lado 

criticamos que há secretismo, que não se conhecem os documentos e que não se discutem; 

por outro lado, se se entra na ordem de trabalhos para dar conhecimento a toda dos 

documentos, afinal não se deveria inserir na ordem de trabalho. Foi aqui, na última 

assembleia, levantada a questão, um deputado da bancada do PSD levantou a questão 
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sugerido que se integrasse numa ordem de trabalhos da próxima reunião. Uma vez que o 

dia 1 de janeiro seria uma data, hipoteticamente de arranque do Projeto, ao longo do tempo 

que se seguiu ouvi várias opiniões de deputados municipais em que seria importante sugerir 

a discussão disto e agora chega-se aqui e afinal, nada importante! ----------------------------------

------ Eu até compreendo que o assunto seja desconfortável, mas se calhar é desconfortável 

para todos nós e temos de o discutir, porque senão, o que não me parece bem é tomar uma 

decisão sem se discutir. E a discutir, tem que se discutir muito mais.” -------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara , prestou os seguintes esclarecimento: -------------------------

------ “Pode ser desconfortável o assunto para outros. Para mim não é nada desconfortável. 

Eu gosto muito de discutir a Educação e aquilo que é feito na área da Educação, no nosso 

concelho. Nós sempre considerámos que era uma aposta que deveríamos ter. E penso que 

tivemos uma dedicação grande, desde início, que penso que foi o apoio às escolas. -----------

------ Entrámos num projeto de construção de novos edifícios, que já foi aqui referido 

claramente e estamos a encerrar essa fase. E, há meio ano atrás, fomos a Lisboa falar com 

o Sr. Ministro da Educação e dizer-lhe que estávamos disponíveis para recebermos mais 

competências na área da Educação. Isto não é nada de novo. Transferência de 

competências na área da Educação, estão nos programas dos governos não sei há quantos 

anos, é um dos objetivos da Associação Nacional de Municípios, há não sei quantos anos. 

Portanto, não estava aqui a tirar nenhum coelho da cartola. Aquilo que estava era aquilo que 

toda a gente achava correto, que era a transferência de competências, na área da 

Educação, no Município. E isto, concretamente, porque eu entendo que nós podemos ir 

mais longe do que aquilo que tem ido o Ministério. Isto é: pretendemos fazer melhor do que 

aquilo que tem feito o Ministério e também porque eu acredito na escola pública. Que fique 

bem claro que sou adepto incondicional da escola pública. ---------------------------------------------

------ Mas a escola pública, não tem que ser regulada a regra e esquadro a partir da 5 de 

Outubro. Eu acho que a 5 de Outubro tem competências que tem que assumir claramente. 

Tem de assumir qual é o nível mínimo que tem de atingir, mas não tem de definir como é 

que esse nível vai ser. Não tem de dizer que os manuais têm de ser aqueles. E também não 

tem de regular tudo a partir de Lisboa. Pode-nos dar alguma margem de manobra. ------------

------ E, portanto, fomos ao Sr. Ministro, sem qualquer parti pris e também vamos dizê-lo que 

nunca estivemos à frente dos destinos da autarquia a pensar que está lá agora o partido A 

ou o partido B e então não fazemos isto porque não calha bem politicamente. Porque nós 

colaborámos com o Governo anterior por exemplo na área administrativa, fortemente e 

continuamos a trabalhar com este. Gostaríamos até, que este tivesse feito mais. Não fez, 

mas tentámos ajudar a que vão. --------------------------------------------------------------------------------
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------ E, na área da Educação, não estamos preocupados com a cor política, nós estamos 

preocupados com as crianças e com os jovens do nosso Concelho. ---------------------------------

------ Isto já foi uma discussão, que eu volto aqui a retomar porque quando foi da Carta 

Educativa, tínhamos que por a escola no sítio A para promover o local A ou no sítio B para 

repor o sítio B e eu disse, eu não faço promoção de locais à custa dos alunos! O aluno, a 

criança está no centro! Eu quero as melhores respostas para as crianças. E temos 

efetivamente melhorado o nível educacional e o nível de resultados, mas eu olho para os 

resultados internacionais e nós estamos abaixo da média. Nós estamos em competição e os 

nossos filhos e os nossos netos vão estar em competição com eles. Que estão acima da 

média e alguns bem disparados lá para cima. E o que é que nós queremos. Queremos um 

país de segunda? Daqueles pequeninos que se contentam com uma melhoria qualquer, 

abaixo da média ou queremos apostar e mostrar que somos capazes de fazer mais e 

melhor. E é isso que está aqui. Não é um projeto do Sr. Presidente da Câmara! È um 

desafio para a comunidade que vai à luta e se envolve e tem um projeto para o concelho, ou 

não se envolve e o Sr. Presidente fez aquilo que lhe competia que foi transmitir as suas 

ideias, lutar e apresentar aquilo que tendo de melhor para o concelho, mas há áreas, vão-

me desculpar, eu não imponho aquilo que entendo! A minha vontade! Porquê? --------- 

Porque são imprescindíveis quem está no terreno e quem vai executar estas políticas! E por 

isso é que tenho andado de escola em escola a dizer aquilo que se pretende. Obviamente 

que este é um projeto com algum risco. Vamos dizê-lo! Assumimos! Mas nós já temos o 

nível de base. O nível de base é aquele que o ministério dá! E daí para baixo, nos não 

vimos! Daí para baixo está sempre garantido! Aliás, a única clausula que está no contrato, 

contrato que vai ser refeito, soube hoje que o Sr. Secretário de Estado esteve em Águeda, 

como penso que é do conhecimento, e disse que irá ser apresentada uma nova versão 

dessa proposta de contrato, mas a única razão para que o contrato caia, por parte do 

ministério é que os resultados sejam inferiores e isto acho que salvaguarda toda a gente. 

Estamos todos salvaguardados. O centro do sistema são as crianças, são os alunos. ---------

------ Eu compreendo a preocupação dos professores, mas essa preocupação vai ficar toda 

na 5 de Outubro. Fica lá toda. A Câmara nunca quis, e sempre dissemos, que queríamos 

mais competências, mas não queríamos ter competências na área da contratação de 

professores e por isso, não percebo os medos todos da pseudo municipalização, da 

transferência de competências nesta área, por parte dos senhores professores, se isto não 

está em causa neste momento! Eu estou convencido, que isto a acontecer um dia, acontece 

por decreto-lei, se acontecer é dessa forma. ----------------------------------------------------------------

------ Receios sobre isto? Tenho muitos! ---------------------------------------------------------------------
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------ Como é que isto vai ser? Não sei! -----------------------------------------------------------------------

----- Mas eu confio nos senhores diretores, confio no conselho municipal de educação, 

porque acho que estão lá para tomar as melhores decisões. Porque são os filhos deles que 

estão em causa e é por eles que nós devemos procurar as melhores soluções. O mínimo 

está garantido, meus senhores! E a Câmara de Águeda, não está a entrar neste processo, 

nunca esteve, a pensar em termos económicos. Para isso afasta-se dele. E não foi isso que 

nós fizemos sempre na Educação. A Câmara de Águeda sempre investiu bastante dinheiro 

e está disponível para investir ainda mais dinheiro na área da Educação. Se vocês virem no 

plano que vamos discutir daqui a bocadinho tem lá uma verba já de 200 mil euros para um 

projeto que se chama Educação+, porque nós queremos ir mais longe. O modelo de ensino 

que nós temos vem de há 400 ou 500 anos. ----------------------------------------------------------------

------ O que é que mudou? Agora temos lá uns quadros eletrónicos, mas continua a ser o 

professor a ditar a sua aula. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Meus senhores: as coisas estão diferentes! E aquilo que nós temos de fazer, é 

capacitar os alunos cada vez mais e melhor. O papel do professor não é posto de fora mas 

vai ser diferente e nós temos de ter um objetivo mínimo. Que todos atinjam aquele mínimo e 

depois, cada um, segundo a suas capacidades, atingir o nível que pode atingir. É isto que eu 

espero! É o envolvimento de uma comunidade educativa! É o envolvimento dos pais! É um 

novo modelo de ensino. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Meus amigos, nós, enquanto povo, já fomos capazes de ultrapassar a linha do 

horizonte. E aquilo que temos aqui, em termos de Educação, é desafiar o horizonte; criar 

novos futuros e construir um ensino melhor. ----------------------------------------------------------------

------ O mínimo está garantido e portanto, é daí para a frente que eu quero que seja possível 

nós termos um projeto educativo para o Concelho. Fazer em conjunto, mais e melhor pelas 

nossas crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não sei se querem que eu responda aqui às questões que elencaram. Algumas já 

respondi, vou tentar faze-lo telegraficamente. --------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao secretismo, foi-nos pedido pelo ministério, tentámos cumprir, mas por 

nós nada disto é secreto. Não temos problemas nenhuns em assumir as nossas posições. --

------ Obrigatoriedade a 1 de janeiro, penso que só faz sentido com o ano económico. 

Porque é que são cinco anos? Um ano, o primeiro ano, é para preparar as coisas, é para 

preparar esta transferência de competências, porque há muitas áreas cinzentas, por estas 

coisas a avançar para que no próximo ano letivo possa haver algumas mudanças. -------------

------ Os contratos em parte são iguais, em parte são diferentes. Porquê? Há escolas, há 

pessoal auxiliar, há coisas que são diferentes. Na sua génese, os contratos são o mesmo 
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para todos os municípios. Pelo menos, é essa situação e isso que eu conheço dos contratos 

que estão a ser propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente aos docentes, já falei. Contratação e avaliação é tudo do ministério, não 

temos nada a ver. Conselhos gerais, as pessoas têm falado abertamente, têm dado a nossa 

opinião e nós temos dito que não tomaremos uma decisão sem falar com eles de novo, com 

os concelhos gerais. Porquê? Porque entendemos que cada escola tem que ser envolvida e 

desde já posso dizer que estamos disponíveis para avançar com aqueles que quiserem 

avançar, isto poderá ser possível. Por mim não tem problema nenhum. Todos têm o mínimo 

garantido, outros poderão ter o envolvimento do município neste projeto e podemos ver o 

que é que se passa. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Passar pelo conselho municipal, não tenho equacionado esta situação. Depois 

poderemos reunir o conselho municipal. O projeto educativo: será fito, em princípio, ao longo 

do ano de 2015. Há uma proposta que é até seis meses, até a abertura do contrato, mas 

deve estar antes da entrada em vigor do novo ano letivo, se houver transferência de 

competências. 25% da componente curricular, quem decide? É preciso bom senso nestas 

coisas. Há a liberdade para mexer até 25%, mas as escolas podem dizer que não, que não 

querem mexer nada ou que vão mexer 0,5% ou 1%. Nós estamos habituados a estarmos 

aqui a guerrear-nos uns aos outros, e tem de haver um grande espírito de abertura e um 

grande poder de concertação de posições. Eu acho que o conselho municipal de educação 

tem aqui e vai ter, um papel fundamental nisto. O conselho municipal de educação vai ser 

mudado, haja municipalização ou não haja municipalização, pelo menos foi o que nos foi 

dito! Não faz sentido que os senhores diretores estejam de fora, na minha perspetiva; no 

nosso, fazem parte e faz todo o sentido; não podemos tê-los como membros, mas são 

sempre convidados. Previsão dos valores: relativamente aos valores, na Escola Adolfo 

Portela, eu perguntei qual era o orçamento da escola, tirando a componente dos 

professores, são 130 mil euros, dos quais, grande parte, uma parte muito significativa, está 

logo consignada. Portanto, quem pensa vir com estes objetivos, para ganhar dinheiro, penso 

que está mal enganado. Os funcionários, são transferências para o município, tal como 

aconteceu no passado. Penso que respondi! ---------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Presidente da Junta Paulo Seara, o que 

eu pedi, para ler no artigo, é porque me merece a credibilidade do parágrafo seguinte que 

diz assim, eu não vou ser tão extenso só vou ler: “Em Águeda por exemplo, o processo das 

escolas municipais, já foi chumbado pela Assembleia Municipal.” Era só mais um parágrafo. 

Portanto, o artigo, vale-me esta credibilidade que está aqui exarada, e não quero tecer mais 

comentários sobre esta situação. ------------------------------------------------------------------------------
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------ Sobre os despedimentos para as câmaras, sobre toda a situação de professores, eu já 

disse que vai ficar na 5 de Outubro. ---------------------------------------------------------------------------

------ Sermos pequenos demais, penso que também já respondemos. É um nível mínimo de 

exigência que é ditado pelo Governo. Daí para a frente, nós podemos fazer aquilo que 

entendermos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à intervenção do Sr. Eng. Francisco Simões, eu não entendo que seja 

um ataque á escola pública, como disse! Estou aqui a defender a escola pública e sou 

defensor da escola pública. Quanto ao nós podermos discutir isto, eu não ponho problemas 

nenhuns em discutir. Repare, se não tiver o apoio das escolas, dos agrupamentos, isto não 

entra. Não é uma coisa que eu possa lá ir fazer à escola. Tem de haver envolvimento da 

comunidade, tem de haver envolvimento dos pais e tem de haver envolvimento dos 

professores porque senão houver, isto não funciona. Eu não gosto de dar tiros nos pés e, 

como tal, não avançará se houver oposição por parte dos agrupamentos. Não tenho 

qualquer problema nisso. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi dito que havia um alargamento das assimetrias. Eu acho que não há porque nós 

temos possibilidades; está estabelecido o nível mínimo e nós temos de puxar todos para o 

máximo. É isto que eu pretendo! E é nisto que a escola tem de se mentalizar e tem de criar 

os métodos necessários para fazer isto. Pode ser o início de uma revolução na Educação. 

Pode! Mas há outros países que o fizeram e nós temos cá algumas coisas parecidas com 

isto. A ESTGA tem ensino por objetivos, por projetos. E há quem ensine baseado em 

projetos e há países que têm esta metodologia. Porque não? Nós temos de sentar os alunos 

todos, mantê-los ali caladinhos, ali à frente do professor, do quadro eletrónico, a ter aula. Há 

outros modelos, meus senhores! Podemos ser criativos! Há grandes exemplos. -----------------

------ Queria citar aqui o exemplo da Escola da Ponte. Eu só tenho lido; não fui lá falar com 

eles e é em Portugal, em que eles têm ótimos resultados e em que seguem modelos 

totalmente diferentes. Nós temos de ter a capacidade de inovar. Não é atirarmo-nos para o 

abismo. É trabalhar com rede! Nós queremos ter, temos e falámos, está conversado, com a 

universidade de Aveiro para nos acompanhar neste processo, andámos a dialogar com o Sr. 

Diretor para ter um interlocutor para a área da Educação porque a área da Educação, na 

Universidade de Aveiro, tem várias componentes e nós queremos um interlocutor para nos 

acompanhar e para avaliar este processo. Isto não é aventureirismo nem é porque o Sr. 

Presidente numa noite de insónia, como disse o Dr. Paulo Matos um dia, se lembrou de 

alguma coisa. Não! Entendo que é um caminho que devemos seguir. Quanto aos critérios 

de desempenho, é: se os resultados piorarem o acordo cai automaticamente. --------------------

------ Quanto aos custos de manutenção das escolas, das transferências das competências 
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que foram efetuadas anteriormente, de Valongo, Fermentelos e Aguada das EB2,3, era este 

o valor que tínhamos por escola e era suficiente antes de fazermos as intervenções. 

Portanto, agora temos as escolas recuperadas, pelo menos durante o tempo que vai durar 

este acordo. Penso que será suficiente. ----------------------------------------------------------------------

------ Dúvidas? Como é que isto vai ser? Tenho muitas! Muitas! Tenho poucas certezas! ------

------ Receios? Tenho menos! Eu acho que temos uma comunidade educativa capaz de se 

envolver num projeto educativo de qualidade para o concelho. ----------------------------------------

------ É por isso que eu estou a lutar. É isso que eu estou a apresentar aqui. ----------------------

------ Poderia não fazer nada disso, mas, como sabe estou no 3º mandato; ao envolver-me 

neste projeto tenho muito trabalho pela frente, a Sr.ª Vereadora vai ter também mas eu vou 

ter que estar lá também e não teria necessidade disso se não entendesse que é um projeto 

importante para o concelho e importante, sobretudo, para as crianças e jovens do nosso 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estou crente que nós podemos fazer mais e melhor. ----------------------------------------------

------ Este projeto, não é contra ninguém! É a favor das crianças e jovens do nosso 

concelho.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  informa os presentes que já estão para lá 

da uma hora da manhã o que, de acordo com o Regimento, implica decidir se interrompem a 

assembleia, se continuam noutro dia ou se dão mais uma hora de acordo com o que está 

definido, para se avançar na discussão. ----------------------------------------------------------------------

----- Intervém o Sr. Deputado Hilário Santos  para emitir a sua opinião sobre o assunto: -----

-----“Sr. Presidente: nós nunca dissemos que isto nunca devia vir à Assembleia Municipal. O 

que dissemos, é que este é um assunto demasiado importante para começar a ser discutido 

à meia-noite e havia de ser discutido numa assembleia que iniciássemos às nove horas. 

Acho que não devemos neste momento falar em mais horas. Este assunto tem que ser hoje 

terminado, já que começou. No final sobre este assunto, tomaremos uma decisão se ela 

continua ou não. Porque não estamos agora nem para ouvir aqui 20 minutos de intervenção, 

de mais ninguém, mas temos que terminar este assunto, hoje aqui!” --------------------------------

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Queria dizer que quando alguém assume um interesse deve assumi-lo por completo. 

Eu não sei o que é que o Dr. Paulo Pereira faz, se é docente ou não docente, no privado ou 

no público. Era só isso que eu queria saber, não queria saber mais nada. Era só para ficar a 

saber qual é que era a declaração de interesse. Uma declaração de interesse faz-se na 

totalidade, mas não ao meio. Se tem fins lucrativos ou não, é privado, cooperativo. Eu até 
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sou de esquerda, até sou do cooperativo. Estou a achar estranho, ele aceitar o cooperativo. 

------ Bom o que eu queria dizer era o seguinte, o Sr. Presidente, como é psicólogo, chamou-

me de velho do Restelo, dizendo que nós devíamos ir além da linha do horizonte. --------------

------ Camões, quando escreveu os Lusíadas, dizia num dos seus poemas, que ia além da 

Taprobana. Há só uma diferença, Sr. Presidente. É que os portugueses se lançaram ao 

desconhecido a importância deles é porque eles foram mesmo os primeiros. E portanto 

foram ao desconhecido. Muitas naus se perderam, muitas coisas más aconteceram e com o 

seu afoitismo e com a sua determinação, os portugueses foram além da Taprobana, foram 

além do cabo Bojador, descobriram o Brasil, descobriram e deram mundos ao mundo, como 

diz o poeta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sabe que aqui, há só uma pequena diferença, é que relativamente á Educação, nada 

disto é novo! Nada disto é a primeira vez que está a acontecer. Se nós analisarmos então, 

verificamos que a Suécia, que era um país muito bem colocado no ranking, desceu 

brutalmente porque criou uma escola de proximidade. E o mais curioso é que o sistema de 

ensino inglês, que achou que os nórdicos eram tão bons, tão bons, foi atrás e o sistema 

inglês é uma desgraça. E agora vou-lhe dizer uma coisa. -----------------------------------------------

------ Quando a gente fala em números, deve falar em números e dizer com que países é 

que estamos a competir. E o ranking diz, primeiro lugar – Coreia do sul; segundo lugar – 

Japão; terceiro lugar – Suíça; quarto lugar – Holanda, Estónia, Finlândia, Canadá, Polónia, a 

Bélgica, Alemanha, Áustria. Acho que Portugal, também está à frente e acho que, isto, o Sr. 

Presidente devia dizer que Portugal está à frente da Noruega, por exemplo, da Espanha. O 

que nós temos que dizer aqui, é que se calhar estamos a comparar Portugal, um país pobre 

e intervencionado, com países da Ásia que são de tal forma, em termos culturais e em 

termos da sua vivência, diferentes de nós que a dada altura, Sr. Presidente pasme-se, o 

sindicato dos trabalhadores japoneses, pediu por favor não nos dê as férias, nós queremos 

trabalhar mais. Portanto, não podemos comparar o que não é comparável. -----------------------

------ Depois, também sabe que a Educação, e eu também quero fazer uma declaração de 

interesse, eu sou ateu. Não é uma questão de profissão de fé. A Educação, não é porque o 

Sr. Presidente acredita que podemos fazer mais e melhor, que se concretiza. E por isso, na 

minha intervenção inicial, eu tinha dito que a Educação é um dos papéis basilares da 

Democracia e do Estado de Direito, que compete mesmo ao Estado e não aos municípios. 

Porque, reparem numa coisa, dizer aqui também que há acordos, há muitos anos, há! Eu, 

por exemplo, tenho competências na escola e sou presidente de junta, eu e os meus 

colegas. O fornecimento de materiais de Educação e higiene, para as escolas primárias e 

para os jardim-de-infância, é a junta de freguesia que dá. ----------------------------------------------
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------ Quer saber a minha opinião, Sr. Presidente? Muito bem! É um serviço de proximidade? 

Muito bem! Quer saber uma coisa Sr. Presidente? O senhor tem um exemplo brilhante, no 

que diz respeito aos transportes escolares. Antes de o senhor chegar à câmara, havia 

meninos que saíam de certos sítios às 6 horas da manhã e que chegavam a casa às 8 

horas da noite. Muito bem! O senhor chegou, implementou e melhorou! Muito bem! E em 

termos de estabelecimentos de ensino também. -----------------------------------------------------------

------ Agora diga-me lá, Sr. Presidente, então o Sr. acha que o conselho municipal de 

Educação e o envolvimento dos pais, dos avós e de toda a gente vai ser o quê? Estamos a 

comparar a Educação a quê? A Educação é feita por mestres! É assim que vem desde o 

início! Há um mestre que tem de facto que explicar aos alunos e com a sua mestria e com o 

seu conhecimento, o passar. Isto, não há formas novas de ensinar! Ou, por muitas formas 

novas que haja de ensinar, é preciso quem saiba e quem esteja recetivo a receber o 

conhecimento. E isso é que é o ensino e é que é a escola. É a passagem do conhecimento 

de alguém que adquiriu durante muitos anos, conhecimentos específicos para os poder 

passar. Porque a Educação, não é ir à internet, quadros interativos e por aí fora. É de facto 

conhecimento e é disso que estamos a falar. E a grande questão é que eu sou favorável à 

descentralização de todas as competências, menos daquelas que, por mais que a gente 

queira e gostasse, não estamos capacitados para as exercer. E a questão que é duvidosa e 

o artigo que vem no jornal económico, não perde validade porque escreveram, o jornalista 

não desvaloriza o artigo, porque o jornalista escreveu que em Águeda foi chumbado. Porque 

também há jornalistas maus e que interpretam mal a lei. Não é só a gente. Este também! E, 

portanto, ele percebeu que na Assembleia Municipal de Águeda deduzo eu, tinha havido 

uma série de pessoas contra a municipalização e escreveu para fora. ------------------------------

------ Num outro jornal público de 4/7/2014 diz o seguinte, num dos seus parágrafos: “Sobre 

a tutela dos professores, tanto Humberto Marques de Óbidos como Gil Nadais de Águeda, 

asseguram que a possibilidade de aquela passar para as autarquias, está posta de parte – a 

tutela dos professores. O último, acrescenta no entanto: para já, pelo menos numa 1ª fase, 

isso está fora de causa. O processo já é suficientemente complexo sem isso. Acrescenta o 

autarca de Águeda.” Para já! Portanto, prevê-se de facto que a questão da tutela e eu queria 

que o senhor dissesse aqui em concreto. Não vale a pena nós chegarmos aqui, sabe que é 

estranho eu estar aqui em confronto consigo, ao longo dos últimos anos eu tenho estado 

sempre ao seu lado, agora, há situações que são de tal maneira importantes que se criam 

clivagens. Portanto, é com muito custo que eu estou, aqui nesta clivagem, mas esta é uma 

clivagem importante. Eu quero é que me diga quais são essas técnicas etápicas, quais são 

essas modernidades. Eu quero é coisas palpáveis! Eu quero é coisas concretas. Uma mão 
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cheia de nada, já chega o documento que está aqui. E o Dr. Paulo Pereira e o Sr. 

Presidente da Câmara dizem aqui repetidamente que no documento, mas onde é que se 

fala nos alunos, no documento, Sr. Presidente? Diz que há X alunos por turma. Onde é que 

se fala nos alunos no documento do Ministério da Educação? Eu gostava que dissesse, em 

que ponto do documento há uma sensibilidade e uma ação tão grande sobre o menino. Eu 

tenho uma filha em idade escolar e eu quero que o ensino seja também o melhor para a 

minha filha. Eu vejo tanta preocupação sua e do Dr. Paulo Pereira que das duas uma: ou eu 

li aquilo mal, ou então foram os senhores que não leram. Porque eu não vejo essa 

preocupação no documento do Ministério da Educação, com aluno. Eu vejo a preocupação 

com o bónus no artigo Nº42 de que os sindicatos tanto falam, que é um rebuçado para as 

câmaras; mandam dois para fora, 13 mil e tal euros por cada um. E os resultados, de 

certeza! Mas quais resultados? Aqueles que falaciosamente já existem hoje? No ensino com 

os rankings quando afinal se verifica que eles não são de facto reais? Porque as escolas 

privadas preparam melhor os meninos para os exames e isso é que dá direito aos rankings? 

Os números são o que são e cada um trabalha-os como quer. E nós temos quadros daqui 

no Pisa em que estamos à frente da Finlândia, da Suécia, da Noruega, á frente de uma série 

de países, dos mais desenvolvidos da Europa e do mundo. E o ensino que nós temos, foi 

aquele que é desde sempre e tem andado a progredir desde 2006 para 2013, o aumento é 

exponencial, Sr. Presidente. Está aqui! Isto é o quadro de Pisa. Reparem! Subimos 21 

pontos, nos 400 e tais. Está aqui Sr. Presidente e contra factos não há argumentos! -----------

------ Agora, o que nós devemos numa situação desta, é não pintar números e não tratar de 

cenários. A Educação é séria demais para profissões de fé e determinismo para nos 

lançarmos num abismo ou lançarmo-nos à procura da linha do horizonte, quando noutros 

sítios onde foi feito, quando chegaram ao fim da linha do horizonte, verificaram que o mundo 

não era redondo e caíram lá abaixo. E o que eu não quero, é que os meninos da minha 

terra, do meu concelho, caiam lá abaixo! Isso é que eu não quero! ------------------------------- 

Quero só, simplesmente, que consiga aqui e de forma concreta, dizer quais as medidas que 

vão ser tomadas que lhe garantam tanta vontade e determinação em seguir por este 

caminho. Isso é que é importante! Porque se o senhor me convencer, eu estou ao seu lado 

incondicionalmente, neste assunto também, como em todos os outros em que eu já estive 

ao seu lado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Convença-me! Mostre-me! Prove-me o contrário. Faça com que eu deixe de ser um 

velho do Restelo e acredite na sua vontade de conquistar os mundos da Educação.” ----------

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

------ “Agora que já está na moda a declaração de interesses, vou fazer 32 anos de serviço 
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em várias escolas, pertenci a uma comissão de elaboração de programas nacionais e estive 

numa escola, com um projeto piloto, mas, relativamente a isto, não é nenhum projeto piloto. 

------ No projeto piloto onde eu estive, com miúdos com deficiência, que chegaram à 

Universidade, Ciências Mentais e Autismo. Houve investimento! Aqui não! Aqui vamos 

poupar 700 milhões. Há aí alguém que o disse, que não o Sr. Presidente, alguém que tem 

poderes para isso, que foi o Governo, que vamos poupar 700 milhões. E vamos poupar 700 

milhões e não é piloto nem nada, porque se fosse piloto, tinha alunos e não tem alunos. 

Como já se viu, é um projeto sem alunos! O projeto está bem feito! Está feito para com os 

professores, até dá valores a professores, está feito em reduções, em fórmulas, em 

possibilidades, em horas, em 25%, não fala em conteúdos porque na escola também há 

conteúdos, não fala em pedagogia porque na escola não há pedagogia. Fala em resultados. 

E resultados porque também pertenci por experiência, por exercício dos cargos que tive, às 

comissões de avaliações das escolas, das comissões internas e externas e os resultados, é 

português e matemática. Ora, está resolvido os 25%. Acabe-se com a Educação Física que 

já deixou de ter avaliação no 12º ano, porque houve 5,6% de alunos que eram prejudicados 

com as notas de Educação Física. Os 72/% que eram beneficiados acabaram. Então 

acabaram por causa dos 5,6% com a avaliação da Educação Física no 12º ano, como um 

contributo para levar as pessoas a fazer mais Educação Física, fazer mais movimento, como 

um contributo no combate à obesidade, as questões de saúde, vamos acabar com a 

avaliação, eles fazem o que querem e se lá vão, vão e se não vão que fossem! -----------------

------ Aqui o problema é este, o problema é que estamos perante uma proposta que não 

existe. Porque um Governo que não tem credibilidade é um Governo que não existe e como 

tal não pode fazer uma proposta objetiva! Faz uma proposta que não existe. Portanto, nem 

precisa de lá por alunos. É uma proposta no vácuo. No vácuo de um sistema que também 

não existe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Compreendo a posição do Sr. Presidente da Câmara porque já o conheço e eu, na 

situação dele era um desafio. Para uma pessoa interessada na questão do ensino, na 

educação, e que viveu muitas épocas, muitas mudanças, muitas guerras, e fiz parte de 

várias comissões, sindicatos, e fora e dentro, é um desafio. A Educação e a sua melhoria, é 

um desafio! Mas há aqui uma coisa em que o Sr. Paulo Seara tem razão. Por mais desafio 

que seja, há o aluno e o professor. Não metam lá, que não precisam, os pais! Não metam lá 

nada! Há o aluno e o professor! E, mais importante ainda, há o aluno, os outros alunos e o 

professor. E daqui não passa. E eu com estes dois vetores: o aluno, os outros alunos e o 

professor, eu faço o processo ensino/aprendizagem e faço o processo de desenvolvimento. 

Tudo o resto não interessa; interessa só, se a escola for melhor, tenho mais possibilidades 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 12 e 17 de dezembro/2014  

66

de desenvolver essa relação. Se a alimentação for melhor tenho mais possibilidades com 

essa alimentação; se eu tiver melhores tecnologias, melhores resultados eu consigo 

melhorar. Se eu tiver melhor formação, do professor, eu consigo fazê-lo; agora, sem o 

professor, não há alunos autoeducados. Escusam de ir por aí! Portanto, uma reforma, a 

primeira coisa que faz, é de um governo que aumentou o número de alunos por turma, 

prejudicando gravemente os resultados como já se começou a ver este ano e começou a 

ver, nos próximos anos, porque até os resultados do famoso Pisa baixaram em 2013 e vão 

baixar em 2014, 2015 e 2016, nos próximos quatro anos de certeza. --------------------------------

------ Número de alunos por turma: foi para beneficiar os alunos, não! Pensou nos 

professores? Não! Também foram despedidos. Mudou cargas horárias de disciplina de 3 

horas para 2 horas, de 4 horas para 3 horas, sem mudar os programas. Portanto os 

programas não interessam, a forma como se dá não interessa, mudam-se só as cargas 

horárias, professores para a rua. Menos funcionários, maior poupança. Acabou com as 

áreas projeto, que era isto que nós queríamos. Eram estas áreas que podiam ser as áreas 

de projeto, que podiam ser metidos estes projetos que eram locais, que eram transversais, 

que podiam criar desenvolvimento. Acabou com as áreas de projeto! Acabou com as 

atividades de educação cívica, também, também era isso que nós queríamos. Já acabaram 

também com elas. Já não há essas horas. Diminuiu fortemente o número de apoios e de 

psicólogos nas escolas. Vergonha máxima! Diminuiu os técnicos de apoio a alunos com 

deficiência. Volto a repetir: vergonha máxima. Fez retrocessos incríveis em pessoas que 

estavam a recuperar ao longo de anos e que num ano perderam 5/6 anos de trabalho, não 

só muito esforço dos técnicos, mas esforço deles mesmos. Vergonha! Aumentou a carga 

burocrática, com o objetivo da monitorização, da monitorização, da monitorização, da 

monitorização. Não! O problema está sempre nos alunos, nos outros alunos e o professor 

com esses alunos todos. Reduziu, como eu já disse, tudo ao Português e á Matemática. As 

inspeções vão lá, não perguntam nada sobre as outras disciplinas na avaliação toda: 

perguntas sobre as condições da escola, os conselhos e isso tudo. No fim vão ver 

Português e Matemática, quanto teve. ------------------------------------------------------------------------

------ Introduziu um ridículo exame de avaliação de docentes, feito em duas horas, 

convencendo os pais que estava a defender a qualidade do acesso à educação dos 

professores. Como é que em duas horas, alguém, avalia alguma coisa sobre aquele que é 

professor? Quando o professor é um ato com o aluno e outros alunos. -----------------------------

------ Favoreceu, mas isto também já é uma questão ideológica, o ensino privado, isto é; 

quando reduziu a 28% no 1º ano, as verbas para a Educação e 32% no 2º ano; o ensino 

privado, mesmo assim, o ano passado ainda aumentou e neste próximo orçamento vai pela 
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1ª vez perder mais 2% e o resto são 700 milhões no ensino público. --------------------------------

------ Tentou transferir competências com o objetivo pedagógico de melhorar os alunos. Se 

não fala em alunos, traduzir competências, não há razoabilidade. ------------------------------------

------ Isto tudo para dizer, Dr. Gil Nadais, que não há a mínima credibilidade para que 

Águeda, que é um município de excelência pelo menos nas iniciativas, nas ideias do 

presidente, nas coisas que vamos tentando fazer melhor e nas ideias que eu sei que ele 

poderá apoiar, não pode embarcar com um Governo que não existe. Não pode embarcar 

numa proposta que não existe. Pode, no entanto, fazer tudo isso e mais alguma coisa, já na 

atual situação, apoiando os projetos das escolas, apoiando os alunos, fazendo um projeto 

educativo, melhorando o Conselho Municipal de educação, fazendo uma nova rede de 

transportes, fazendo uma nova rede escolar com os seus diretores. ---------------------------------

------ Um conselho não cometa o erro de arrastar uns contra os outros, ou de ir só um 

agrupamento contra os outros! Já tem esse problema dos conselhos uns contra os outros 

concelhos e não cometa o problema do mínimo para os nossos alunos. Os nossos alunos 

não vivem isolados sem o auxiliar, sem o professor, sem os conselhos que depois existem, 

conselhos gerais e até chegando aos pais e à comunidade. Tentar fazer isso ao contrário, 

em que o objetivo é aquele e o resto são danos colaterais, morre muita gente. Isso é para 

empresários, isso é para Sonae, isso é para os grandes ricos, aqueles que limpam impostos 

no Luxemburgo, na Holanda, isso é só para os do rendimento em que o resto é tudo danos 

colaterais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na Educação, não pode ficar ninguém para trás e este Governo e esta proposta, não 

merecem a minha credibilidade. Para a Educação terá que ser sempre uma coisa global em 

que tem que se avançar, que tem que se arriscar às vezes, tem que se experimentar mas 

não é o momento, não é o Governo adequado, nem tem em si, posso crer, as competências 

neste momento em termos de município e de criação de equipa para poder alterar alguma 

coisa, esquecendo-se que nenhuma destas propostas, entra num aspeto fundamental que é: 

o aspeto pedagógico, que é a verdadeira essência. Qualquer professor dá aulas aqui 

sentado no chão; qualquer professor se tiver cadeira e secretária dá aulas melhores, mas 

nunca deixa de dar aulas mesmo que não haja condições nenhumas. Não são as condições 

que criam os processos; é o processo que vai necessitando mais condições para evoluir.” ---

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

------ “Ouvimos aqui às vezes algumas intervenções contraditórias. ----------------------------------

----- Primeiro este Governo é uma nulidade, apresenta uma não proposta, mas este 

presidente de Câmara é bom e adere a uma não proposta. Primeira contrariedade que aqui 

ouvimos hoje nos vossos discursos; ---------------------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 12 e 17 de dezembro/2014  

68

------ Segunda contrariedade ao nível da Educação está tudo errado, mas vamos continuar a 

deixar tudo errado. Assim está bem, não é o momento de se mexer. --------------------------------

--- Primeiras contradições, primeiras conclusões, daquilo que eu ouvi, aqui, nos discursos 

anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação às questões que eu fiz ao Sr. Presidente da Câmara, ficou uma para mim 

por resolver e que é para mim, fundamental, que é a questão de quem decide a componente 

pedagógica curricular. É para mim fundamental esta discussão. E porquê? Porque o Sr. 

Presidente dá exemplos de autonomia, deu um bom exemplo da ESTGA, que não é 

comparável o ensino superior com o resto do ensino, com o ensino secundário, 

evidentemente, um bom exemplo em que o município pode colaborar com o ensino superior 

sem ter que mandar no ensino superior e aquilo que se põe exatamente, é isto que se põe 

em discussão. Eu também defendo mais autonomia, mas eu defendo mais autonomia para 

as escolas, para os agrupamentos e eu penso que o município pode colaborar com os 

agrupamentos sem ter que ser o município a decidir coisa nenhuma nesta área. O município 

colabora na gestão, mas na componente curricular não tem que decidir coisa nenhuma. E o 

que está aqui em discussão, foi esta a pergunta que há bocado fiz, é: quem é que vai decidir 

o projeto curricular? É o conselho municipal de educação? É o município ou são os 

agrupamentos escolares? ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Porque eu também não sou favorável, a que no município andemos todos em carreiro. 

Podemos ter escolas com projetos com estes 25% de diferença, aonde cada pai tem opção 

de escolha. Nós não temos que andar todos atrás uns dos outros. É como os clusters hoje: 

cada Governo faz um cluster e toda a economia vai atrás e depois quando muda o Governo 

é um desastre completo. Portanto, meus senhores: em relação ao que estamos aqui a 

discutir, se do ponto de vista da gestão pedagógica e da questão docente, eu penso que 

estamos esclarecidos. Não há nenhuma intervenção do município sobre isto, na questão 

pedagógica ou na questão curricular, eu digo o seguinte, se efetivamente estes contratos 

passarem com esta decisão para cima dos agrupamentos, então, meus amigos, vejo isto de 

outra maneira; se for o município a ter que decidir, e não tem a ver com o nosso momento 

que vivemos, o meu colega Paulo Matos explicou e muito bem, na última assembleia, que 

se o Sr. Presidente até pode ter alguma queda para a área da Educação e reconhecemos 

esse facto, as autarquias vão rodando, vão-se rodando todos estes projetos e, portanto, nós 

temos que criar uma situação que seja duradoura e não podemos estar sujeitos a que 

amanhã apareça outra pessoa com outra maneira de pensar nesta área. Por isso, se são os 

agrupamentos a decidir, estas áreas é uma coisa, se for o município, eu também sou 

contra.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de 

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Queria só dizer ao Sr. Eng.º Hilário que na minha intervenção eu não disse nada do 

que esteve a dizer. O que não pode fazer aqui é pegar no meu exemplo para chamar a 

atenção para uma contradição e depois fazer exatamente o mesmo a seguir. Foi o que fez 

aqui. É que pega no exemplo da ESTGA que não tem nada com o que aqui nós estamos a 

falar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O meu amigo Hilário Santos, que é uma pessoa que tem sempre uma opinião muito 

própria de todos os assuntos, hoje sentiu um pouco a falta de opinião. E trouxe aqui um 

assunto que é outra falácia deste Governo e da direita. Que é dizer que os pais e toda a 

comunidade têm direito a escolher o estabelecimento de ensino, aquilo que acha melhor. 

Isso é mentira. Porque se todos os filhos quiserem ir para o agrupamento de escolas de 

Águeda, não tem condições nem capacidade para os receber. E portanto, essa história de 

ter a liberdade de escolher é uma mentira. Essa é a grande mentira, repetida muitas vezes e 

que toda a gente julga que é verdade. Porque nós só temos hipóteses de escolher aquilo 

que temos e são estes os estabelecimentos que temos e, portanto, inclusivamente as 

escolas privadas ou semiprivadas, ou lá como se chama isso, como por exemplo o Instituto 

Duarte Lemos, que quando tem meninos que incomodam muito, despacham para o ensino 

público. Isso também é importante dizer aqui. Os casos difíceis e que no ensino público 

também temos os PF os PPP que são aquelas pessoas com necessidades e que é preciso 

dizer isso. E não vale a pena vir aqui com cenários idílicos, baseados no “se” que aqui não 

há “se”! Estamos a falar da Educação! E a única coisa que nos acontece a nós se isto falhar, 

é que falhou. Quem vai pagar com isto tudo se falhar, são mesmo os meninos. E o que eu 

peço é que os senhores pensem nos meninos, dos quais nós também estamos a ser os 

grandes propagadores e a dar o licenciamento, mais uma vez, na Educação, criarmos 

cobaias que são os nossos meninos. Preocupem-se mesmo com os nossos meninos! 

Estudem tudo muito bem estudado! Podem ler aquilo que eu li. Façam esse exercício 

porque quando querem, com falta de documentos, vocês estudam bem e estudam 

aprofundadamente e veem cá falar. Este se calhar é um assunto, de clivagens políticas. De 

certeza! O CDS e o PSD pertencem a uma direita conservadora num sem número de coisas 

e é uma direita liberalista, neoliberal, selvagem, que é o que está a acontecer em Portugal e 

eu sou socialista. Disse há bocado três vezes que era socialista. Essa é a grande diferença. 

Eu assumi os meus princípios! Eu queria era que vocês, acerca deste assunto, o PSD e o 

CDS aqui, o assumissem claramente como há bocado o Sr. Eng.º Simões muito bem o fez, 

e por isso eu lhe pedi para vir agora, porque eu sabia que esta é que era a situação que ia 
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acontecer, ó Sr. Dr. Paulo Pereira! É que o Sr. vinha aqui com um discurso redondo e vazio 

sem dizer nada de palpável dizendo que aqui o Sr. Presidente da Câmara aqui até tem 

razão. O Sr. passa a vida a dar-lhe porrada de manhã á noite e neste assunto até tem 

razão! Percebe?! A política é gira porque isto vira-se de pernas para o ar e do ar para as 

pernas, conforme as nossas conveniências.” --------------------------------------------------------------- 

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

------ “Já disse aqui na sala uma vez que o socialismo é uma filosofia política altamente 

respeitável e que os socialistas, conforme aqui foi dito são ateus, mas estão convencidos 

que o dinheiro cai do céu e por vezes também tem alguma profundidade no Alzheimer 

político. Esquecem-se também que sendo o ensino e a saúde tradicionalmente gratuitos, há 

uma coisa que a constituição não pôs lá; é que o crescimento dos recursos devia ser 

tendencialmente aumentativo e não é. E há períodos em que é menos, particularmente 

períodos onde se provocam faturas que depois tem de ser pagas. E portanto, reclamar 

sabendo que não temos meios para reclamar de certo tipo de coisas é de facto por vezes 

um pouco incongruente. E eu perguntaria ao Sr. Presidente uma coisa, nós escolhemos as 

empresas que são nossas fornecedoras de produtos ou serviços em função da qualidade 

que nos dão ou da qualidade do produto. Quando há pouco nos foi dito que os pais não 

podiam escolher, eu queria perguntar ao Sr. Presidente se, evoluindo esta situação, se eu 

chegar à Marques de Castilho, acreditar no projeto da escola, acreditar no produto que lá 

têm, um filho meu, que não é o caso porque as minhas já de lá saíram, sendo o projeto que 

eu comparo e sendo eu inteligente para tentar escolher aquilo que é o melhor, eu posso 

perguntar ao Sr. Presidente se eu posso ir para a Marques de Castilho. E não tem problema 

nenhum que a Marques de Castilho fique super lotada, porque, obviamente se ela estiver 

super lotada, as outras estão sem produto para vender e então podem ceder as instalações 

à Marques de Castilho, que continuará a vender um bom produto. Ou seja, o que eu quero 

que o senhor me diga é se um projeto educativo que eventualmente vá em frente, saber se 

os pais têm o direito de escolher, para os filhos, o local onde eles devem ser monitorizados 

e onde devem ser ensinados. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao resto, quanto à forma de ensinar, quanto os professores, quanto aos 

métodos, há aqui barbaridades que foram ditas que são altamente discutíveis e eu não 

queria por agora aqui em causa o corporativismo porque o corporativismo é uma coisa muito 

pesada neste pais, manifesta-se todos os dias e há um determinado tipo de coisas que já 

não vale a pena responder ou perder tempo com elas. --------------------------------------------------

------ Mas vou terminar, só pedindo ao Sr. Presidente da Câmara que me diga se o projeto 

contempla que um dia os pais possam escolher a qualidade daquilo que o município e as 
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instituições do município lhe podem dar.” --------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara , presta os seguintes esclarecimentos: -------------------------

------ “Começo pelo fim. Neste momento já é possível escolher. As coisas processam-se 

assim, e há aqui pessoas mais dentro do assunto que me podem corrigir. As escolas têm 

áreas de influência e aqueles alunos têm obrigatoriamente de ter possibilidade de ir para 

aquela escola da área de influência. Contrariamente aquilo que foi dito, que saiba, no 

concelho, nenhuma escola mandou alunos embora porque incomodam e estão dentro da 

sua área de influência e portanto são seus alunos. -------------------------------------------------------

------ Depois, como todos sabem, as escolas não estão super lotadas. Já houve tempos em 

que em Águeda um ano era um agrupamento e no ano seguinte era outro agrupamento que 

enchia, porque há aqui alguma flexibilidade. Esta flexibilidade, obviamente que vai existir 

sempre. Mais do que isto daqui para a frente? Calma! Não me quero meter, obviamente 

nesta situação. Porque nós não temos liberdade de escolha se for para um privado, mesmo 

para um privado, mesmo que tenhamos as vagas todas preenchidas não entramos. Ou o 

dono pode dizer: não gosto da cor dos seus olhos portanto fica de fora. Portanto não há aqui 

liberdades. Há uma liberdade condicionada. ----------------------------------------------------------------

------ Sobre as competências, há uma matriz de competências que acompanha esta 

proposta. É uma proposta! Posso dizer-vos que, da leitura que fizemos, há aqui coisas que 

estão com o município que nós achamos que não devem estar. Mas, se formos dizer que 

não concordamos que estejam no município podemos ser interpretados como quem já está 

a empurrar competências para outro lado. Nós queremos discutir isto, se efetivamente 

chegarmos a essa fase, seriamente com as escolas. Seriamente. Nós queremos o melhor 

para o concelho. Estamos dispostos a isto. -----------------------------------------------------------------

------ Sempre que fomos às reuniões com os senhores diretores, sempre dissemos que não 

queremos mandar nas escolas. Há coisas que queremos passar para a câmara, coisas em 

que a câmara pode mandar. Por exemplo: nós já temos um concurso para fotocopiadoras 

que abrange 80% das fotocopiadoras que estão nas escolas. Porque é que não há-de 

abranger 100%? Porque é que as comunicações não hão-de ser tratadas em conjunto? ------

------ Agora, as questões pedagógicas, questões disciplinares, questões dentro da escola, 

calma! Não queremos! Não nos queremos meter nisso! E nós confiamos que as pessoas 

que estão nas escolas e que estão no conselho local de Educação são pessoas 

responsáveis e também querem o melhor para o concelho. --------------------------------------------

------ Agora vou pegar nas duas intervenções do Sr. José Vidal e do Sr. Paulo Seara. Vão-

me desculpar mas a Educação é séria demais! O Salazar dizia que os portugueses também 

não podiam estar em democracia. Não tinham capacidade para estar em democracia. Uma 
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coisa assim deste género. E nós não somos capazes? Somos todos uns inaptos que 

estamos por aqui? Só alguém que está na 5 de Outubro a ditar as leis é que sabe o que se 

faz em Educação?! A comunidade de Águeda não é capaz? Os senhores não são capazes? 

Eu não quero fazer isto sozinho. Já disse! Eu quero a colaboração da comunidade. ------------

------ Sr. José Vidal: tirar os pais deste processo? Só são importante o professor e o aluno?! 

Bem, todos os estudos que eu conheço, infelizmente, para alguns, são que o estrato 

económico-social dos pais tem uma relação direta, com o aproveitamento e com a evolução 

dos alunos. E este elemento está fora? O problema disto é que temos de chamar aqueles 

que são mais difíceis de levar à escola! O problema está aí! Porque aqueles que tem um 

estatuto socioeconómico mais elevado, que estão mais atentos, que têm mais estudos, etc, 

acompanham mais. Há aqui pessoas que trabalham nas escolas e elas que me digam se 

não é verdade. São esses que têm mais dificuldade que temos que ir buscar. --------------------

------ Depois, Sr. Presidente da Junta, a Educação mudou muito. Está a mudar muito. Acho 

que deve ser uma tortura para um miúdo, que está habituado a ter as tecnologias, a tirarem-

lhe isso tudo e ter de aprender como aprendia há 300 anos atrás. A sociedade toda mudou. 

Tudo mudou. Na Educação temos de ter o mesmo modelo? Não! Recuso isso! Não pode 

ser! Vamos um pouco mais para a frente! Porque é que tem que ser o modelo finlandês, 

sueco, norueguês, não sei quanto?! ---------------------------------------------------------------------------

------ Porque é que não pode ser o modelo português?! Porque é que não havemos de 

aproveitar aquilo que os outros fizeram de bem e trazer para a nossa terra?! ---------------------

------ É isto que está em causa: é ir buscar aquilo que de melhor os outros fizeram, ver se é 

adaptável, pensar, e depois se for, ir introduzindo com calma; ir avaliando passo a passo 

estas metodologias. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como devem saber nós propusemos aos agrupamentos de escolas, às escolas, a 

introdução dos tablets no ensino. E aquilo que propusemos foi que gostaríamos de ter uma 

turma por escola. E porquê uma? Porque entendemos que é um projeto piloto mas 

lançámos a hipótese de termos mais, porque é preciso uma nova forma de estar. É preciso 

mobilizar as pessoas. É preciso ir aprendendo e construindo um caminho e é construir 

futuro. É o que está aqui em causa!  --------------------------------------------------------------------------

------ Vão desculpar-me, mas eu estou-me borrifando se o Governo é A ou se é B! Se me 

garante o nível mínimo do funcionamento das escolas e me deixa trabalhar daí para cima, 

ótimo! Não quero mais! Quero que me diga quais são os objetivos mínimos que tenho de 

atingir e depois, só depende de mim e da comunidade. Só depende de nós! Eles que 

definam o nível mínimo, que é isso que faz o ministério. Isto tem que atingir determinados 

conhecimentos nesta área, naquela e na outra! Nós sabemos isso. Isso é corrente. Isto, na 
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minha perspetiva é construir futuro. Eu estou disposto a arriscar e se alguns estiverem 

também, poderemos tentar fazer um projeto novo, se não estiverem, fiz os possíveis!”---------

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

------ “Eu não podia deixar de vir aqui. O Sr. Professor Martins falou em dinheiro! Não falou 

em alunos nem em nada! Falou em dinheiro! E mais: falou em produto! Nós estamos aqui a 

vender produto. A Educação vende sapatos, livros, malas de senhora e produto educativo. E 

depois, relativamente à escolha, já se viu que não há escolha nenhuma. Esse é um dos 

poderes que o conselho municipal de Educação devia ter em atenção e o Sr. Presidente 

tudo o que disse agora e disse a grande parte das coisas bem, pode fazê-lo sem assinar 

esse acordo. Não precisa desse acordo para nada. Visto que não vai entrar na parte 

pedagógica, visto que nas escolas de autonomia já é possível criar novos cursos. Não 

precisa disso para nada para fazer um acordo, até qualquer dia, com as fotocopiadoras e 

com os apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E quando eu falei da questão dos pais, é lógico que a questão está toda nos estudos, 

por isso é que sou professor em muitas zonas do país, em vários sítios e muitos anos e com 

múltiplos projetos, quando falei da questão dos pais, é que eu disse que a essência é aquilo. 

Tudo o resto, são complementos. Quando falei da questão dos pais, falei das questões 

orgânicas deste Governo que era dar prémios em horas de apoio às escolas que têm 

melhores resultados. Isto é que é vender. Porque elas já são as melhores, então, vamos dar 

mais apoio, mas dar a quem mais precisa. Isto é o produto liberal do Governo PSD/CDS: dar 

benefícios a quem já os tem! Aumentar a diferenciação em vez de ser melhorar e reduzir as 

diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. ----------------------------------------------------------

----- Sr. Presidente da Câmara, eu acredito em si! E sei que se mete aqui nisto e com ideias 

e indo buscando recursos, com investimento nós vamos lá! Mas tem que haver um projeto 

Sr. Presidente da Câmara!  Não há projeto nenhum; nem aqui nesta proposta, nem o Sr. 

Presidente a tem porque não há um projeto educativo. Espero que não sejam as cem folhas 

porque eu também participei nas comissões de projetos educativos e o último que fizemos 

tinha quatro páginas. Não é como agora se vê aí de trinta ou quarenta folhas. Pois os 

projetos de escola são dois ou três objetivos e ao longo de anos vão atingindo essas quatro 

páginas e ao fim de um tempo estão lá os projetos. Exemplo: a Eco-Escolas. Começou por 

uma ideia e agora já está em todo o lado. Isto chama-se Educação. E o senhor tem 

intervenção como já teve na Educação até hoje, pode tê-la muito mais no âmbito de um 

projeto educativo e no âmbito de um conselho municipal de Educação, pode apoiar muito 

mais, podemos ir aos projetos, convencer todos os agrupamentos que são poucos,  a ter a 

mesma tarde livre e vai ter uma tarde livre cheia de alunos para atividades desportivas 
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globais, para atividades de projeto, para esta área ou outra, sem precisar de assinar essa 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não se ligue, na minha opinião, faça o que entender porque para isso tem 

competências, não se ligue a um Governo de incompetentes a um ano do fim. Por mais 

razões que tenham, por mais possibilidades que o Sr. veja, não se ligue a um Governo de 

incompetentes, sem ter uma ideia muito precisa do que é que vai ser. Neste momento não 

sabemos o que vai ser, sabemos que fazemos melhor! Sabemos que isto está mau e que é 

possível fazer melhor e sabemos que com os recursos que existem neste momento, com as 

condições de autonomia das escolas que existem neste momento, com uma decisão da 

câmara, e a intervenção das suas áreas com as escolas, é possível melhorar o ensino em 

Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao privado, não vamos lutar mais por isso. É muito melhor ensino. Tal como a 

fábrica a vender produtos. Se eu tiver empregados a 1.000 euros os sapatos são caros, mas 

se eu pagar a todos 500 euros eu até consigo ter uma margem de lucro maior. Pois é! --------

------ Se eu tiver professores a trabalhar 24, 25 ou 36 horas na escola é diferente! E se eu 

lhe pagar metade do preço é diferente! E se eu tiver professores a fazerem horas sem 

serem é diferente! E se quiserem ser pagos pelas horas a custo zero, vêm para o olho da 

rua! É uma vergonha! Vamos acabar com isto! -------------------------------------------------------------

------ Vendeu-se a Educação! Vendeu-se a Segurança Social! Destruam tudo e depois 

deixam para trás os mais ricos mais ricos e os pobres mais pobres.” --------------------------------

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Vou falar a sério porque é a sério que estamos a falar e a Educação é mesmo muito 

séria e eu por acaso tenho feito um exercício e peço que o possa fazer comigo. Teria todo o 

gosto. É que fossemos visitar a escola sendo que a nossa diferença etária não é muito 

grande. O Sr. andou na Marques de Castilho e eu na Adolfo Portela e eu convido-o a ir 

comigo visitar a escola. É que a minha escola era mesmo uma coisa muito fraca, Sr. 

Presidente, e era nova, acabada de estrear. Eu hoje vou á Adolfo Portela e fico maravilhado 

com as condições que a minhas filhas tiveram na minha escola. A Educação mudou, Sr. 

Presidente da Câmara. De facto mudou radicalmente, Sr. Presidente da Câmara! Também 

no seu concelho! Convido-o a acompanhar-me e vamos os dois visitar as escolas Marques 

de Castilho e a Adolfo Portela e verifiquemos bem a diferença que é a escola e as condições 

de ensino, e os professores que tem hoje e os professores do nosso tempo! É um exercício 

que devemos fazer de uma forma calma e serena. Sem este calor dos debates. Sem 

subjetividade e com objetividade. ------------------------------------------------------------------------------
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------ E portanto, como eu tenho visitado a escola e como eu percebi agora que percebo 

pouco das matérias que as minhas filhas dão, porque a educação mudou nos seus 

conteúdos também, muito para a frente Sr. Presidente! Já não é importante como uma certa 

classe conservadora que diz: no meu tempo a gente sabia as linhas todas dos caminho-de-

ferro de Portugal. Sabíamos todos os rios e os seus afluentes. Não, Sr. Presidente! Essa 

Educação já acabou! Esta é muito diferente! Visite-a ou revisite-a e veja a diferença da 

Educação do seu tempo e do meu tempo para o atual tempo. -----------------------------------------

------ E, por saber que houve tão grandes transformações, por saber que os professores hoje 

de facto são diferentes também por graus de exigência dos próprios pais, acho que 

desvalorizar os atuais professores ou compará-los aos métodos de ensino de há 20, 30 ou 

40 anos atrás, é também um exercício muito pouco correto da avaliação do desempenho 

dos professores que todos deveríamos fazer. --------------------------------------------------------------

------ Eu fui o primeiro presidente duma associação de estudantes em Águeda. Sempre fui 

um homem reivindicativo como aqui o demonstro e sempre lutei pelo melhor para a minha 

terra. Não admito a ninguém aqui que venha dizer que lutou mais pela minha terra do que 

eu. Pode ter lutado tanto mas mais, não! --------------------------------------------------------------------

------ Portanto, esta estória de virem aqui avaliar o que os outros dizem é uma coisa que tem 

que acabar! O confronto é político e aquilo que eu tenho feito aqui sempre, é o confronto 

político. Não faço avaliações de carater e não dou notas a quem fala bem ou mal. Acabe 

com isso Sr. Prof. Martins!  Passa a vida a criticar e a classificar a intervenção dos outros. 

Não faça isso! Há aqui a fazer uma coisa que era o que eu queria que aqui fizesse, que não 

fez hoje. Era falar de Educação e do que é que você pensa. Disso não disse nada! Veio aqui 

como o Sr. José disse e muito bem, falar de sapatos e carrapatos e todas as atividades 

económicas fazendo da Educação aquilo que eu lhe disse aqui, que é o que o Governo quer 

que é mercantilizar a Educação e o Sr. enquanto tiver esse tipo de avaliações que são 

primárias sem vir com essa história, porque se calhar eu pago mais impostos que o senhor! 

Pare com essa estória do cheque dos seus impostos para os outros. Não classifique o 

funcionário público como um malandro. Não classifique os outros como aquilo que 

eventualmente o senhor possa ser e para esconder chama os outros!  Não faça mais isso 

aqui! Seja sério aqui! Não basta parecer sério! Tem que se ser sério! Pare de avaliar os 

outros aqui, constantemente, ofendendo-os! ----------------------------------------------------------------

------ Eu estudei para vir aqui falar do que falei! Eu demonstrei aqui perante a sociedade que 

estudei mais em profundidade da Educação e, Sr. Prof. Martins, eu tenho o 8º ano de 

escolaridade. Pasme-se! Não fiz mais do que isso, mas estudei para poder vir aqui dizer 

inclusivamente as bacoradas todas que eu disse ou que o senhor acha que eu disse. ---------
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------ Eu, a si, reparei numa coisa! O senhor nem categoria teve, aqui à noite, para dizer uma 

bacorada que fosse. Sabe porquê? O senhor não sabe nada de Educação! Não estudou 

nada de Educação e veio avaliar os outros quando o senhor, aqui, não tem nota positiva 

nem negativa. Sabe porquê? Porque foi indiferente à discussão! O senhor valeu zero! Nem 

acrescentou nem diminuiu! Sabe quem é o senhor? É o relógio ómega! Nem atrasa, nem 

adianta!” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Uma pequena nota, acho que o confronto político e ideológico pode ser feito 

civilizadamente. Hoje esteve demasiadamente vibrante e nervoso e não há necessidade 

disso. E eu, agora, como vou fazer um ataque leve ao Sr. Presidente da Câmara vou pedir-

lhe desculpa já antecipadamente. ------------------------------------------------------------------------------

------ E a questão é a seguinte, não duvido da bondade do Sr. Presidente da Câmara, das 

intenções dele, mas acho que há muita ingenuidade e há uma argumentação muito frouxa 

quando defende a posição dele. --------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à moção, eu apresentei-a, eu concordava com os considerandos, não 

sei se é moção se é proposta. Até posso levantar aqui um problema: se for moção não é 

vinculativo se for proposta será vinculativo! De qualquer forma fui eu que a propus, 

obviamente, concordava plenamente com os considerandos. Cheguei a dizer que eu 

rejeitava liminarmente na intervenção anterior, satisfiz esta questão, embora respeitasse a 

opinião das pessoas aqui presentes e neste momento, com muito mais força, continuo a 

defender, por isso é que não abdico dela. Porque além da argumentação dos 

considerandos, ouvi da parte da bancada do PS, ouvi um professor e reforcei as convicções 

que tinha aqui. Não é preciso ter muito. Isto á uma questão fundamental. É a escola pública 

com tudo o que isso implica. Não é preciso discutir muito! Discutimos aqui o sexo dos anjos 

sem sentido nenhum. Isto para mim é liminar e eu apresento a moção que já foi lida 

votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocada a votação a moção foi aprovada com onze votos a favor, dez abstenções e 

sete votos contra. Acrescenta ainda que todas as moções têm sempre uma consequência. --

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

------ “Votei contra esta moção não porque discordo dela na sua totalidade, mas porque acho 

que é prematuro qualquer pressão que esta Assembleia possa exercer, sobre outros 

elementos que ainda têm que se pronunciar. Não nos podemos esquecer que isto só entra 

em discussão na Assembleia Municipal se os conselhos gerais dos agrupamentos assim o 

quiserem. Se não o quiserem e votarem contra, esta decisão está determinada. Nós, como 

membros da Assembleia Municipal, podemos discutir, mas devemos deixar que os órgãos 
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funcionem normalmente e no final tomaremos a nossa decisão. Só por isso, votei contra.” ---

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal suspende a reunião da 5ª 

Sessão Ordinária, designando para continuação o próximo dia 17 de dezembro de 2014, 

pelas vinte e uma horas, sendo que desta forma se consideram convocados todos os 

membros presentes, pelo que, pelas duas horas e vinte minutos deram-se os trabalhos por 

encerrados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ATA DA 2ª REUNIÃO DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos dezassete dias do mês de dezembro, do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 2ª reunião da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, dando continuidade à seguinte Ordem de 

Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do 

Plano, proposta de orçamento e mapa de pessoal para 2015; ----------------------------------------- 

------ 3.4 – Tomada de conhecimento do Relatório de Revisão e Balanço do Sistema de 

Gestão da Qualidade (2013) e do Relatório da Auditoria APCER (2014); ---------------------------

------ 3.5 – Tomada de Conhecimento da Proposta da Câmara Municipal da 1ª Correção de 

Erros Materiais da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda; -------------------------------

------ 3.6 – Tomada de Conhecimento da Proposta da Câmara Municipal da 2ª Correção de 

Erros Materiais da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda; -------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Apoio Financeiro à Junta 

de Freguesia de Valongo do Vouga e Associações de Proteção Civil; -------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Regulamento de 

atribuição de Apoios às Juntas de Freguesia – viaturas e equipamentos; --------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 4ª Revisão Orçamental; --

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização prévia 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; -------------------------------------------------------------------

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

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

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

----- Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; -------------------------------------------------------------
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----- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; --------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----  Compareceram  igualmente à Sessão 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Deputada Marlene Oliveira – PSD, substituída por João Fonseca Coelho, uma vez que 
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o deputado seguinte Brito Salvador também não esteve presente; -----------------------------------

------ Deputado Paulo Tomaz – PS; ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Wilson Gaio – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo; ------------------- 

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal das Grandes Opções 

do Plano, proposta de orçamento e mapa de pessoal p ara 2015; --------------------------------

----- Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

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

------ “Antes de mais, gostaria de fazer umas perguntas muito breves à Mesa que ficam para 

futura análise: por um lado saber se havia possibilidade de em futuras convocatórias fazer 

um pequeno alerta aos nossos colegas membros da Assembleia para que respeitem um 

pouco mais a pontualidade porque o panorama hoje, apesar de termos quórum, presumo 

que esteja pouco mais do que no limite seria bom que as pessoas se habituassem a 

respeitar um pouco mais a pontualidade e que estivessem presentes na assembleia à hora 

marcada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por outro, gostaria de congratular-me com a marcação da Assembleia da discussão do 

Plano e Orçamento para esta data, apesar de me ter surgido também uma dúvida, em 

conversa com outras pessoas, sobre a necessidade de, de acordo com a nova lei, desta 

assembleia do Orçamento ter que ser realizada em Novembro ou não. Gostaria então que 

me tentasse esclarecer sobre isso. Seja como for acho muito mais sensato, sempre que seja 

possível, a ser em dezembro que seja nesta altura, do que naquele período mais apertado 

entre o Natal e o Ano Novo. Espero que esta passe a ser a regra, e não e exceção.” ----------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  presta esclarecimento, intervenção que 

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

------ “A questão levantou, também foi colocada numa reunião de lideres realizada em 

setembro, foi pedido um parecer aos serviços jurídicos da Câmara por haver algumas 

dúvidas na interpretação daquele artigo, concluindo-se que estava correta a interpretação de 

esta se poder realizar em novembro ou em dezembro. --------------------------------------------------

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

------ Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, gostaria de fazer aqui algumas 

apreciações às propostas da Câmara, não só relativamente às Grandes Opções do Plano, 

como a alguns aspetos mais específicos da proposta de Orçamento. -------------------------------

----- Gostaria de realçar, no entanto, que é extremamente difícil conciliarmos uma análise 

profunda e detalhada destes aspetos tendo em conta que a nossa vida pessoal e 

profissional não é compatível com a exigência que este tipo de documento exige. Temos os 
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nossos afazeres, a nossa vida, e temos esta intervenção na política local nos nossos 

tempos livres, com algum espírito de sacrifício pessoal. Não estamos nisto a tempo inteiro, 

nem temos equipas profissionais para nos apoiarem em nada disto, daí que por vezes as 

nossas intervenções não serem tão exaustivas como gostaríamos e este é um caso 

paradigmático em que estamos a falar de documentos com algumas centenas de páginas. --

------ Mas vamos lá à apreciação destas propostas do executivo. -------------------------------------

------ Antes de mais, e relativamente à questão do orçamento, queria aqui desmistificar, de 

uma vez por todas, algumas das “bandeiras” que o Senhor Presidente da Câmara tem 

andado aqui a lançar, relativamente à questão das contas. ---------------------------------------------

------ O Senhor Presidente fala em “enorme redução de impostos”, e fala em "reduzir a 

fiscalidade no concelho de Águeda, para níveis historicamente baixos”  ----------------------------

----- E até escreve no final deste documento que existe uma "redução da receita na ordem 

dos 5 milhões de euros". O Sr. Presidente sabe muito bem que isto não é verdade! É falso 

que haja alguma redução na receita por via da fiscalidade, e não somos nós que temos que 

o dizer; é próprio Sr. Presidente, nos documentos que nos apresenta, que o diz. ----------------

------ Senão vejamos, os valores globais de receita por via dos impostos diretos, refiro-me 

fundamentalmente ao IMI, Imposto de Circulação, IMT e Derrama, evoluíram assim nos 

últimos anos: 2010, 7 milhões 800 mil euros, com taxas nos valores máximos; 2011, 8 

milhões e 80 000 euros; 2012, 7 milhões e 800 mil euros; 2013, 7 milhões e 377 mil euros; 

2014, desconheço a execução porque o ano ainda não acabou, mas estavam orçamentados 

7 milhões e 700 mil euros, e no orçamento que apresentam aqui para estes imposto diretos 

8 milhões e 17 mil euros orçamento, mais 234 mil euros de impostos indiretos, que não são 

tão relevantes para esta análise. -------------------------------------------------------------------------------

----- A receita dos impostos diretos prevista para 2015, relativamente à última confirmada, de 

2013, configura um aumento em 8,7%, destas receitas. -------------------------------------------------

----- E dentro destes impostos diretos, de longe o mais relevante é o IMI, alvo de enormes 

alterações decorrentes das conhecidas reavaliações em curso desde há alguns anos. --------

----- Tenho aqui uma evolução do IMI arrecadado no nosso concelho, desde 2005, o ano da 

primeira tomada de posse deste executivo que até torna a compreensão destes números 

mais fácil. Em 2005 esta câmara arrecadou 2 milhões e 544 mil euros de IMI; em 2006 2 

milhões e 900 mil euros; em 2007 3 milhões e 300 mil euros; em 2008 3 milhões e 800 mil 

euros; em 2009 4 milhões e 290 mil euros; em 2010 4 milhões e 444 mil euros, em 2011 4 

milhões e 425 mil euros; em 2012 4 milhões e 572 mil euros; em 2013 4 milhões e 400 mil 

euros; em 2014 não tenho os dados completos, foram orçamentados 4 milhões e 400 mil 

euros e para 2015 estão orçamentados 4 milhões e 600 mil euros. ----------------------------------
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----- Isto representa, relativamente ao que eram as receitas que a Câmara arrecadava de IMI 

antes da entrada em funções deste executivo e de todas estas reavaliações decorrentes da 

lei, esta câmara recebia grosso modo, o máximo que tinha atingido era 2,5 milhões de euros 

e agora prevê-se para este ano na ordem dos 4,5 milhões de euros, ou até mais. Isto 

representa mais de 1,5 milhão de euros a mais, por cada ano relativamente ao que a 

autarquia arrecadava antes da vossa chegada ao executivo. No mínimo dos mínimos, ao fim 

dos 9 anos completos em que está em funções, recebeu só de IMI, em relação ao que se 

recebia antes, mais de 12 milhões de euros. ----------------------------------------------------------------

----- É muito dinheiro, Sr. Presidente! -------------------------------------------------------------------------

----- E estes valores já têm em conta as tão propagandeadas reduções de taxa. -----------------

----- O que faria se não tivessem! ------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, Sr. Presidente, não será muito difícil ter as tais contas saudáveis. --------------------

----- E se a esta receita fiscal juntarmos ainda a opção deste executivo por obras e 

investimentos suscetíveis de receber apoios comunitários, mesmo que não se trate de obras 

prioritárias mas a isso já lá vamos mais à frente então fica muito clara a forma como é 

operado este “Milagre das Contas”, Sr. Presidente. No que diz respeito à fiscalidade, há 

ainda outro aspeto que me levanta dúvidas, se não me engano, a taxa zero que há dias 

aprovámos aqui há dias aqui na Assembleia para o IRS que reverteria a favor da autarquia, 

refere-se a rendimentos de 2015 e terá efeitos nas contas de 2016. ---------------------------------

----- Penso que é assim, se não for, por favor corrijam-me. Ou seja, no próximo ano, para 

além destes aumentos dos impostos diretos que estão previstos no próprio orçamento, 

ainda veremos descontado o valor do IRS a favor da autarquia que surge também no 

orçamento no valor de 630.000€, se não me engano. Se puderem esclarecer-me isso, 

agradeço. Relativamente às contas, principalmente no que às receitas diz respeito, penso 

que estes indicadores espelham bem o que está por trás do tão propagandeado milagre das 

contas saudáveis que a Câmara tem. De facto tem sido feita a aposta a projetos que são 

financiados o que de si não é mau, desde que os projetos sejam aqueles que mais 

interessam ao nosso concelho e, na minha opinião, nem sempre o são; por outro lado o 

aumento muito grande da carga fiscal direta e indireta que beneficia a autarquia. 

Relativamente às receitas não me vou alongar mais. Muito mais haveria para dizer, mas não 

tenho tempo para analisar estes pontos em mais pormenor. Deixo bem claro, esta ilusão do 

milagre das contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No que concerne à despesa, assunto que entronca na discussão das Grandes Opções 

do Plano para 2015, também tenho algumas considerações a fazer. --------------------------------

------ E aqui, Sr. Presidente, as divergências são ainda maiores. Por um lado continuamos 
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nesta “evolução na continuidade” que este executivo nos propõe. ------------------------------------

----- A opção continua a ser pela realização de grandes obras de regime, de fachada, de 

custos exorbitantes, e que, ainda que financiadas em grande parte por sistemas de apoios, 

exigem muitos recursos da autarquia que poderiam e deveriam ser alocados a outros 

projetos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Exemplos? Há muitos! ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Comecemos pelo Centro de Artes e Espetáculos com um valor próximo dos 6 milhões. 

Uma obra destas só deveria avançar após garantido o seu financiamento total e após 

conhecermos plano de sustentabilidade do mesmo. O Sr. Presidente já se descartou aqui 

relativamente a esse aspeto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Nós não nunca fomos contra a construção de um Centro de Artes e Espetáculos e isto é 

bom que fique claro porque às vezes tentam passar a imagem contrária, contra um Centro 

de Artes e Espetáculos. Nós defendemos um Centro de artes por valores muito mais baixos, 

aliás como foi projetado inicialmente. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Gostávamos também, para além desta questão do Centro de Artes, que fossem 

esclarecidas e de uma vez por todas, ver quantificados os valores que envolvem a 

incubadora cultural e outros equipamentos ligados à cultura e que ainda não sabemos muito 

bem em que moldes vão funcionar, e muito menos quanto é que vão custar. ---------------------

------ Outra área que também nos merece alguns reparos, nas opções da Câmara Municipal, 

tem a ver com a área social. Como falámos aqui na outra assembleia, a Arca do Botaréu, 

uma instituição muito relevante nesta cidade, já fechou e a Belavista passa por dificuldades 

quer de espaço quer licenciamento. Eu sei que encontrar soluções no centro da cidade é 

muito difícil e o apoio do município é decisivo. Em tempos foi sugerida e até protocolada a 

cedência da Escola da Chãs após o seu esvaziamento. A verdade é que, também fruto das 

indefinições da política educativa da Câmara, tal esvaziamento não se veio a verificar, nem 

se sabe se virá a sê-lo. Como em muitas ofertas feitas por esta Câmara, acabou por se 

revelar inconsequente. Temos que urgentemente encontrar uma solução para Belavista, de 

uma forma integrada sobe pena de Águeda vir a ficar só com a Santa Casa da Misericórdia 

como resposta para a área de creche e jardim-de-infância e catl, o que é manifestamente 

insuficiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não sei se é apenas comprando uma casa que se resolve este problema, e apelo 

veementemente ao Senhor Presidente e à Dr.ª Elsa que se empenhem de facto neste caso, 

que é muito sério e que envolve muitas pessoas. Recordo que a Belavista emprega 50 

pessoas e presta serviço a cerca de 400 crianças. O problema hoje é da Belavista porque tal 

como foi falado aqui na última assembleia pela Dr.ª Marlene, as condições em que estas 
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instituições vão funcionando, não só aqui no concelho de Águeda mas um pouco por todo o 

país, face aos constrangimentos legais, e às definições legais, estão a causar muitos 

problemas, no imediato a estas instituições. ----------------------------------------------------------------

------ Também tenho muitas dúvidas sobre o projeto que foi aqui anunciado da execução da 

famosa Variante do Parque Empresarial do Casarão ao McDonald’s proposta com custo 

enorme do projeto que, eu temo, que possa não dar em nada. Também já foi aqui falado 

numa outra assembleia municipal em março, pelo nosso colega presidente da União de 

freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, Wilson Gaio, sobre a possibilidade de se estudarem 

outras opções, ao que o Sr. Presidente acedeu, no entanto, tanto quanto eu sei, não nos foi 

dado a conhecer qualquer estudo sobre outras opções. -------------------------------------------------

------ Pergunto se não seria pelo menos de estudar também outras possibilidades de ligação 

do parque empresarial, por exemplo à rotunda da bicicleta, ou através da estrada já 

existente, com passagem entre a Cerâmica do Alto e a Miralago e posterior ligação ao IC2? 

Até temos ali um desnível que se poderia aproveitar. Parece-me que haveria ali custos mais 

reduzidos. Portanto há várias soluções que poderiam custar metade, um terço ou um quarto, 

daqueles 10 milhões que o Sr. Presidente anuncia para aquela grande ligação e penso que 

seriam muito mais realistas as possibilidades da obtenção de fundos para essa obra do que 

insistir em mais uma obra megalómana que irá estar anos e anos à espera do seu 

financiamento para depois vir a ser feito e o parque Empresarial do Casarão não se 

compadece com estes atrasos e estas demoras. Penso que era importante analisar estas 

opções. Já agora, ainda relativamente ao Parque Empresarial do Casarão, que fique, mais 

uma vez, bem claro que nós no PSD não somos contra o sucesso do mesmo; dissemos 

repetidas vezes que não era a melhor opção. Houve vários erros de conceção, de utilização 

de dimensão etc, mas a verdade é que ele está lá e deve ser, a bem de todos nós, 

rentabilizado e posto a funcionar e é natural que mais cedo ou mais tarde, é natural que 

acabem por aparecer empresas. A questão é quando vão aparecer e a que custo. O Sr. 

Presidente já foi dando condições, já baixou os preços daquela zona, dos terrenos e 

atenção que, mesmo assim tenho ouvido que as alternativas em nos municípios vizinhos 

têm um preço bastante inferior. Já possibilitou o aluguer dos terrenos, com opção de 

compra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora já se propõe construir os próprios pavilhões para alugar. --------------------------------

------ O que virá a seguir? Vai equipar as fábricas aos interessados? O que importa, é que é 

preciso atrair para lá empresadas para rentabilizar e a questão da acessibilidade é um factor 

determinante porque um dos grandes erros que enferma o projeto é a sua localização e a 

acessibilidade é um fator fundamental e como disse temo que aquela via muito grande até à 
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rotunda do McDonald´s deve ser uma coisa demorada e que o Parque empresarial 

precisava de uma solução mais económica e mais urgente. Agora, há que deixar a 

megalomania que já deu maus resultados, e optar por soluções mais realistas, viáveis e 

sustentáveis a curto prazo. Mas há mais: tendo apostado as fichas todas neste parque, 

continuou a descurar os arranjos e requalificações das zonas e espaços industriais 

existentes. Apesar de repetidamente nos acusarem de no passado nunca termos feito nada 

pelas zonas industriais em Águeda, a verdade é que existiam muitas indústrias da forma e 

nos moldes que naquela época era normal acontecer. No entanto, de algumas décadas para 

cá estão completamente votadas ao abandono e não se tapam os buracos, não se fazem 

requalificações, não se arranja praticamente nada nessas zonas industriais e olhe que são 

estes empresários que estão a garantir os empregos e a pagar os impostos que a Câmara 

vai recebendo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra questão tem a ver com o Orçamento participativo, que chega agora com alguns 

anos de atraso, e relativamente ao qual temos alguns aspetos práticos e algumas 

recomendações a apresentar. São meras recomendações, mas se achar conveniente 

poderemos formalizar uma proposta. Assim, achamos que o valor consignado a este 

Orçamento participativo deveria passar para 1 milhão de euros. Achamos que 25% desta 

verba deveria ser investida na zona serrana ou em freguesias mais distantes da zona da 

cidade. Achamos que nenhuma união de freguesias possa ter mais do que 25% do valor 

destinado. Achamos que o valor máximo para a cidade de Águeda não ultrapasse 10% do 

total, para compensar a falta de investimento nas freguesias, nos anos anteriores. Achamos 

que os investimentos devem estar escolhidos votados e decididos até final de Maio de 2015 

para poderem ser executados ainda em 2015. Achamos que a votação deve ser aberta a 

todos os munícipes; E que, para haver alguma consistência, que qualquer proposta só deva 

ser considerada se tiver, no mínimo, o apoio expresso de 1% do número de eleitores do 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre as freguesias também devo dizer-lhe que isto que eu falei tem a ver com a 

descentralização para as freguesias, a própria forma como gere os investimentos para lá 

destinados, é sintomático do centralismo que tem praticado. Bem sei que, ao nível dos 

chamados Protocolos, o nosso município será dos mais avançados da região, e onde estes 

acordos melhor funcionam. Mas há um senão. Enquanto que no concelho de Águeda, a 

atividade da Câmara nas freguesias se resume praticamente aos “protocolos”, e a algumas 

intervenções em escolas, sendo que nestas, como sabemos, os investimentos mais 

avultados nem são suportados com dinheiros municipais. E de resto, nada ou quase nada. --

----- Sabemos também que noutros concelhos, apesar de não funcionarem os protocolos 
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que são uma boa opção, é verdade, fazem muito mais nas freguesias. Aliás fazem tudo o 

que há para fazer nas freguesias, incluindo muitas obras relevantes, coisa que aqui não 

acontece. Aqui, vão-se distribuindo os protocolos, a conta gotas, com as contingências que 

já foram aqui faladas na última assembleia, e que mais uma vez mais servem para 

centralizar cada vez mais o poder na Câmara Municipal. ------------------------------------------------

------ Já agora, ainda que essa organização contabilística não seja da responsabilidade da 

Câmara, gostaria de chamar a atenção para um aspeto que continua a constar deste 

orçamento, imagino que por imposição legal, mas convém que seja esclarecido: saber 

porque é que consta deste Orçamento que aqui nos propõem, a verba de cerca de 900.000 

euros para as Juntas de Freguesias que já devidamente majorado pelo facto de termos 

aderido voluntariamente às uniões de freguesias, quando este valor vai diretamente do 

Estado Central para as freguesias. Portanto, sobre as freguesias, continuamos a discordar 

do carácter subalterno que continuam a atribuir-lhes nas Grandes Opções para o Pano. ------

----- Sabe, Sr. Presidente, por muito útil que seja para alguns utilizadores, não é levando a 

fibra ótica às nossas aldeias mais rurais, que vai resolver os seus problemas nas freguesias. 

----- Relativamente ao Turismo Industrial, também achamos que é uma área em que 

devemos apostar, mas também não pode resumir-se ao Museu da Industria. Isso é um 

“Turismo Industrial” à moda antiga. Faz parte, mas não pode ser só isso! --------------------------

------ O que se pretende é criar sinergias para potenciar o verdadeiro Turismo Industrial 

baseado, por exemplo, nos tais “clusters” de excelência que Águeda tem. Penso que a 

autarquia tem possibilidades de fazer muito mais e melhor nessa área, tanto mais que o 

senhor Presidente deve ter visto imensos exemplos nas suas viagens que vai fazendo por 

esse mundo fora. É importante trazer cá pessoas a Águeda que possam ver esses centros 

de excelência e que muito bem a câmara tem promovido. ----------------------------------------------

------ Sobre a Política de Desporto, muito haveria a dizer, mas fico-me com duas breves 

realidades que penso que espelham um pouco a filosofia que esta Câmara tem para o 

Desporto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estão previstos subsídios as coletividades desportivas no valor de 135 mil euros, para 

diversas instituições que inclusive promovem a prática diária de desporto. ------------------------

------ O anunciado Driving Range de Golf, segundo o Orçamento, vai custar o dinheiro de 

quase 4 anos de apoios às coletividades. --------------------------------------------------------------------

---- Mas quem diz o Driving Range de Golf diz o Agitágueda ou outros eventos que custam 

meio milhão de euros que é quatro vezes o que está aqui consignado às coletividades do 

nosso concelho que promovem diariamente o desporto para as nossas crianças e os nossos 

jovens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ------ Mais: o Driving Range é uma estrutura de utilidade duvidosa, desgarrada, e sem 

qualquer campo de apoio por perto, inclusive o campo de Golf aqui mais próximo está na 

eminência de encerrar, mas esperamos que isso não aconteça. --------------------------------------

------ Finalmente, Senhor Presidente, há uma enorme diferença conceptual que nos divide 

nas Grandes Opções para o nosso concelho. --------------------------------------------------------------

------ Este executivo continua a inverter as grandes prioridades. Já o disse aqui, e repito-o, 

em vez de elencar as reais necessidades e objetivos do concelho, partindo depois para os 

melhores projetos, e procurando o respetivo financiamento, esta Câmara insiste em procurar 

financiamentos e apoios fáceis de obter, candidatando-se a medidas por vezes 

extravagantes e desadequadas à nossa realidade, acabando por avançar com projetos 

megalómanos, caros, e desajustados das necessidades do Município, alocando recursos 

que poderiam ser alocados noutros. --------------------------------------------------------------------------- 

------ E assim, não vamos lá! -------------------------------------------------------------------------------------

------ Concluindo, o PSD votará contra estas Opções, e contra este Orçamento de "obras 

faraónicas”, que é absolutamente desfasado do que são as necessidades reais do 

Concelho.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------“Agora no léxico nacional há uma série de palavras novas tais como: inconseguimento, 

narrativa, afoitismo e agora há uma que me deixou confundido que é o “cluster industrial”. 

Não sei o que é um “cluster industrial”. -----------------------------------------------------------------------

------ Hoje fiquei muito satisfeito com a intervenção do Dr. Alberto Marques que disse uma 

série de coisas fantásticas. Primeiro, em política devemos ter memória. O Sr. Presidente da 

Câmara poderá ser eventualmente megalómano, ao querer fazer uma estrada que vem do 

Casarão, que passa por cima do rio e vai ter ao McDonald. A única diferença que tem com a 

que o PSD projetou, é que não havia McDonald. De resto, vinha exatamente de lá, passava 

mais ou menos pelo mesmo sítio, ida dar ao pé da Mercedes que era o que tinha lá e era 

assim que se identificava aquele sítio. Tem de facto essa novidade que é a McDonald. A 

memória política é uma coisa importante e é uma coisa que eu ainda vou tendo e quando a 

nos esquecemos, convém sempre que alguém venha lembrar. ---------------------------------------

----- Quanto à questão do dinheiro, parece-me que se pretendia fazer saúde económica do 

município não tinha nada a ver com a atual. Eu não disse que era a favor ou contra a 

estrada. Ouvi sim, aqui, nesta mesma assembleia, penso que ao presidente da CIRA. Agora 

há a CIRA, há a NUTS e eu confundo muito isso porque o meu mundo é muito na área da 

freguesia de uma região pequena, por isso eu confundo quem é quem. Penso que é Ribau 
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Esteves que é o presidente da Câmara de Aveiro e da CIRA. E ele, aqui, disse ouvi eu que 

no 2020 haveria um apoio especial para estradas em last mile e que de facto há a 

disposição da CIRA, Aveiro e Águeda, na last mile se calhar fazerem aquilo que nos foi 

prometido durante muitos anos. O Sr. Presidente queria fazer um pavilhão em Águeda e já 

não havia fundos estruturais e, então, fez aquilo que lhe compete: como é que eu vou 

arranjar maneira de enganar a Europa para fazer um pavilhão? Essa é a obrigação dele. E, 

então, arranjou uma coisa que se chamava regeneração urbana e fez o pavilhão. Agora com 

o last mile, vamos lá ver se há financiamento para isto e para a nossa ligação que não em 

autoestrada, mas num outro perfil de estrada, que de facto nos aproxime de que Aveiro e 

que Aveiro se aproxime de nós porque é importante para o desenvolvimento regional das 

nossas duas cidades. A única diferença que tem do tempo do PSD para agora é o 

McDonald. Depois, achei piada a outra coisa. O senhor paga ao Dr. Alberto Marques para 

ser seu assessor? É que ele hoje assessorou-o aqui com muita categoria. Veja o que pode 

fazer: Para já, ele não dá mais que 10% para a cidade; depois não pode dar para uma união 

de freguesias mais que 25%; ------------------------------------------------------------------------------------

------ Pessoalmente acho que 500 mil euros, o Sr. Presidente está a ir longe demais. Se 

calhar por aquilo que disse, tardou, demorou a vir e ele agora vingou-se. Eu acho que meio 

milhão de euros é uma verba muito generosa. É uma verba muito grande para um projeto 

piloto que tem corrido bem em algumas cidades e que noutras nem por isso e, portanto, isto 

é uma revolução politica no nosso meio, a questão do orçamento participativo e eu, 

pessoalmente, até achava que uma verba de 250 mil euros, para o primeiro ano, parecia-me 

mais adequado. Um milhão de euros, eu acho que é um bocado megalómano, mas acho 

que é uma boa ideia, acho que é interessante, embora ache que 500 mil euros para o 

primeiro ano, me pareça um pouco exagerado e sempre defendi a questão do orçamento 

participativo. Só lhe pedia que fosse mais generoso e imponha menos condições para a 

coisa ser mais livre e mais participada. -----------------------------------------------------------------------

----- Depois gostava que o Sr. Presidente me explicasse a questão do Driving Range, se de 

facto fez algum estudo, se tem noção de quantas pessoas poderão vir a praticar essa 

modalidade. A informação que eu tenho é que na Cúria existe um campo de 18 buracos; 

saber se de facto são os 500 mil euros que estão no Plano e Orçamento ou se será outro 

valor. Se que valor for, não é uma infraestrutura que me pareça prioritária e fundamental 

para Águeda, mais isso que outra coisa. Se calhar noutro tempo, noutra conjuntura, não me 

oporia. Hoje acho que não é a questão de ser desgarrado. É a questão de na Curia existir, 

que é uma coisa muito próxima. É uma atividade muito seletiva, que abrange um número 

muito reduzido de pessoas. É muito mais isso que outra coisa. Mas gostaria de dizer que eu 
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vi de relance o Plano e Orçamento e há uma coisa em que este Plano e Orçamento devia 

ser enaltecido, de facto, por toda a gente, pela forma como olha para as pessoas, a forma 

como percebe os tempos que todos vivemos, o tempo de dificuldade económica que todos 

nós vivemos. Mesmo nós, que calhar temos a vida mais desafogada, até nós vivemos com 

alguma dificuldade económica, que fará aqueles que de facto têm dificuldades económicas. 

Reparem que se mantém os 100 (Des)Empregados. Uma medida que mete 100 famílias do 

nosso concelho que estão excluídas da sociedade, da dignidade profissional, de terem um 

rendimento, de usufruírem de um rendimento com o mínimo de dignidade e esta 

sensibilidade social no tempo em que vivemos, aliado ao que nós contribuímos, porque nós 

também contribuímos na questão dos impostos, tenho dúvidas que haja um município que 

tenha baixado as taxas de impostos tanto como o de Águeda: é o IMI, a Derrama, há sítios 

onde é mais alta e o Dr. Alberto Marques disse que havia de ser mais baixa, até aí há sítios 

em que é muito mais alto; é no IRS que até aí é uma violência o que as pessoas sofrem, o 

que nós pagamos ao final do ano; é os direitos de passagem, não há nenhum imposto que a 

Câmara não tenha baixado, muito próxima do mínimo. E, se nós fizermos contas, 

verificamos que são colocados no bolso das famílias todas do nosso concelho, uma boa 

maquia de dinheiro que se calhar fará toda a diferença, se calhar até na época que estamos 

a viver, que é o Natal e a Passagem do Ano, que se calhar muito desse dinheiro, ajuda a por 

algumas postas, se calhar daquelas do rabo de bacalhau, mas que se calhar as postas do 

rabo de bacalhau na mesa de muita gente. E eu gostava que o PSD viesse aqui e que 

reconhece aqui publicamente esse esforço, porque esse esforço também é vosso, porque 

os senhores também aqui votaram a descida dos impostos e acho que aquilo que é de facto, 

de enaltecer e realçar, deve ser! Até porque aqui há o cluster social; nós podemos ver aqui 

um cluster social e nós podemos vender isto como uma coisa única para o país. Mas é uma 

coisa única no sentido mais positivo e mais lato da solidariedade. E essa homenagem, tenho 

que a prestar ao Sr. Presidente da Câmara, tenho que a prestar aos Srs. Vereadores todos 

e à Assembleia Municipal, porque está a dar uma grande lição de solidariedade a todo o 

país. Águeda é grande nisto, hoje! Isto deve ser realçado! ----------------------------------------------

------ Reconheço que a negociação que houve entre a Câmara e as juntas não é a melhor. 

De facto, não é a melhor! Conheço sítios muito melhores: por exemplo Lisboa. A grande 

questão, é que nós temos que perceber o que é que precipitou isto e desafio-o a si, a ir à 

internet e escrever: Contratos interadministrativos entre juntas de freguesia e câmaras 

municipais, e o Sr. vai ter acesso ao estado a que a Lei nº75 votou este país. É de bradar 

aos céus!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Dou-lhe um exemplo, Águeda, União de Freguesias tem 36 Km2, portanto Águeda e 
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Borralha e tem 14 mil pessoas; recebe do FEF 170 mil, recebe da Câmara 111 mil de 

delegação de competências, recebe 65 mil em protocolos e ainda recebi para carros, 

carrinhos e trotinetas 30 mil euros; Dizendo o quê com isto? Que eu acho que a Lei nº75 

tem duas componentes: o artigo 16º e o artigo n.º132º e no caso da Câmara de Águeda, na 

negociação, só negociaram algumas coisa que a Câmara entendeu. Numa negociação, 

quem tem o bolo e parte e reparte e não fica com a melhor parte, é burro ou não tem arte! 

Mas foi isso o que o Governo nos fez. O que o Governo fez foi: meter as câmaras contra as 

juntas e as juntas contra as câmaras com uma não lei, que é a Lei nº75 que dá a 

possibilidade de Águeda receber este dinheiro da Câmara e o meu colega de Ílhavo que tem 

entre as duas coisas, que tem 18 mil habitantes e 42 km2, que é muito maior do que eu, 

recebe 80 mil euros. E depois há sítios, como Viana do Castelo, que a junta de freguesia 

central recebe 3 mil e tal euros. Isto não é um país! Isto é uma choldra! Isto é uma 

brincadeira! E na nossa região, achando eu que a Câmara devia dar muito mais às juntas e 

penso até, lanço aqui o repto que as juntas e a câmara continuar a negociar isto porque é 

uma lei nova, porque a câmara tem um entendimento, as juntas têm outro, ninguém tem um 

entendimento no país, que é diferente porque é uma diversidade absurda, portanto que nós 

possamos continuar a discutir e ver o que é que podemos fazer melhor. Eu penso que é um 

processo, que tendo sido negociado para quatro anos, que a qualquer momento pode 

acontecer. Agora, o que nós temos que dizer, aqui, é que temos que fazer justiça! -------------

----- No distrito de Aveiro só conheço uma câmara que dá mais dinheiro do que a de 

Águeda, que é a de Ovar. Portanto há um sem número de coisas que podemos dizer e repor 

os factos e termos memória coletiva, memória do que se passa.” ------------------------------------

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

------ “Nós no PSD temos memória e recordamo-nos bem que esta ligação foi uma ligação 

proposta, em tempos do PSD, evidentemente, que ligava não do Casarão, mas basicamente 

do Souto do Rio, dava a volta à cidade toda e vinha ligar à rotunda do McDonald que na 

altura não existia. Temos bem essa noção. Esse projeto foi recentemente rescindido neste 

mandato ou no anterior, pelo Sr. Presidente da Câmara e ainda bem porque já estava 

completamente desatualizado, mas temos na memória que isso tem mais de 20 anos e 

temos a memória que nessa altura as estradas eram prioridades. ------------------------------------

------ A memória, nós temos, mas temos uma outra coisa que é a consciência do momento 

atual e a consciência do momento atual diz-nos exatamente naquilo em que o Sr. veio aqui 

falar quando o Eng. Ribau Esteves fez aqui fazer a apresentação, é que as prioridades no 

tal 2020, nos tais clusters que o Sr. fala, não são as estradas; são as pessoas e o emprego 

como o Sr. disse bem. E falou no last mile, mas o last mile vai ser aproveitado em primeira 
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instância para podermos fazer a ligação de Águeda à autoestrada e, julgo eu, de Aveiro à 

autoestrada pela zona que está projetada. Não em perfil de autoestrada, mas não fomos nós 

que traçámos o perfil de autoestrada, foi o Sr. Ministro das obras públicas que veio a 

Águeda e inaugurar, do início do troço que ligava Travassô a Aveiro. Não fomos nós! Foi o 

Sr. Ministro Mário Lino com o Sr. Presidente lá presente, a fazer essa inauguração. ------------

----- Depois quero dizer que o Sr. Presidente, neste last mile, está a tentar por também esta 

ligação no last mile, mas se estiver atento, tem três colegas seus, de bancada, que 

pertencem à assembleia da CIRA, ter-lhe-ão transmitido, que nestas obras prioritárias da 

CIRA e do QCIRA.  Esta obra que faz a ligação do Casarão à rotunda do McDonald não é 

prioritária ao contrário da outra que faz do Casarão à autoestrada essa sim é prioritária, 

como outras 4 ou 5 obras que são prioritárias, mas os valores existentes são muito baixos e 

só em Águeda estamos a prever vinte milhões de euros, entre casarão McDonald ou 

McDonald autoestrada que são 15 milhões de euros ou à volta disso. ------------------------------

----- A questão que nós aqui pusemos é: pois se houver dinheiro para fazer essa e muitas 

outras, nós estamos todos satisfeitos, mas nós temos que fazer opções. --------------------------

------ E o que nós aqui dissemos, foi perante a dificuldade que existe neste momento, será 

que não é viável estudar alternativas? Alternativas mais baratas e que se tornem mais 

consequentes para não voltarmos a ter o parque mais não sei quanto tempo sem ligações? 

E então o que o meu colega Alberto disse foi que temos uma ligação que pode ser com 

pouco mais de dinheiro aberta e pode fazer resolver um problema que existe porque nós 

fizemos um Parque Empresarial, onde não há empresas, que hão-de vir, também já 

dissemos isto; vão demorar muito mais tempo do que o que era previsível porque foi mal 

feito (sabemos disso) mas não importa. Agora há que lutar por isto. ---------------------------------

------ Mas há muitas zonas empresariais em Águeda, nas quais não se fazem investimentos. 

------ Essa zona do Vale do Grou é uma zona que está congestionada.  Podemos aproveitar, 

fazendo em viaduto, passando por cima da IC2, entre a cerâmica do alto e a Miralago, em 

desnível e a seguir entrar na variante. Quanto é que isso custa? Ao menos devíamos 

estudar isso porque se calhar pode custar um quarto e se calhar pode ser rapidamente feito, 

e se calhar arranjamos uma solução mais rápida para o Parque Empresarial do Casarão. Foi 

só isto: proposta! ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E por isso, nós dissemos: Porque é que vamos logo para 10 milhões de euros, quando 

podemos estudar alternativas? É isso que nós propomos. Vamos estudá-la! E o meu colega 

Wilson também apresentou outra alternativa. Agora o que nos aparece aqui, é um projeto de 

600 mil euros para apresentar rapidamente sobre isto. Meus senhores: nós temos que por 

as opções em cima da mesa. Queria também falar do Orçamento Participativo. O Sr. 
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Presidente percebeu mal. Nós não propusemos um milhão de euros para o Orçamento 

Participativo porque agora o Dr. Alberto Marques se lembrou de por 1, 2 ou 3 ou para 

contradizer a Câmara. Não! O que o Dr. Alberto Marques veio aqui propor foi uma filosofia 

para o Orçamento Participativo muito diferente daquelas que andam por aí. Que é tentar 

fazer a integração de todo o concelho com a cidade pois há neste momento uma separação 

do concelho com a cidade. O Sr. Presidente sabe muito bem, porque é presidente de uma 

união de freguesias de Águeda e Borralha e disse aqui várias vezes que a sua freguesia não 

era só a cidade e que os investimentos não podem ser só feitos na cidade: há a Catraia, há 

Paredes, há a Giesteira toda uma área que é rural mas é muito importante e também 

precisa de investimentos. Já disse aqui várias vezes! E o que nós aqui defendemos é 

exatamente isso. E então como? Já que temos esta opção é por as pessoas em Águeda e 

no concelho a sentirem-se integradas com o concelho e não só a sentirem-se integradas 

com Águeda. Para nós este Orçamento Participativo tem uma filosofia: não exclui a cidade 

de Águeda mas tudo o resto deve ser investido fora da cidade de Águeda porque todos os 

projetos têm vindo para a cidade de Águeda porque, segundo a opinião do Sr. Presidente, é 

para a cidade que tem havido fundos estruturais; para as freguesias (eu já contestei isso, 

mas são águas passadas) não têm havido fundos. Então, devemos aproveitar as nossas 

sinergias para isso. Porque, meus senhores: quando chegarmos ao momento de votar o 

Orçamento Participativo, Águeda limpa tudo! É uma área urbana. Temos dez mil pessoas! 

Temos 25% da nossa população! Pois no momento de se decidir as pessoas, normalmente, 

se puderem decidir sobre tudo vão decidir naquilo que é o seu local de proximidade. E 

portanto, esta filosofia de um milhão de euros, tem a ver com isto: -----------------------------------

----- Primeiro: defesa das zonas serranas. Não basta como o Sr. Presidente veio para aqui 

dizer “ Eu não ponho nenhum parque escolar nas zonas serranas porque eu não faço 

defesa de território à conta das crianças!”. Eu concordo com ele quando ele diz isso, mas 

não basta por lá a fibra porque o pai do Alberto, não vai para Macieira de Alcôba por causa 

da fibra! Tenham lá paciência! É preciso fazermos lá investimentos. É preciso integrarmos 

estas pessoas e é por isto que esta ideia do Orçamento Participativo colhe. Não é uma 

imposição é uma opinião; não vejo onde está o mal disto. ----------------------------------------------

----- Para acabar, em relação às freguesias e aos contratos interadministrativos. Primeiro 

ponto, perguntei-lhe os dados para perceber. É que antes desta lei nº75, as freguesias não 

tinham competências nenhumas. Agora têm competências mas não têm dinheiro para as 

fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ora bem: quando as freguesias não tinham competências nenhumas a freguesia 

recebia EFF, agora 170 mil euros do Estado; agora que já tem competências atribuídas, são 
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enviadas da Câmara para a freguesia, e que teoricamente deviam ser acompanhadas pelas 

respetivas verbas. Quer dizer nós, sem nenhuma competência, recebíamos 170 agora com 

competências, recebemos mais 117 mil euros. É a conclusão que eu tiro daquilo que diz é 

esta: Esta lei não está bem, nós sabemos disso, mas a lei pode ser contornada por nós, 

pelos senhores presidentes de junta e pelo executivo. Isto é: se antigamente as 

competências para fazer determinadas situações eram da Câmara e elas foram passadas 

para as freguesias, mas sem serem passadas com os valores correspondentes, a Câmara 

num processo de negociação com os Srs. presidentes de junta, pode perfeitamente fazer 

essa transferências das verbas. --------------------------------------------------------------------------------

----- O que eu perguntei aqui e a que ainda nenhum presidente de junta me soube 

responder, é se efetivamente estas verbas que a câmara vos transfere, são suficientes ou 

não, para fazerem aquilo a que estão obrigados, porque aquilo que me chega e que me têm 

feito chegar aos ouvidos, é que não são e que, claramente, eles têm que avançar com 

dinheiro dos EFF, que não era para isto, para este tipo de obras. Eu não estou a falar dos 

antigos protocolos que agora também têm o nome de contratos interadministrativos, mas 

sobre estes gostaria de fazer mais uma proposta: ---------------------------------------------------------

------ Na última reunião, o Sr. Vereador Jorge Almeida, explicou que os antigos protocolos, 

hoje contratos interadministrativos, que tinham sido feitos tarde por causa da entrada da lei. 

Deviam ser executados no próprio ano por causa da lei e disse uma coisa com a qual 

concordo, mas que também não aplica na Câmara, que é: até por uma questão de boa 

gestão, as freguesias devem-no fazer no próprio ano, mas a Câmara também tem obras que 

devia fazer no próprio ano e não faz e depois passa-as de um ano para o outro; também é 

uma questão de boa gestão. Nós temos que olhar para as freguesias como olhamos para 

nós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A minha questão é esta, Este valor que as freguesias receberiam para fazer as obras, 

é um valor que não está sujeito a ser devolvido a ninguém, não está sujeito a fundos 

comunitários, a bancos ou o que quer que seja para fazer determinadas obras. Se a câmara 

reconhece que fez os contratos tarde por culpa da lei, porque ninguém sabia na altura – não 

estou a culpar a Câmara de fazer os contratos tarde, reconhece é que esses contratos 

foram feitos tarde; reconhece que os Srs. presidentes de junta tiveram pouco tempo para 

realizar estas obras, qual é o problema das verbas que não forem executadas pelas juntas 

este ano, porque não tiveram tempo, fazemos uma revisão ao Plano do próximo ano e 

incluirmos no próximo ano? É um ano de exceção porque não é todos os anos que 

assinamos protocolos em julho. Foi isso. Nós viemos cá falar dos primeiros 3 meses. A 

minha questão é esta. Se a Câmara não o pagar fica com ele. Não se perde. A não ser que 
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o presidente da junta pegue o dinheiro e faça outra coisa, mas essa é uma questão 

completamente diferente. E é só isto!” ------------------------------------------------------------------------

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

e Borralha: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Caríssimo Eng.º Hilário: a grande questão é que há uma lei em Portugal, neste 

momento, que de facto atribui competências às freguesias que é a lei Nº 56, que tem a ver 

com Lisboa onde de facto as competências passaram diretamente da Câmara para as 

juntas. Aqui não. O que passou de facto para as juntas de Freguesia em Portugal, aliás eu 

estou muito honrado com isso e foi uma coisa que enobreceu muito a minha função. Por 

exemplo: arrumadores de carros, vendedores de lotarias ambulantes, festas e romarias, sou 

eu que passo a licença. E curiosamente, por uma questão de proximidade, que era a 

intenção da lei, por exemplo uma pessoa de Agadão vem aqui tirar a licença de ruído para 

fazer uma festa e tira lá a licença para ocupação do espaço. Coisas brilhantes. Eu sinto-me 

feliz. Um arrumador de carros agora dá-me uma importância que não me dava antes. ---------

----- Portanto, a Lei Nº56, essa sim, passa competências da Câmara para a junta, aqui, 

tirando estes três atos de secretaria administrativa, não há nenhuma transferência efetiva. 

Tudo é negociado. Por isso é que eu explique: se forem à internet e virem os contratos 

interadministrativos, Viana do Castelo que até do Partido Socialista, as juntas de freguesia 

recebem três mil e tal euros. Se forem por exemplo à zona de Leiria, nessa área, porque 

têm uma série de eólicas, a Câmara Municipal dá x dinheiro das eólicas que é menos de 

metade daqui. É uma disparidade e um absurdo que eu acho que para nós todos, para a 

boa saúde e o bom relacionamento entre as câmaras e as juntas e o bom funcionamento 

das instituições, deveríamos todos fazer um esforço no sentido de os nossos partidos em 

Lisboa se entenderem e refazerem a Lei Nº75 e adequarem-na à realidade e porem alguns 

termos nisto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quando se fez o Estádio Municipal, havia uma série de propostas e eu e o Eng.º Hilário 

estávamos no conselho municipal de Educação, Juventude e Ocupação dos Tempos Livres 

e Ambiente. Na altura, com o fundamento de um campeonato no âmbito do Europeu, a 

UEFA exigia uns certos requisitos que um estádio deveria ter para receber um campeonato 

internacional: um jogo televisionado, seriam 15.000 lugares sentados e com umas torres 

especiais, etc. eu na altura achei que era um investimento extraordinariamente grande; um 

milhão de contos era muito dinheiro para a eventualidade de um jogo internacional. Neste 

momento o Sr. Presidente de Águeda quer fazer um Centro de Artes que, na minha opinião, 

o nosso Concelho tem uma série de espaços ligados à cultura que dá para um sem número 

de espetáculos transversais e que penso que em Águeda só para espetáculos de grande 
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envergadura é que não há um espaço que o possa albergar. Cinco milhões é um valor muito 

grande e uma das funções que nós temos aqui, é tentarmos influenciar o poder e é isso que 

eu vou tentar aqui fazer. É obvio que se perguntarem se Águeda merece um espaço 

daqueles eu digo que não. Acho que merece a Casa da música ou o Centro Cultural de 

Belém, isto sinceramente porque acho que Águeda não merece menos do que isso. Águeda 

merecia aquele estádio? Não. Águeda merecia um estádio muito melhor do que o do 

Benfica! E piscina, no mínimo uma olímpica de 150m nunca de 50m. E neste sentido, em 

abstrato quando falamos nisto, é obvio que Águeda merece. A questão é: Águeda 

necessita? Será que o investimento que se vai fazer para a eventualidade de grandes 

espetáculos que terão que ser sempre em número pequeno, justificam o investimento? -------

----- E a minha influência vai no seguinte sentido, Sr. Presidente: e se houver financiamento? 

A minha opinião mantêm-se a mesma. Contudo, fazermos uma obra de 5 milhões de euros 

por um milhão de euros, acho que seriamos burros se também não aceitássemos, até 

porque os outros 4 milhões, a manutenção e a aplicabilidade nas questões culturais do 

próprio Centro. Portanto, o que eu lhe pedia era para ver da aplicabilidade de se avançar na 

situação de haver mesmo comparticipação. Se não houvesse, pedir-lhe se podia suspender 

a obra.  E como sabem eu sou uma pessoa de certa maneira ligada à cultura e gosto muito 

e gostaria que Águeda tivesse o equipamento, mas acho que neste momento é um pouco 

desajustado, grande demais e é um investimento muito grande numa só obra. E portanto era 

tentar influenciar o Sr. Presidente da Câmara nesse sentido, se assim o puder ser porque 

habitualmente e ao longo de muitos anos foi exatamente com a vontade de falarmos em 

abstrato das coisas que se calhar o país segui no rumo que segui. Houve uma guerra no 

país por todas as cidades quererem o estádio. E nós pautamo-nos sempre nestas situações, 

por aquilo que é mais fácil. Que é não emitir opinião. Pelo menos, o Sr. Presidente tem a 

coragem de querer avançar com este projeto e de o defender o que eu acho que é uma 

coisa extraordinariamente importante. Pelo menos tem a coragem de dizer: eu quero ir por 

aqui. Eu acho que é importante! Portanto mais um exercício importante para memória futura, 

eu gostaria de dizer aquilo que me parece e aquilo que eu sinto. Contudo, se houver 

financiamento, acho que ele deve ser feito e que é uma obra que acaba também por 

engrandecer a cidade. Era só isso que eu queria dizer.” -------------------------------------------------

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

------ “Vinha com ideias de dizer duas ou três coisas mas isto é muito complicado porque 

durante as intervenções anteriores o nosso espírito foi-se alterando. --------------------------------

----- Disse aqui na última reunião que era engenheiro não para puxar pelos galões, mas 

porque tinha uma formação técnica, científica que era objetivo, que era cartesiano e acho 
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que o meu amigo Paulo Seara que defendeu a moção que eu apresentei na última 

assembleia, ficando eu muito grato por isso porque apresentei para ela ser aprovada, teve 

um discurso exemplar, do qual gostei, mas agora perdeu-se. E acho que a Assembleia 

Municipal de Águeda está a ir um pouco no caminho do discurso pouco substantivo e temos 

que ser mais objetivos. Seria muito mais interessante que das quarenta e tal pessoas que 

aqui estão presentes em vez de falarem dez falassem vinte e que as outras falassem muito 

menos tempo e fossem muito mais objetivas. Isto é uma nota prévia. -------------------------------

----- Segundo: eu hoje tinha que dizer alguma coisa. O documento que temos aqui em 

análise é um documento complicado, não há uma proposta e tem muito ponto.  -----------------

------ Eu disse na sessão extraordinária que achava que o executivo tinha tido pontos muito 

positivos e que era melhor que os anteriores. Não é um bom executivo e depois vamos ver 

na forma de expressar o meu voto, mas hoje, e não tenho problema nenhum com isso, não 

quero estar bem com Deus e com o diabo, mas concordei com um ponto de intervenção do 

PSD, relativamente ao Orçamento Participativo. Não quer dizer que concorde com os pontos 

todos referidos, não vou falar se é um ou meio milhão, mas acho efetivamente que a zona 

serrana deve ser privilegiada, acho que deve haver um certo ordenamento e acho que deve 

ser definido previamente para saber como é que as coisas vão funcionar. ----------------------- 

Isto é interessante. Outro dia, arranjei aqui um terramoto pondo o Dr. Paulo Matos de acordo 

comigo e o Sr. Presidente da Câmara contra mim. Hoje, estou se calhar mais de acordo com 

a intervenção do PSD em termos críticos do que com a intervenção do PSD em termos de 

apoio. Porque no final de contas, o que é importante aqui, é que nós temos ideologicamente 

pontos que nos distinguem. Neste momento estamos a discutir um documento que é vital 

para Águeda e todos somos de Águeda. E todos queremos o bem de Águeda! E é isso que 

é importante. Não sou de consensos quando é preciso ser duro na luta quando temos que 

ser duros nas nossas convicções, mas neste caso concreto temos Águeda e Águeda é o 

fundamental. Portanto, sintetizando tudo aquilo que disse, acho que devemos ser mais 

ponderados, dizer coisas mais diretas e objetivas porque nos perdemos com tempo e 

alongamos sessões. Não sei se isto tem algum custo extraordinário para o município, se as 

senhas de presença são duas ou se é uma; se são duas é dinheiro que estamos a deitar 

fora ao município, se é uma, tudo bem (neste momento o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal esclarece que é uma), mas temos que ser mais objetivos e ir mais a direito. De 

facto, urge que as coisas avancem. ---------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à posição sobre o Plano, eu direi quando for a altura de votar.” -------------

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

---- “Surpreendentemente ou não, ouvi aqui o Sr. Presidente Paulo Seara a defender a 
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suspensão do Centro de Artes. Ouvi também o Dr. Alberto Marques a referir que seria mais 

benéfico o primeiro projeto que o segundo. Ora eu não concordo nem com um nem com o 

outro. Com o primeiro Projeto, desde que ele foi tornado público, nas suas linhas gerais, 

manifestei-me desde início contra o mesmo, porque isso é que eu acho verdadeiramente 

excessivo; estamos a falar de um simples auditório que custava 1 milhão ou 1,5 milhão de 

euros e era um auditório, não era mais do que isso. Pelo menos era essa a minha 

interpretação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao atual projeto, o Sr. Presidente Paulo Seara pede a suspensão do 

mesmo, mas eu não sei o que fazer e isso é que eu gostava de saber. E não sei, porque 

incompreensivelmente, insistimos em não fazer um estudo de viabilidade económica e 

financeira, acerca do mesmo e isso é que eu gostava.  Eu gostava de saber o que é que 

pensava relativamente ao atual projeto. Espero muito francamente, que esta não vontade de 

o realizar não seja por haver algum entendimento de que o estudo a ser realizado não 

abonaria à construção do edifício. -----------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à delegação de competências que começou aqui a ser falada, eu 

discordo de parte do que foi dito ou de grande parte do que foi dito. ---------------------------------

----- Mais uma vez venho fazer de advogado do Governo e isso não me causa nenhuma 

confusão, muito pelo contrário, mas o meu entendimento sobre a lei é que a lei é boa! E é 

boa porque permite que os que estão no terreno e conhecem a realidade, que são os 

municípios e as juntas de freguesia, pudessem se entender sobre quais as competências 

que, zona a zona, poderiam ou deveriam ser delegadas e por isso eu acho que a lei é boa. 

Que o município e as juntas de freguesia não cheguem a bons entendimentos poderá ser 

uma verdade; dizer que isso é uma responsabilidade do Governo porque não decidiu por 

eles, não me parece que seja uma boa opção. Só ainda relativamente ao ponto que falei 

anteriormente do Centro de Artes e que a este juntaria outros investimentos de maior 

relevância no orçamento, aquilo que eu defendi é que devia haver um estudo de viabilidade 

económica e financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ainda ao driving range e não querendo voltar a insistir num ponto que o 

Sr. Presidente já esclareceu na última assembleia, só pedia para que deixasse claro se a 

verba prevista para 2016. Se é aí que está o erro, muito bem. Estamos esclarecidos. 

Relativamente ao ponto não tenho mais a acrescentar. --------------------------------------------------

----- Passando ao Orçamento e tentando dissecar algumas coisas sobre o mesmo. Gostaria, 

Sr. Presidente de fazer alguns pedidos de esclarecimentos e vou começar a enumerá-los. 

São alguns: 142 mil euros destinados à aquisição de terrenos, que terrenos? E para que 

finalidades? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Relativamente aos quadros com pessoal e aos custos com pessoal dizer-lhe Sr. 

Presidente que temos vindo a verificar ao longo dos últimos orçamentos, uma tendência 

para os serviços contratados em regime de tarefa e avença. Não me parece positivo e 

parece-me que leva a uma precarização das relações laborais com o Município. É meu 

entendimento, é entendimento do CDS que o que deveria ser feito era um estudo da 

equação das reais necessidades de recursos humanos do município, verificar quais os 

desfasamentos que existem e nesses casos fazer a abertura dos concursos para colmatar 

essas necessidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dizer-lhe também que alguns dos contratos que ultimamente têm sido assinados, em 

regime de tarefa e avença, nos parecem que poderão ser, não sei se o serão ou não, mas 

que poderão ser algo abusivos, uma vez que não garantem alguns princípios que este tipo 

de contrato, a meu ver, exige, como a prestação do serviço de forma independente, não 

subordinada, independente do cumprimento de horários. -----------------------------------------------

----- Dizer-lhe também relativamente a esse aspeto, o modo escolhido do ajuste direto, não é 

de todo aquele que nos parece o mais aconselhável, porque coloca numa solução de 

preferência, uma determinada pessoa quando nos parece que seja justo pelo menos em 

tarefas ou serviços que não exija a estreita necessidade de que tenha que ser 

necessariamente aquela pessoa e que a oportunidade seja aberta a todos aqueles que a ela 

se queiram candidatar. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ainda a esse ponto, queria dizer que esta foi uma nota tirei mais à 

pressa, e corrija-me se a mesma não estiver correta, os valores previstos neste orçamento 

para contratos de tarefa e avença, são para o Orçamento do próximo ano de 500 mil euros. 

Isto significa que é o dobro do que tínhamos em 2013, que era aproximadamente 250 mil 

euros. Eu pergunto se esta é uma questão estratégica e se o é, qual o motivo. ------------------

------ Para terminar, no que respeita a custos com o pessoal, a proposta de lei do Orçamento 

de Estado para 2015 diz o seguinte: “O Município não pode incorrer em despesas com o 

pessoal e aquisição de serviços a pessoas singulares em montantes superiores a 30% da 

média da receita corrente líquida, cobrada nos últimos três exercícios.” ----------------------------

----- Neste Orçamento, a verba destinada ao pessoal, é de 8 milhões e 301 e 500 euros. 

Pelas contas que fizemos cheguei a uma conclusão de que o teto máximo, respeitando esta 

premissa seria de 7 milhões e 900 mil euros. Se estou errado, peço assim sendo que me 

corrija. Haveria aqui uma diferença de 400 000 euros; se estou errado ainda bem que o 

estou porque isso significa que o Orçamento não está em incumprimento com esta 

premissa. Continuando e avançando para além do pessoal, relativamente ao Águeda TV, há 

um ano a esta parte tive a oportunidade de dizer que era um defensor do projeto e por isso 
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me preocupava com ele, e continuo a sê-lo. Fiz algumas sugestões e algumas delas até 

foram implementadas. Hoje é possível ver a Águeda TV em dispositivos móveis e ao que me 

parece está hoje já integrado num serviço de vídeos nomeadamente nos vídeos da Sapo. 

Quando fiz esta sugestão era no sentido de mantermos o serviço e com custos mais 

reduzidos. Existe uma rubrica com mais 83 mil euros para o Águeda TV. Pergunto se existe 

algum estudo ou alguma perspetiva de que o serviço possa caminhar em algum momento 

para um suporte que seja gratuito e portanto menos oneroso para o Município. ------------------

----- Livraria Municipal, temos uma verba de 20 mil euros para aquisição de equipamentos e 

eu pergunto-me se é necessário gastar 20 mil euros para disponibilizar a venda destas 

obras. Parece-me um valor francamente elevado. ---------------------------------------------------------

----- Relativamente ao fundo de eficiência energética temos uma rubrica de 300 mil euros 

para a aquisição de equipamentos e eu pergunto que equipamentos e a que é que se 

destinam, mas fundamentalmente que permita a instalação de algum deste equipamento 

fora do centro urbano da cidade. -------------------------------------------------------------------------------

----- Repavimentações, temos uma verba de três milhões de euros para repavimentações 

que eu penso que é mais que necessária e que deve começar o quanto antes. Contudo Sr. 

Presidente, o número pareceu-me demasiado redondo e eu temo que ele tenha sido atirado 

ad hoc para o orçamento. Eu bem sei que existe a possibilidade de se apresentarem 

orçamentos retificativos mas com um número tão redondo eu sou obrigado a perguntar o 

que é que está previsto em termos de calendarização de início de estas repavimentações. --

------ Relativamente ao parque 1º de Maio uma verba de 25 700 mil euros para a execução 

de um estacionamento, pedia mais esclarecimentos sobre isto. ---------------------------------------

----- Agitágueda, não o felicito por o Agitágueda constar deste Orçamento, acho que é 

somente o devido, mas registo que passa a constar. É algo que, a nosso ver, sempre 

deveria e por várias vezes fizemos essa referência. Uma pequena questão relativamente a 

esse aspeto: está lá uma rubrica de 20 mil euros, se bem me recordo, destinada à aquisição 

de livros CDs e obras de arte e não sei muito bem a que se refere. Se me puder explicar 

agradeço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agueda Concept, temos também uma verba destinada ao Agueda Concept e 

aproveitava para perguntar se é para dar alguma continuidade ao projeto, se é para dar 

algum destino final à obra que foi resultante do projeto e que, como já referi aqui 

anteriormente, não me parece que seja muito engrandecedora do município ou das 

empresas que fizeram parte do projeto da forma e do estado em que ela hoje se encontra. --

------ Projeto SAMA, temos uma verba que ronda os 800 mil euros para aquisição de 

equipamentos. Eu fazia aqui duas ou três perguntas relativamente a este ponto. No ano 
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passado tínhamos uma verba de 587 mil euros para equipamentos. A minha pergunta é, em 

qual destas verbas é que se encontrará, uma vez que foi lançado este ano mas estará para 

ser adjudicado para o próximo ano a ser instalado as ligações de fibra entre a sede do 

Município e as juntas de freguesia, se na rubrica do ano anterior ou do próximo ano se há 

também aqui uma migração de verba, de um ano para o outro, ou se efetivamente há uma 

verba do ano passado de 587 mil euros que já foi executada e se foi executada em quê e 

uma nova verba, então, para este ano. -----------------------------------------------------------------------

----- Ainda sobre a fibra, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações que me fizeram 

repensar sobre o assunto, quando o Sr. Presidente, na assembleia sobre o Estado do 

Municipio, fez referência a este ponto. Não quero colocar-me aqui em bicos de pés fazendo 

observações se existem ou não melhores soluções para a ligação que aqui é proposta, que 

já foi aliás votada, aqui nesta mesma assembleia, a abertura desse compromisso. Mas, Sr. 

Presidente: tenho que fazer duas ou três observações que são as seguintes. Ao contrário do 

que aqui se decidiu, ou do que o Sr. Presidente teve oportunidade de referir aqui 

anteriormente, tenho uma ideia diferente sobre este investimento. O que é que acontece? 

Verificamos aqui que principalmente as freguesias serranas têm problemas claros de acesso 

à internet. Isso é evidente. Não ponho em causa que a ligação de fibra seria aquela que 

tecnicamente melhor responderia às necessidades técnicas dos serviços para aquilo que o 

projeto prevê. Mas há aqui uma coisa que, a meu ver, não pode ser esquecida, que é, a 

Câmara Municipal ao criar uma infraestrutura própria que presumo, por questões evidentes 

que não seja disponibilizada depois a nenhum particular e a nenhuma empresa, o uso da 

mesma, vai resolver o seu problema. Há algumas zonas do concelho que têm dificuldades 

no acesso à internet. Aquela que seria a única entidade com peso suficiente para junto das 

operadoras poder fazer alguma força negocial e tentar resolver com uma solução que 

pudesse servir as populações, e servir as populações é muitas das vezes não só servir as 

casas, mas servir as empresas. Porque hoje é impossível uma empresa se instalarem numa 

dessas zonas aonde o acesso 4G não existe e aonde o acesso à internet é muitas vezes de 

1 ou 2 MGB. Portanto, se a Câmara Municipal vai resolver per si o seu problema, acho que, 

a não ser que essa seja a única solução, para aquele que é o projeto da Câmara Municipal, 

vai fazer com que eternizemos o problema dos outros pois não haverá força suficiente deles 

para o resolver. Isto não é uma critica é, não sei até se por ventura se esta análise não terá 

sido feita, ocorreu-me e portanto se me ocorreu devia partilhar a mesma. -------------------------

----- Continuando ainda em sistemas de informação, verifica-se uma duplicação de custos do 

software para cerca de 250% do valor do Orçamento do ano anterior. Passam de 100 mil 

euros para 250 mil euros. Isto numa altura em que o próprio plano de redução dos custos da 
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tecnologia na administração pública prevê reduções de custos e adoção por software aberto. 

Portanto, gostaria de saber também, a que é que se deve um aumento tão grande. ------- 

Dois registos e uma questão para terminar. Um dos registos está relacionado com os 

“Outros” que são em muito menor número do que em orçamentos anteriores. Também aqui 

não o felicito, é assim que deve ser mas também não deixo de fazer o reparo por o número 

de “Outros” ser bastante mais reduzido, a não ser que estes me tenham escapado. ------------

----- Relativamente ao Orçamento Participativo, eu acho que é uma iniciativa que poderia ter 

avançado mais cedo. Avançou agora. Todos nós gostaríamos que o valor disponível 

pudesse ser maior. Podendo ele ser maior no futuro, parece-me adequado para uma 

primeira iniciativa do Orçamento Participativo.  E se me permite, Sr. Presidente, deixava-lhe 

aqui uma sugestão para que, se o projeto correr bem, como espero que assim corra, em 

orçamentos futuros, possa também haver cabimento para um Orçamento Participativo 

jovem. Naturalmente num valor diferente deste, mas que o executivo equacionasse, no 

futuro, essa mesma possibilidade. -----------------------------------------------------------------------------

----- Ainda sobre esse ponto do Orçamento Participativo, e termino já, fazer só um outro 

reparo. Penso que foi o Eng. Hilário que referiu aqui há pouco, penso que sim, se foi o Sr. 

Eng. Simões, mas há aqui uma coisa que é importante e que alertou para o facto do peso de 

Águeda enquanto freguesia e enquanto zona urbana, ter um número de habitantes muito 

superior a qualquer freguesia ou outra zona que fuja ao centro urbano da cidade. Portanto, 

não sei que regulamento o Sr. Presidente tem previsto para o Orçamento Participativo, mas 

que deve de alguma forma, não excluído Águeda da oportunidade de ver obras 

contempladas no Orçamento Participativo que aí possam ser implementadas, e também 

presumo que o Orçamento Participativo não tenha que se restringir a obras de betão, não 

sei se assim será ou não, mas que se possa de forma quanto possível, salvaguardar estas 

diferenças de peso entre as várias freguesias ou zonas do município. ------------------------------

------ Para terminar, uma questão muito direta, o Sr. Vereador Miguel Oliveira do CDS, fez 

uma sugestão ao executivo aquando da reunião da discussão e aprovação do Orçamento 

em executivo, para que fossem iniciadas as diligências junto do Ministério da Justiça para se 

poder antecipar a instalação dos julgados de paz em Águeda, prevista para 2017, que fosse 

antecipada já para 2015. Instalação, essa, que pela análise que fizemos e ele justificou na 

reunião, conseguia dentro deste Orçamento, ainda ter cabimento orçamental. Para quem 

não sabe o que são os Julgados de paz, os julgados de paz são um tribunal que pode 

decidir ações até 15 mil euros e que a sua grande diferença face aos tribunais comuns, é 

que é normalmente muito mais célere e com menores custos associados para as partes. 

Pergunto-lhe Sr. Presidente, qual a sua disposição e qual a sua posição, face a esta 
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sugestão.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara, prestou os seguintes esclarecimentos: -----------------------

------ “Começando pela 1ª intervenção, o Sr. Dr. Alberto Marques veio cá fazer a rábula do 

IMI, já se pode considerar assim, e a rábula dos impostos. É fácil. Se for uma pouco mais 

atrás e se vir a evolução dos impostos, é que com esse brutal aumento de impostos que 

houve do IMI, esqueceu-se de dizer que de certeza naquele ano começámos a quebrar o 

IMI, ainda havia alguma contribuição autárquica. Também ajudava, mas o volume financeiro 

dos impostos, como eu já tive oportunidade de dizer, hoje não trouxe os números mas posso 

vo-los dar outra vez, idêntico àquele quando começámos o mandato. E os 5 milhões de 

euros que nós dizemos que poderíamos ter, é se a Câmara tivesse os impostos ao seu nível 

máximo, como acontece com outras autarquias e baixámos. Baixámos e temos baixado 

sucessivamente e eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Dr. Alberto Marques. Onde é 

que estão outros que tenham feito melhor? Que tenham baixado tanto como nós e que 

tenham devolvido tanto às pessoas e tenham uma gestão como nós temos? Nós ainda 

fazemos obras faraónicas com esse dinheiro que sobra. Como o Sr. diz, obras faraónicas! --

----- Descemos os impostos, amortizamos dívidas, pagamos a tempo e horas e fazemos 

obras faraónicas. Somos uns deuses! Um dia destes, temo-lo a colocar-nos umas estátuas 

para sermos adorados. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não queremos! Nós fazemos aquilo que achamos que é correto!  ------------------------------

---- Agora, há algumas coisas em que temos dificuldade: é saber para onde ia o dinheiro 

anteriormente. Temos dificuldade! Porque a nível de impostos, estamos ao mesmo nível. ----

---- E posso-vos dizer mais ainda. Ainda recentemente, mesmo recebendo o que recebemos 

de impostos – neste momento não tenho aqui, mas poderei mandar ver amortizámos de 

dívida, este ano, extraordinariamente, mais de 700 mil euros. Desse dinheiro todo que o Sr. 

diz que vem do IMI, porque nós descemos a taxa do IMI e a descida da taxa do IMI iria 

colocar-nos com a reavaliação dos prédios ao mesmo nível de impostos. Posso explicar 

melhor e mais em pormenor. Com a reavaliação do imobiliário, havia uma receita que a 

autarquia iria receber. Certo? Nós entendíamos que essa receita seria mais ou menos 

correspondente àquilo que seria a baixa do imposto de 1% que nós fizemos no IMI. Certo? E 

correspondeu. Mais 100, menos 100, menos 70, à volta disso, correspondeu. --------------------

----- Só que, o estado obriga-nos a pegar nesse aumento e a fazer uma de três coisas. O 

aumento da reavaliação dos imóveis é para utilizar numa de três coisas: pagamento de 

dívidas de médio e curto prazo, em atraso. A Câmara de Águeda não tem. Está fora desse 

campeonato. Restam duas soluções. Ou amortiza extraordinariamente a divida, faz mau 

negócio mas fá-lo porque é obrigado, ou coloca o dinheiro no tal dito FAME, por conta do 
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Governo, a uma taxa que não sabemos ainda muito bem qual é. Nós optámos por colocar 

esse dinheiro a amortizar a dívida do Município e por isso é que neste momento o Município 

de Águeda terá uma divida que chegará até 31 dezembro deste ano, de cerca de 5,300 

milhões de euros. Amortizámos no total da dívida do Município, mais de um milhão de euros 

porque aquilo que estava previsto amortizar era 300 mil. ------------------------------------------------

------ Depois, aquilo que eu vi aqui, foi um conjunto de afirmações, que não faziam isto, que 

não faziam aquilo. Mas o que é que faziam? As estradas nas zonas industriais? Tal como foi 

dito, depois de passar o saneamento, vamos faze-las. Estamos a fazer algumas. Nalgumas 

até estamos a meter saneamento e a faze-las porque achamos que devem ser postas. 

Vamos faze-las paulatinamente. E dos 3 milhões de euros de obras que estão consignadas 

e aquilo que nós optamos por meter neste plano, foi um volume muito significativo de 

estradas para fazermos dois pacotes: um, queremos fazer projeto e obra em 2015 e noutro, 

queremos fazer só o projeto. Para quê? Para que em 2016 nós tenhamos os projetos feitos 

e no início do ano possamos logo avançar com os concursos de execução das estradas e 

fazer isto depois sistematicamente. As estradas que irão ser feitas no ano a seguir são feitos 

os projetos no ano anterior e começamos a ter uma programação. ----------------------------------

----- Sobre o Centro de Artes, permitir-me-ia alongar-me um pouco mais. Os senhores 

lembram-se que eu trouxe aqui, uma vez, uma proposta para comprar as ações da 

sociedade Cineteatro São Pedro. Salvo erro era por 11 euros e os associados decidiram 

vende-las por 11,50 euros a um dos associados. Não achámos bem. Fomos dizer que 

enquanto Câmara não achámos bem. Porquê? Porque a Câmara sempre foi sustentáculo 

daquela empresa, anteriormente à nossa chegada à Câmara. Entendíamos que deveria ter 

havido um diálogo aberto por parte dos associados, mas não foi isso que aconteceu e, 

portanto, decidiram vender. São livres. Não tenho problemas nenhuns. Agora, as coisas 

correram bem, mas no fim do 1º ano da nova administração, fomos colocados com o 

problema de nos subirem brutalmente, para mais do dobro, as condições de utilização da 

sala. E nós, dissemos que não!  Isso levou-nos inclusivamente, a suspender toda a atividade 

naquela sala. Utilizaríamos pontualmente quando tivéssemos necessidade e hoje, a Câmara 

de Águeda, não está livre de amanhã, a sociedade gestora daquela empresa, dizer que 

encerrou a sala. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Meus senhores, a Câmara tem disponibilidades financeiras e eu acredito que há 

possibilidades de financiar aquela obra. Eu entendo que o Município, não pode estar 

dependente de um organismo terceiro que a qualquer momento põe em causa não só a 

atividade cultural da Câmara, mas todo o movimento associativo que há em Águeda. Nós 

poderemos dar-vos a conhecer a listagem das entidades de Águeda que utilizam aquela 
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sala com o apoio da autarquia. E olhem que são muitos? E agora? O que é que queremos 

para Águeda? Queremos chamar públicos ou queremos ter uma ação hipotecada? Esta é 

uma das razões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra, e como foi dito aqui e muito bem pelo Sr. Deputado Paulo Pereira, nós tínhamos 

alguns erros no projeto inicial. E um deles apontou aqui. Aquilo era um auditório. Não tinha 

caixa de palco e tinha uma capacidade menor do que a que está neste momento. E porquê? 

Porque enquanto fizemos aqui o concurso tivemos oportunidade de aprofundar o projeto e 

trabalhar com mais pessoas e aquela sala vai ficar com capacidade próxima ao Cineteatro 

São Pedro. Certo? O que é que tem a mais? Tem uma caixa de palco que permite trazer 

peças de teatro por exemplo. Coisa que o São Pedro não permite. Permite ser a única sala 

desta região em que as companhias podem vir á bilheteira. Ou seja: temos uma capacidade 

na sala que permite que a Câmara ceda a sala e tenha o espetáculo pela bilheteira. São 

estas contas que estão feitas para a capacidade da sala. Para que tenhamos condições de 

manter e dar continuidade se assim for necessário e se assim entenderem os executivos 

que nos irão suceder de utilizar e termos aqui um pólo cultural. Termos alguma coisa que 

não existe na região. É tão simples como isto. A capacidade da sala e as condições que terá 

que não são austeras, mas as condições mínimas para ter espetáculos de qualidade. E é 

isto que nós pensamos que poderá ser esta sala de espetáculos e poderá ainda ser 

financiada. Podem dizer: - Então porque não espera que venha esse financiamento? É que 

as coisas já não se processam assim. ------------------------------------------------------------------------

----- Nos três últimos centros escolares que estão a ser construídos havia a possibilidade de 

terem financiamento. O canal e as pontes que estão a ser feitos, sabem quando é que foi 

assinado o protocolo? A semana passada. ------------------------------------------------------------------

----- Estou convencido que há dinheiro para isto e haverá dinheiro para o Centro de Artes. 

Agora, não tenho nenhuma entidade que diga que vá haver. Nós estamos a trabalhar no 

overbooking, mas se não for pelo atual Quadro Comunitário, há janelas onde pode ser 

colocado no próximo. Temos é que trabalhar para isso. E nós ficarmos com o equipamento 

feito e tendo a despesa realizada e elegível, a qualquer momento pode ser comparticipada. 

É este o trabalho que já estamos a fazer. E é nós termos condições para fazermos 

programação nesta área sem termos problemas, sem condicionalismos. ---------------------------

----- Sobre os estudos económicos, eu posso mandar fazer um estudo económico, com 

vários cenários. Já se fizeram vários. O Parque do Casarão também tem estudo económico. 

Teve que ter. Não seja por isso! Os Senhores, tão bem como eu, conhecem os estudos 

económicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sobre a Bela Vista, estamos atentos. Estamos a trabalhar com a Bela Vista. Vamos ver 
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o que encontramos. Tudo o que falarmos, a mais sobre esta situação, acho que é 

contraproducente neste momento. -----------------------------------------------------------------------------

----- Sobre a variante, efetivamente, como disse bem o Paulo Seara, aquilo que considero 

que está bem, independentemente da cor política, assumo. Há duas mudanças. Não é só a 

diferença do McDonald. A inserção não é bem no sítio onde estava prevista mas é 50m ao 

lado, mas temos que comprar o terreno de qualquer forma. É a inserção no devido sitio, na 

rotunda que está prevista. Nós podemos fazer e de certeza arranjaremos outras formas de 

acesso, mas sabemos que não teremos financiamento, face àquilo que está consignado, se 

não for pela via do last mile, nós não teremos hipótese de colocar esta via a fundos: esta ou 

outra. Nós temos que ser objetivos e ter só um objetivo. Aquilo que eu acho que impediu 

muitos anos a ligação a Aveiro, é que durante muito tempo queríamos duas: uma a norte e 

outra a sul e depois não tivemos nenhuma. Então, qual é o raciocínio disto? Aquilo que está 

previsto, em termos de ligação Águeda – Aveiro, last mile também, porque nós temos de ter 

aqui diferentes last miles; é com isto que vamos tentar jogar. Nós temos uma que é ligar o 

Casarão à via estruturante principal e depois temos a ligação last mile também do centro de 

Águeda à autoestrada. É com isto que nós vamos tentar jogar. Vão-me dizer que é 

impossível? Não sei! Mas eu sei que esta poderá ser possível. As outras todas que eu faça 

mais pequeninas, são do orçamento da Câmara. Vamos analisar isso, mas são pelo 

orçamento da Câmara. Portanto, estamos à-vontade. ----------------------------------------------------

----- O Orçamento Participativo, entendemos que 500 mil euros é uma verba adequada, por 

isso é que a colocámos lá e bom para uma primeira experiencia. Sobre a questão das 

freguesias serranas eu não sei ainda muito bem como é que será feito o regulamento, será 

objeto de discussão, etc., agora, o problema de termos aqui mais obras e intervenções nas 

freguesias, gostaria que houvesse mais projetos diferenciadores nas freguesias, que nós 

pudéssemos apoiar. Reparem: o restaurante em Macieira foi apoiado fortemente pela 

câmara. Era um projeto diferenciador. Que surjam outros que nós tentaremos apoiar 

também. Estamos a trabalhar inclusivamente naquilo que conseguimos saber de fundos 

comunitários para também ajudar a este trabalho, mas é preciso que nos apareçam estes 

projetos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por exemplo: não neste mandato, mas neste mandato anterior, uma ideia que temos 

também, para a Urgueira, era fazermos lá um parque de campismo, de passagem, mas 

precisamos de alguém lá que tome conta. Só que não temos. Nós até estávamos dispostos 

a investir e a criar as infraestruturas, mas é preciso as pessoas. O Sr. Presidente da Junta 

de Espinhel está-se a rir porque ele arranja as pessoas todas cá em baixo para fazer estas 

coisas todas. Nós pensámos nisso lá para cima. É importante e é importante levar a fibra. É 
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importante porque nós queremos dar internet rápida e com qualidade, àquelas povoações 

todas. Além das comunicações. Obviamente que nos ficou aqui a faltar a parte das 

empresas. Mas não foi com esta situação da fibra, mas com a Imax. Nós tentámos chamar 

um operador porque nós tínhamos um equipamento e negociávamos com eles a operação. 

Tanto nos dá passar lá dez comunicações como cem. Nós tínhamos aquilo que 

precisávamos e eles podiam utilizar. Foi impossível! Face ao quadro legal existente, é muito 

complicado, muito complexo e embora economicamente tenhamos dúvidas, mas se não as 

fizermos assim, para o nosso objetivo resulta mas poderíamos ter objetivos mais 

ambiciosos, mas esbarramos com quadros legais muito complexos que nos poderiam deixar 

ficar sem fazer absolutamente nada. Mas aquilo que as pessoas precisam não são todas as 

pessoas. Quando falamos em serra e ambientes de baixa densidade, nós temos estamos a 

falar de um tipo de pessoas que vai para lá e quer aquele ambiente, mas quer 

comunicações por exemplo como deve ser e isto nós vamos tentar dar a essas pessoas, 

porque colocar nas anteriores vinte freguesias, é uma malha já bastante densificadas. --------

----- Já agora aproveitava para falar dos custos. Este concurso nós fizemos cair porque 

fomos ao mercado com ele e notaram-se algumas fragilidades. Portanto fizemos cair o 

concurso estamos a fazer o 2º caderno de encargos e em principio custará a fibra ótica, na 

rubrica deste ano, custará cerca de 800 mil euros, portanto a quantia que irá a concurso. 

Aquilo que foi comprado e eu não tenho os valores de cabeça foram os computadores, 

penso que já foram distribuídas pelas freguesias, algumas freguesias já estão a trabalhar 

com POCAL e com algumas aplicações e já foi dada formação. --------------------------------------

----- Relativamente ao Museu da Industria tem toda a razão é isso que pensamos fazer. O 

Museu da Indústria e o caso do Canário será uma âncora para estender o turismo industrial 

às diferentes valências que nós temos no concelho e terão que ser potenciadas nessa área. 

----- Sobre o driving range, nós estamos a falar de um terreno que está completamente 

abandonado no campo do Águeda. Comprámos mais alguns e achamos que está numa 

zona que deve ser valorizada. Que é junto ao clube de ténis e nas traseiras do estádio. Este 

driving range, sinceramente, golfe não é comigo. Mas, contrariamente àquilo que se pensa, 

há bastantes praticantes de golfe, em Águeda e é uma estrutura que não existe na região. 

Na Curia temos um campo de golfe que eu saiba, não tem este tipo de infraestrutura. Não 

tem o driving range. Fui saber junto das pessoas que queriam este tipo de equipamento e 

face aos números que foram adiantados, e que não estavam evidentemente, na minha 

cabeça pois estavam na ordem dos 100 mil euros para este campo e, pelo que me 

disseram, os valores são ainda abaixo destes números. E, além disto, aquilo que nos foi 

sugerido, foi que além do driving range tivesse um pitch para fazer a aproximação ao 
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buraco, peço desculpa mas não percebo rigorosamente nada e por sugestão desses 

utilizadores não será em relva natural porque tem custos de manutenção mais elevada pode 

ser e será em relva sintética para manter os custos de manutenção baixos, mas é isso que 

está previsto para o driving range. -----------------------------------------------------------------------------

----- Sr. Paulo Seara, quanto a enganar a Europa. Não andei a enganar a Europa. Aquilo 

que nós andámos a tentar, é colocar os projetos que temos dentro daquilo que a Europa 

considera adequado. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Eng.º Hilário Santos: sobre a ligação e fazer um viaduto, na cerâmica do Alto, esta 

já foi uma das hipóteses estudadas. Não é possível fazer ali um viaduto. As respostas 

técnicas que eu tenho é que não é possível porque nas entradas que temos, sobretudo do 

lado da Cerâmica do Alto, as casas estão ali em cima da estrada, do cruzamento. Mas o 

viaduto já foi uma hipótese estudada. Há outras ligações que estão a ser pensadas e que já 

foram ditas, do Parque do Casarão a outros pontos do IC2, mas a minha primeira opção é 

levá-la lá para cima. Porque vamos resolver outros problemas, já disse outras vezes aqui na 

Assembleia Municipal, que é retirar o trânsito pesado de dentro de Assequins. É uma das 

possibilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foram feitas muitas observações sobre o Orçamento Participativo e a separação do 

concelho da cidade, mas eu acho que isso tem sido promovido pelo PSD, pelas obras de 

regeneração urbana que fizemos. E vamos ser claros, a regeneração urbana das cidades 

grandes era para os centros das cidades. Não há dúvidas a respeito desta situação. Aliás, 

vai haver um novo pacote de regeneração urbana. -------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão da verba para aquisição de terrenos, estamos a comprar 

terrenos, em permanência, para alargamento da pista de viação. É um objetivo em Plano 

Diretor Municipal, colocarmos a pista para um avião a jato poder aterrar naquela pista, ali 

com um crescimento bastante grande. Não é um objetivo deste executivo fazer a pista, mas 

é um objetivo ir comprando terrenos sempre que possível para facilitar a operação e para 

termos melhores condições, porque foi este ano mesmo que certificámos a pista. Aquela 

pista que tem não sei quantos anos nunca esteve legal. Agora está para uma categoria de 

aviões. Nós queremos aumentar a categoria. Temos que comprar terrenos porque tem que 

ter superfícies de desobstrução maiores para os aviões poderem aterrar. E aquilo que 

fazemos, é ir comprando sucessivamente para dar resposta e penso que esta verba será 

pequena. --------- Nos custos com pessoal a nossa percentagem é de entre 26 ou 27% das 

receitas correntes. Essas contas eu mandei fazer e estamos muito abaixo dos valores. -------

----- Nós tivemos aqui um problema que teve a ver com as leis que foram feitas pelo 

Governo que foram cegas para toda a administração. Nós tínhamos tido uma redução 
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bastante grande de quadros e precisávamos de fazer contratações e tínhamos ainda de 

reduzir mais. Então, chegámos a uma altura complicada. Posso dizer que estamos a 

encerrar os primeiros concursos abertos este ano e alguns que virão cá na próxima 

assembleia, é para pedir a prorrogação do prazo porque não acabaram. Os concursos na 

administração local são extremamente complexos. -------------------------------------------------------

----- Ajuste direto, tarefas e avença, nós temos um volume bastante grande de tarefas e de 

avenças, mas fazemos verificação jurídica de todos os procedimentos que vão a executivo e 

todos eles cumprem a legislação. Agora, aquilo que nós temos e iremos fazer nalguns 

projetos, no próximo ano, porque são projetos que eu penso que podem ser limitados, 

iremos contratar alguém para ser responsável por esse projeto. Aqui, haverá outras 

consultas que não lhe posso dizer pois não tenho de cabeça, em global, aquilo que iremos 

fazer. Sei que uma das partes é essa. ------------------------------------------------------------------------

----- Agueda TV, 83 mil euros, tem a ver com alguns equipamentos que vão ser feitos. É um 

objetivo que tenho há muito tempo que se faça formação por exemplo para os jovens e 

movimento associativo. Este é um equipamento que passará para o espaço multigeracional. 

Teremos uma sala de formação e teremos um estúdio e poderemos ter por exemplo uma 

associação que faça o vídeo, iremos ter algumas câmaras que não terão a qualidade destas 

que estão aqui mas que serão de boa qualidade em que podem filmar os seus espetáculos 

e depois vão lá montar. Podem ter formação para isto e podem meter os seus vídeos no 

YouTube e noutras aplicações. Portanto, queremos apostar nesta área. ---------------------------

----- Relativamente ao 1º de Maio, 25 700 euros, tem a ver com o estacionamento atrás dos 

bares. Vamos fazer uma reconfiguração, permitir o estacionamento mesmo e ordenar o 

estacionamento que está lá. 20 mil euros em livros: nós costumamos comprar até mil euros 

a cada Associação de Águeda que faz uma publicação. -------------------------------------------------

----- O Águeda Concept: o tempo não chega para tudo. Peço desculpa porque este projeto 

não avançou, mas já está adjudicada uma pintura daquele espaço, iremos relvar e espero 

que no início do próximo ano, reunir mais uma vez com os empresários e colocar a 

funcionar aquele espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- O Orçamento Participativo para jovens, vamos ver. Os projetos têm que valer pelo seu 

mérito. No regulamento vamos ter que ter alguma atenção para ver o que é que pode ser 

feito para tentar que não haja aqui muitas assimetrias. Mas acho que os jovens estão 

espalhados pelo concelho todo e devem manifestar-se e avançar. -------------------------------- 

Instalação dos Julgados de Paz: nós já tivemos aqui uma experiência; tivemos uma 

extensão, salvo erro, do de Oliveira do Bairro e não funcionou, só teve um ou dois casos. 

Foi uma complicação. Estamos disponíveis para ter cá um e apoiar a sua instalação mesmo 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 12 e 17 de dezembro/2014  

109

sem rubrica criada no orçamento porque achamos que para ter um Julgado de Paz, pelo 

menos daquilo que eu estou lembrado, de anteriormente, não são condições que sejam 

assim tão exorbitantes como isso e estamos obviamente disponíveis para facilitar a vida às 

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

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Em primeiro lugar eu queria dizer ao Sr. Eng.º Francisco Simões que deve ter ficado 

contagiado pelo Dr. António Martins. Se eu vier falar a favor da sua moção, falei muito bem, 

se não vier, já sou um bocado redondo e pouco objetivo e isso tem muito que se lhe diga. 

Não enverede pelo caminho da avaliação e notas que não é um grande caminho. --------------

------ Depois percebi também outra coisa. Percebi que esteve de acordo com o PSD. Mas 

isso é normal no PC. Vai por esse pais fora e o seu camarada que era da Câmara municipal 

está em coligação com o PSD é normal. O PC dá-se muito bem com o PSD há muitos anos 

e a gente compreende isso.  -------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois dizer ao Dr. Paulo Pereira que eu acho piada as tais questões de princípios e 

daquilo que a gente pensa, de por lá a fibra ótica. Curiosamente quem tem obrigação de lá 

por, são mesmo as empresas privadas, as que geram riqueza, as que dão lucro. Mas não 

vão! Porque lá dá prejuízo. Lá na serra. Os serranos que estão lá no meio do monte, esses 

não interessam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O gás vai até onde? Até onde dá lucro. ----------------------------------------------------------------

----- As telecomunicações vão até onde? Até onde dá lucro.  ------------------------------------------

----- Então e os serranos? Deixem lá estar os serranos. -------------------------------------------------

---- As empresas têm que andar todas a desenvolver o litoral. O Sr. presidente é que tem 

que tratar da questão da serra. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Convenhamos que um pouco de ponderação dava muito jeito e o Sr. Presidente da 

Câmara vai muito para além do que é o seu papel na defesa das populações. Não pode o 

Estado substituir-se em tudo o que dá prejuízo para que os outros em tudo possam ter os 

lucros todos. Isto é uma subversão que me incomoda. --------------------------------------------------

------ E portanto, quem é dessa área, política e ideológica, eu acho que falando a mesma 

linguagem podia ajudar o Sr. Presidente da Câmara e deslocar-se a essas grandes 

empresas e com a linguagem é mais ou menos a mesma há uma outra capacidade de 

influenciar e de fazer com que essas pessoas venham para cá. --------------------------------------

------ Queria também dizer, Sr. Presidente da Câmara, que quando falei há bocado do 

Centro de Artes, parece-me que fui um pouco confuso e também não quero avançar muito 

mais nisso. Agora faça-me um favor. Não faça nenhum estudo. Não gaste dinheiro a fazer 
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nenhum estudo. As razões que eu tenho para discutir consigo o Centro de Artes são um 

milhão delas agora com estudo é que não. Porque o estudo é fácil: quem quiser lá gastar 

muito dinheiro, gasta muito; quem não quiser gasta pouco. Um estudo de viabilidade é uma 

forma de a gente protelar e andar para a frente. Chama-se empurrar com a barriga para a 

frente; que é aquilo que o CDS faz: empurrar para a frente.  -------------------------------------------

----- Relativamente ao driving range, gostei daquela parte final que eu não sabia. Acho que 

na minha opinião é um investimento muito grande, acho que naquela zona poderia ser feita 

outra coisa, mas se os valores são tão baixos também não vou por aí fazer nenhum pé-de-

vento, nem coisa que se pareça, bem pelo contrário. -----------------------------------------------------

----- Para finalizar, como é óbvio, este Orçamento tem um milhão e quinhentas mil coisas 

positivas e uma ou duas que são discutíveis e muito pouco discutíveis afinal. Porque afinal 

quem as discutiu, afinal também fui eu. ----------------------------------------------------------------------

------ E a parte positiva é tão boa na parte social que acho que eu tenho que dizer 

claramente que vou votar a favor e mais do que a favor. ------------------------------------------------

----- Para finalizar e para o Sr. Paulo Pereira e os defensores que depois começam também 

a ser agressores das zonas desfavorecidas vêm sempre com a mesma conversa de que em 

Águeda é que está tudo. Mas eu convido-vos a virem comigo dar uma volta a Águeda. O 

dinheiro que vem do Estado, Águeda recebe muito mais dinheiro, proporcionalmente, que 

Lisboa; Águeda município. Moimenta da Beira recebe muito mais dinheiro que Águeda e que 

Lisboa, proporcionalmente. É assim que é feito a lei da subsidiariedade e da solidariedade 

territorial. Vai à lei do Orçamento e percebe isso tudo. Portanto, freguesia Águeda e 

Borralha, já é prejudicada porque no seu centro urbano é a Câmara que faz e por isso 

recebe muito menos dinheiro desta. Se fizer bem as contas ao dinheiro que vem para a 

freguesia de Águeda e Borralha comparativamente a outras, é muito menos. ---------------------

----- Essa história de atacarem sempre a freguesia de Águeda porque é preciso ir acudir aos 

outros, Águeda já acudiu aos outros na divisão do dinheiro, quando houve a negociação. 

Portanto, não se deve excluir ninguém, nem se deve beneficiar ninguém. E as pessoas se 

vêm para os grandes centros urbanos é porque eles são mais atrativos. O interior está todo 

deserto, não é por falta de investimento, mas porque, naturalmente, o que é privado e o 

Estado, tudo investe onde dá lucro. E essa lógica é que tem que ser invertida de uma vez 

por todas. Só se investe onde dá lucro e enquanto assim for o interior está cada vez mais 

desértico e o litoral terá cada vez mais investimento e mais gente. Isso é uma questão 

ideológica e política. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Já se discutiu e ainda bem com bastantes propostas e bastantes criticas da oposição 
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a este Plano e Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Algumas coisas que o tornam diferente, como o Sr. Presidente gosta de dizer: taxa 

municipal de turismo, taxa municipal de proteção civil, taxa municipal de ocupação de 

subsolo e gás natural, taxa de direitos de passagem, mínimo do IMI, devolução de 5% de 

IRS, derrama só acima dos 100 mil. Não há nenhum, Dr. Alberto Marques, que votam contra 

este, não há nenhum município nos 308, que tenha esta baixa de impostos como Águeda. --

----- Para a comunicação social podem por à confiança que não há nenhum município no 

país que tenha esta baixa de impostos como Águeda, para o próximo ano. -----------------------

------ Neste caso, por acaso, estamos em 1º lugar e ainda bem. E é aqui a essência. -----------

----- Há pouco o Sr. Presidente teve o prazer, porque para ele o desafio é um prazer, de me 

dar uma lição e eventualmente a algum de vocês, sobre o que é a estratégia para o 

concelho, que ele tem na cabeça, e nós não percebemos, mais ou menos como é que as 

coisas andam, parece que não vai encaixando, a verdade é que chegados ao 9º ano, 

começa a fazer sentido alguns dos projetos e a forma como ele foi financiá-los e a forma 

como está a pensar, mas a partir de 2017, já não é V/ Ex.cia embora possa ser alterada a lei. 

Mas assim é que se pensa. Pensa-se sempre para o futuro. E pelo que eu conheço, o nosso 

presidente da Câmara é um presidente de excelência: no pensar, no refletir, no avançar, no 

arriscar. Isto também tem os seus riscos. Tem os seus defeitos, não vou estar a dizer aqui 

porque seria muito extenso e só tenho poucos minutos. -------------------------------------------------

----- Tenho aqui um recado que se enquadra na intervenção do Dr. Paulo Pereira que é a 

questão do Orçamento Participativo que foi aprovado no âmbito da JS o colega Paulo 

Tomáz não está. Também o Orçamento Participativo para jovens agregado ao Conselho 

Municipal de Juventude, como já existe noutros sítios. Foi uma proposta da JS, que por 

acaso se enquadra, a formula que ele lá tem é que é um pouco diferente, o Orçamento no 

âmbito do Conselho Municipal de Juventude especificamente para os jovens. Em relação ao 

Orçamento Participativo basta ver que os 500 mil euros são mesmo muito dinheiro. Em 

Lisboa foi 2,5 milhões para Lisboa, que são 500 mil habitantes. Aqui são 500 mil euros para 

48.000 habitantes, portanto, é mesmo o dobro de Lisboa. É muito dinheiro. Isso obriga a um 

certo esforço de organização da Câmara. -------------------------------------------------------------------

------ Não vamos por aí, meus senhores! Não vamos por aí distribuir orçamentos 

participativos por freguesias. O Orçamento Participativo tem que ser criativo. Um ato de 

inovação. Que não seja só em obra/ construção. Se for possível que faça uma obra que fica 

cá. Não será o último. Há muitos modelos. Espero que a câmara faça um modelo para 

Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra situação a eterna luta entre as freguesias. Sr. Presidente da Câmara o seu 
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problema das Juntas de Freguesia está melhor, desde que entrou, para agora. Antes era a 

distribuir por vinte agora é só por onze. Meus senhores: os investimentos devem ser feitos e 

eu defendi isso aqui há oito anos, por projetos e necessidade de projeto e não só porque 

existem freguesias. Devíamos ver antes de atribuirmos, essas freguesias pobres, quanto 

dinheiro têm no banco. Então o Sr. Presidente está a subsidiar freguesias pobres, quando 

têm dinheiro no banco?! Tínhamos que ir pela rentabilidade das freguesias. Então 

Recardães ainda não vendeu os pinhais que o Préstimo já vendeu? --------------------------------

------ O problema das freguesias é mais complexo que esse. Deve ter o tal reflexo que o Sr. 

Paulo Seara e a lei também diz, mas a seguir deve ter a participação das pessoas e dos 

seus presidentes de junta. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Se há necessidade, apresentar esse projeto. E se essa necessidade puder ser coberta 

com duas freguesias continuas, que apresentem os dois de forma contínua que é mais forte 

e discuti-la. Aí terão o nosso apoio pela discussão e o Sr. Presidente da Câmara. Só terão 

que justificar o não ou o sim. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Também defendo que os protocolos sejam discutidos no 1º trimestre. Só assim é que 

terá lógica. Além de que se for possível aquilo que o Sr. Eng.º Hilário diz, que passe para o 

ano seguinte, a questão das contas. Agora, nos protocolos, deve haver um esforço dos Srs. 

presidentes de junta logo no início do ano, tentar ver o que é que é possível, mas que esse 

prazo seja antecipado. Era uma parte que era importante. Depois de toda a situação, dessas 

obras ditas faraónicas ou não, algumas não lhe vemos utilidade para já, o Sr. Presidente 

explicou aqui algum do seu pensamento estratégico, mas temos é uma coisa: temos 5 

milhões e tal de dívida e temos 13 milhões de disponibilidade, temos estas obras todas 

feitas e temos o 1º município do país com os impostos mais baixos para as pessoas. Aqui, 

não sei se foi por acaso ou não, porque as obras faraónicas são um bocado inimigas disso, 

mas a verdade é que houve uma política que devolveu às pessoas  aquilo que elas pagam. 

Não são assim tantas, acho que são 18 ou 16, em 308 que devolvem 5% de IRS. Se as 

empresas pagassem o que seria natural, seria muito dinheiro. E é nesta devolução à 

economia, que a ação da Câmara é importante. Uma última chamada de atenção: isto é 

uma assembleia e eu penso que o Sr. Presidente da Câmara o fez, há algumas sugestões 

que foram feitas aqui pelos deputados da oposição que devem ser tomadas em 

consideração. Nós soubemos hoje aqui que o PS iria votar a favor, a CDU ia abster-se e o 

PSD e o CDS contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sr. Presidente da Assembleia: se tivéssemos enviado só por email as nossas 

intervenções seriam publicitadas na internet e então estaria tudo correto. Isto é só para dizer 

que embora isso já esteja definido, quem está no poder, só lucra com as intervenções da 
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oposição e com algumas coisas das que aqui foram ditas, foram bem ditas. Umas de opinião 

e essas aí, nós do PS, por natureza somos contra; há no entanto questões objetivas: aquela 

questão dos outros que foi realçado em outros momentos e é nessas parte que eu peço ao 

Sr. Presidente da Câmara se apontou, se pode fazer, se pode melhorar a rapidez dos seus 

serviços, se pode dar uma resposta mais concreta. ------------------------------------ Gostava 

mesmo que houvesse um Orçamento Participativo para que as pessoas participassem com 

criatividade, com empenhamento, com esforço.” -------------------------------- 

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

------ “Já houve muitas questões que já foram colocadas, sendo ingrata a posição de último a 

falar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Começando pelo fim, relativamente à proposta que ouvi aqui do Dr. Paulo Pereira e do 

Dr Miguel, relativamente aos Julgados de Paz, ser de facto antecipado já para o próximo 

ano. Tem um entrave, nós não temos agora juizes da paz em número suficiente para os 

novos locais onde queremos colocar os Julgados de Paz. Vai durante o ano de 2015 iniciar-

se um concurso para formação de juizes da paz e só após a formação desses juizes da paz 

é que poderão ser instalados novos Julgados de Paz nas diferentes cidades. Fica este 

apontamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Porque o Engº Francisco Simões há pouco falou que cada um de nós deve assumir as  

suas opiniões eu venho aqui assumir a minha, claramente, relativamente ao Centro de 

Artes. E, relativamente ao Centro de Artes eu sou totalmente a favor. Claramente e com 

toda a tanquilidade digo. Porque efetivamente, as pessoas fixam-se nas cidades pelo 

emprego, pela qualidade de vida, pelas acessibilidades. E dentro da qualidade de vida, a 

cultura é fundamental. Eu quando vou escolher a cidade para onde vou viver e me vou 

instalar, olho em 1º lugar para o emprego, olho se é fácil ir para lá e vejo também qual é a 

oferta cultural que essa cidade tem. E de facto a meu ver, Águeda passar a ter um Centro 

de Artes, é um elemento diferenciador e de positivo. Acho até sinceramente e falo isto 

enquanto um jovem, que os aspetos culturais a mim dizem-me bastante, desde cedo e 

desde a minha formação, é com pena que vejo, um conjunto imenso de eventos, serem 

deslocados para Albergaria ou para a Mealhada, por exemplo, que têm dois bons cine-

teatros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Várias questões já foram aqui colocadas e não vale a pena estar a repetir e passava 

aqui uma sugestão que já foi por mim apresentada em dois conselhos municipais da 

Juventude, a Sr.ª Vereadora decerto corroborará aquilo que eu vou dizer e que tem que ver 

com o apoio ao arrendamento Jovem. Em que é que consiste este arrendamento Jovem? 

Existe de facto como todos sabemos, um programa estatal que é o Portal Jovem 65 que 
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ajuda e comparticipa nas rendas das habitações. Penso que é dos 18 aos 30 anos. Sei 

também que a Cãmara tem no âmbito do programa Socializar + 100 mil euros que este ano 

patrocinou 66 famílias. Aquilo que eu propunha e propus, e tenho pena que não esteja neste 

Orçamento, nem nas Grandes Opções do Plano, era efetivamente direcionado para o apoio 

ao arrendamneto Jovem. Porquê? Porque as carateristicas de base para a candidatura ao 

Portal 65 tem um conjunto imenso de exclusões, não ajuda as pessoas mais necessitadas 

dou-vos um exemplo: um casal jovem, em que cada um ganha o salário mínimo nacional, e 

sabemos que há muita gente a receber apenas o salário mínimo nacional, não é 

candidatável ao apoio do Portal Jovem 65. Porquê? Porque este jovem casal não atinge a 

taxa mínima de esforço. Portanto, as características para se poder aceder ao Portal Jovem 

65 são muito diminutas. Não sei se se passará o mesmo no âmbito do Programa 

Socializar+, mas eu sei apenas que está mais direcionado para as famílias e não para os 

jovens casais. 100 mil euros a dividir por 66 famílias dá um apoio de cerca de 1500 euros. 

Ora eu estou convencido que estes 100 mil euros não foram adjudicados a estas 66 

famílias. Há de certeza mais de 66 famílias em Águeda que necessitam do apoio jovem e 

quiçá, por falta de informação, não se candidataram a esse apoio ao arrendamento. Mas o 

que eu propunha era uma verba destinada e focada no arrendamento jovem dos 18 aos 30 

ou dos 18 aos 35, com regras mais fáceis para serem alcançadas pelos jovens individuais 

ou os jovens casais. Esta é a meu ver uma das melhores formas que poderemos ter para 

fixar jovens no concelho de Águeda.  -------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente falou há pouco, relativamente aos parques de campismo, que gostaria 

de instalar um parque de campismo na Urgueira, não percebi onde estaria a pensar instalar 

esse parque de campismo ou de caravanismo. A pergunta era onde pensa instalar os 

parques de caravanismo. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Vejo também que no Orçamento estará uma verba de 50 mil euros para automóveis 

eletricos. Não sei se são veículos, carros, ou tem que ver com aquela questão que falou 

aqui do comboio elétrico. Presumo que não. Presumo que tenha a ver com automóveis 

eletricos. E perguntava o que é que vai ser comprado porque, a meu ver, não sei se serão 

carros para a vereação, ou para o departamento técnico. Os carros serão de 2008, aqueles 

que cumemente vemos a  andar. Não sei se será uma prioridade, sendo que esses carros 

são de 2008, investir agora 50 mil euros na compra desses mesmos carros, ainda que 

sejam eletricos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma questão que a mim me preocupa, pois como sabe trabalho na área do Direito, tem 

a ver com o posto da GNR da Arrancada. A empreitada foi para concurso público por 943. 

475,60 euros. Nas Grandes Opções do Plano está lá indicado que por orientação superior 
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que eu não percebi qual era, até porque, segundo percebo, esta é uma obra camarária, eu 

gostava de saber o que se ia passar então relativamente ao posto da GNR da Arrancada, 

uma vez que as condições atuais daqueles militares é deplorável. -----------------------------------

------ Depois perguntava, relativamente ao Orçamento, nas despesas correntes da 

Assembleia Municipal, consta lá uma rubrica que refere outros suplementos e prémios 35 

mil euros. Estará logo na página um, uma vez que a Assembleia Municipal tem uma gestão 

fácil de orçamentar ao longo de um ano, são as sessões, são as deslocações, é mais ou 

menos previsivel a que é que se refere estes suplementos e prémios no valor de 35 mil 

euros. Também na página 3 do Orçamento, não percebi uma rubrica de cerca 844 mil euros 

que tem que ver com material e suporte informático. Penso que não tem que ver com a fibra 

ótica penso que terá que ver com o softwere e hardwere para os serviços camarários. 

Recordo-me que o ano passado foram 500 mil euros gastos e agora são 800 mil euros, uma 

verba quase de um milhão de euros, e eu julgo que de certo não será necessário e parece-

me estranho, ano após anos, verbas tão avultadas, nesta área do equipamento e do 

material imformático. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Uma outra análise, este é um Orçamento que previligia o betão. Eu fiz a ressalva que 

era 100% a favor do Centro de Artes, que foi disparatado do meu ponto de vista, mas o mal 

está feito, efetivamente a incubadora cultural foi um erro, porque deviamos ter tido na altura 

alguma inteligencia e alguma cabeça, se queriamos então construir um Centro de Artes, 

essa Incubadora cultural faria todo o sentido que ficasse efetivamente no Centro de Artes e 

não num outro edifício à parte. As sinergias devem ser concentradas e de facto no Centro 

de Artes, que eu apoio,  devia ser instalada a Incubadora que avançou primeiro e penso que 

será um mono, um elefante branco que estará ali junto ao Parque da Alta Vila. Vamos ver 

então, se conseguimos dinamizar ou não aquilo, mas se de facto as coisas tivessem sido 

pensadas um pouco com mais inteligência e a pensar na sustentabilidade futura, 

efetivamente, a Incubadora Cultural, estaria dentro do Centro de Artes. ----------------------------

------ Portanto, como dizia há pouco, este é um Orçamento de betão do meu ponto de vista e 

não concordo com o meu querido amigo Paulo Seara ao que se refere no Orçamento das 

pessoas e que se preocupa com as pessoas e com as instituições sociais. Eu que estou 

ligado ao mundo associativo, dessa parte mais social, eu não vejo isso dessa forma. 

Recordo com grande valia a intervenção da Dra Marlene na 1ª reunião desta assembleia 

porque nesse mesmo dia jantei, num jantar de Natal dos orgãos sociais da Cruz Vermelha. 

E de facto, ao ouvir uma intervenção do Dr. César Marques, não sei se têm noção disto, a 

Cruz Vermelha serviu este ano, até ao momento, cerca de 74.000 refeições sociais. 

Portanto, entre almoços e jantares, entre pessoas que lá vão buscar comida. Portanto há um 
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conjunto imenso de pessoas em Águeda que necessita de recorrer a uma instituição de 

solidariedade social para ter uma melhor  refeição a um preço controlado. E este é apenas e 

tão só um simples exemplo. E eu sei, porque sei, que por diversas vezes, a Cruz Vermelha 

solicita apoios camarários que lhe são deferidos, mas não nos montantes que pretende. E 

como essa instituição, muitas outras de cariz social. o que é que eu quero dizer com isto? 

quero dizer que a Câmara não deve ter apenas uma bolsa aberta para dar dinheiro de uma 

forma livre e sem responsabilidade às instituições. Não é isso, mas de facto, tem que olhar 

mais, a meu ver, para todo o conjunto de IPSS e todo o conjunto de instituições sociais do 

nosso concelho porque de facto estão a passar tremendas dificuldades. E quando estamos 

aqui a aprovar um orçamento que é de betão, tinha mais valia se estivessemos aprovar  um 

orçamento que poderia ser mais o orçamento do coração, no sentido de ter um pouco mais 

esta vertente social.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Começarei por dizer que não há nada que nos divida do PS, da CDU ou do CDS de 

Águeda. Temos é ideias diferentes, como temos ideias diferentes do Sr. Presidente da 

Câmara e é isso que estamos hoje aqui a debater e ficamos contentes por isso. ----------------

------ Duas notas prévias sobre a questão dos impostos. ------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, não concordamos com o que diz porque o que diz está errado. Os 

números são públicos. Não é verdade o que o senhor diz sobre a receita dos impostos dos 

últimos anos. Mas são públicos. Cada um que os consulte. --------------------------------------------

----- Segunda questão, em relação também à intervenção sobre os impostos. Nós já 

salientámos aqui mais que uma vez, aliás o PSD apresentou propostas em 2009, em 2010 

nesta Assembleia Municipal sobre a redução do IMI. Propostas por escrito, que foram 

votadas aqui. Nós já salientámos mais que uma vez que estamos de acordo com o Sr. 

Presidente quando introduziu as propostas para baixar o IMI e o IRS. Daí o sentido do nosso 

pensamento há bastante tempo. O que dissemos aqui hoje foi que o que está escrito nas 

Grandes Opções do Plano, não é verdade. Porque o Sr. Presidente diz que há uma 

diminuição de receita na ordem dos 5 milhões de euros está lá escrito na segunda página 

das Grandes Opções do Plano. Isso não é verdade porque essa receita nunca chegou a 

existir. O que me disse o meu colega Alberto foi que 7 milhões e 300 mil euros estão a 

prever uma receita de impostos diretos para 8 milhões de euros. Sobe. É só isso. Agora, 

como disse o Sr. Presidente, aquele ponto percentual, não percebi muito bem isso. As 

contas que nós fazemos são estas: com 0,3% nós temos 4 milhões e 600 mil euros de IMI; 

se forem 0,5% são 7 milhões e 600 mil euros. Mais 3 milhões de euros. ---------------------------

----- Driving range, já explicou que não são 500 mil mas 100 mil euros. A questão que se põe 
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é que devia ter feito uma alteração ao Orçamento, mas isso está resolvido. Mas aquilo que 

nos divide, não é os 100 mil euros. É a questão conceptual. O que é o Driving Range? O Sr. 

Presidente já explicou aquilo que sabe e o que não sabe sobre o Driving Range. Nós 

percebemos a sua opção. Mas para que serve o Driving Range? Não estamos contra as 

pessoas que praticam golf em Águeda, muito pelo contrário, achamos muito bem. Mas 

então, nos estamos a criar equipamentos em Águeda para as pessoas se iniciarem no golfe 

e depois elas vão praticar para onde? Que e qual é a finalidade deste investimento? É que 

eu quase me atreveria a dizer que depois, para praticar, tem que ir para fora do distrito. Mas 

talvez não. Acabando a Curia talvez tenham Espinho. Não sei bem depois onde é que há 

mais. É a esta questão que nós temos que olhar: ao investimento que nós estamos a fazer 

no nosso concelho. Comparo isto com as verbas ao nível do desporto. -----------------------------

----- Recordo-me muito bem quando o Sr. Presidente chegou à Câmara, a primeira coisa 

que acabou, e bem, foi com o financiamento exagerado, no meu entendimento, que havia 

aos clubes desportivos, no que diz respeito às atividades seniores e coisas deste tipo. Fez 

uma alteração nisso. Fez uma alteração com um propósito. Canalizar essas verbas para o 

desporto jovem. E a questão que se põe é exatamente esta, eu não posso estar a pensar 

fazer um campinho de driving range por 117 mil euros e dar durante um ano inteiro, para a 

atividade desportiva de não sei quantas associações, clubes desportivos, milhares de 

atletas, 135 mil euros, durante um ano inteiro, que movem, movem atletas e movem a 

formação. 135 mil euros é uma verba muito pequena. O Sr. Presidente sabe muito bem que 

o que dá são migalhas. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois tem alguns eventos desportivos que apoia, para os quais paga quase tanto 

como para todos os outros a praticar desporto. Não pode ser. É esta a nossa diferença de 

opinião que temos sobre esta área. ---------------------------------------------------------------------------

------ Por exemplo, o Sr. Paulo Seara dizia que só havia três ou quatro coisas que nos 

dividem. Não! Há muitas que nos dividem! Se formos por acaso aos apoios às instituições 

culturais, recordo-me de ser aqui apresentado neste local, uma proposta de 700 mil euros, 

que vão ser distribuídos às associações culturais, penso que era este valor, mas também 

me recordo, que um mês antes, a Câmara tinha aprovado uma alteração porque desses 700 

mil do ano anterior, 200 mil tinham sido consumidos. Porquê? Porque muitas vezes essas 

regras que nós pomos, nós anunciamos subsídios às coletividades que não os damos, 

porque elas não conseguem lá chegar. Vocês vão por exemplo às bandas de música e vêm 

o que é que eles podem fazer com os subsídios. Como é que eles conseguem ir buscar os 

valores. Só como exemplo, se quiserem, façam esse exercício. Não vamos aqui hoje maçar 

as pessoas! Sentemo-nos a uma mesa, falaremos sobre isso, se for caso disso. ----------------
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----- Em relação à questão que o Sr. Presidente falou da sua opção pelo Casarão, da via 

pelo lado de cá e da via pelo lado de lá, nós compreendemos e respeitamos a sua opção. 

Nós temos outra mais barata, mas ambas podem ser candidatas ao last mile. Não falo que o 

last mile só é possível pela via do McDonald, também é possível pela outra via. São opções. 

O Sr. disse: “Esta é a minha opção!”; a nossa opção é outra.  O Sr. diz: essa mais baratas 

faz a Câmara!” e nós dizemos: “Façamos já essas primeiro!” ------------------------------------------

----- Sobre a questão das freguesias, porque também temos que desmistificar isto das 

freguesias. Na questão das freguesias, não há aqui nenhuma guerra das freguesias contra a 

cidade. Não podemos é andar a dizer que há uma diferença entre o Litoral e o Interior e 

depois nós aqui, não temos nenhumas políticas ativas para as freguesias serem coesas, 

com o nosso concelho. As freguesias fazem parte do Concelho de Águeda. Temos que 

praticar políticas de coesão. Nas políticas de coesão têm que haver investimentos. O 

Orçamento Participativo tem a ver só com obras tem a ver com investimentos e há 

investimentos que são materiais e outros imateriais. Temos que ter políticas para que as 

freguesias se sintam integradas. -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Nós ouvimos coisas extraordinárias e eu acho que tem sido interessante esta 

assembleia por causa dos tais terramotos políticos. ------------------------------------------------------

------ O Sr. Paulo Seara quer que as empresas privadas vão investir no interior do Concelho 

porque a Câmara só investe na cidade e, portanto, isto vindo de um socialista, é realmente 

saudável. As empresas privadas de serviços de interesse económico geral, 

telecomunicações, devem ir para o interior do país. Se lá não houver condições territoriais, 

não estou a ver bem como é que elas vão investir, mas é uma boa ideia. As empresas não 

existem para dar prejuízo. Isso é as empresas públicas e algumas câmaras, que têm dado 

prejuízo. Esta não! Esta está financeiramente saudável e eu queria saudar o Sr. Presidente 

da Câmara porque se aplicou o resultado da reavaliação dos imóveis em amortização de 

dívidas, fez a sua obrigação e foi uma diretiva do Governo. Portanto, o Governo quer que as 

câmaras sejam bem geridas e, portanto, se as câmaras são mal geridas, não estão a 

cumprir efetivamente a cumprir as diretrizes do Governo. Eu acho que ele está a atuar bem 

porque está a gerir financeiramente bem. Como aqui foi dito ele está a gerir financeiramente 

bem: projeta bem, reflete bem, mas nós queremos um presidente da câmara que faça bem. 

E ele faz algumas coisas bem, mas tem feitos algumas coisas mal. Por exemplo, se 

houvesse Orçamento Participativo há mais tempo, não tinha havido investimentos em 

museus da indústria que não se sabe muito bem o que é que vão ser, em pensões Santos 

que não se sabe bem que utilização se lhe vai dar, em incubadoras culturais não integradas, 
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como disse aqui o meu colega Tiago, no Centro de Artes e aproveitava para subscrever 

perfeitamente as palavras dele. Eu sou o mais possível a favor à construção do Centro de 

Artes, custe o que custar, devo dizer, porque esse é o verdadeiro investimento que as 

autarquias devem fazer. É o investimento na Cultura. Não pode entregar a cultura a um 

evento num mês, junto ao rio, é uma manifestação, é um evento mas que não faz uma 

marca cultural do Concelho. Nós precisamos de uma marca cultural do Concelho e 

precisamos de condições físicas para isso. Portanto sempre fui favorável ao Centro de 

Artes, sei que há muitas pessoas que acham que não estamos em tempos de fazer 

investimentos desse vulto, mas eu acho que este é um investimento importante. O 

movimento associativo em Águeda precisa dessas condições e nós temos condições únicas 

face a esse conjunto de associações culturais para fazer grande cultura em Águeda. E 

portanto, acho que o Sr. Presidente não deve perder tempo com o golfe. Esqueça isso do 

golfe! Comece a fazer melhor! Melhor do que o que tem feito. Não deixe o Centro Cultural! 

Não suspenda nada! Isso é uma ideia ali do Sr. Paulo, foi lançada para satisfazer algumas 

pessoas que acham que isso é importante. Há três linhas estratégicas que a Câmara deve 

ter: é a cultura e é a questão rodoviária, isso para mim é importante. Tanto dá que seja por 

cima como por baixo. O que precisamos é de sair do buraco em que estamos metidos há 

mais de vinte anos e que é inaceitável. Nunca teremos economia, nem cultura se não 

tivermos vias de comunicação aos grandes centros e Águeda não tem. Não tem a Aveiro, 

não tem a Coimbra, não tem a lado nenhum. Isto é inaceitável e isto é uma incompetência 

total de todos políticos que por aqui passaram ao longo de anos, que não foram capazes de 

rasgar horizontes nesta terra em termos de rodoviárias. -------------------------------------------------

----- A terceira é a área social. Oiço com preocupação que o Governo quer transferir 

Educação, Saúde e Solidariedade para os municípios. Eu acho isto errado. Estas são áreas 

de Estado que não devem ser transferíveis. Será o caminho da privatização? Isso é outra 

matéria! Privatização é uma coisa agora, transferir para os municípios: Saúde, Segurança 

Social e Educação, para mim, acho errado. -----------------------------------------------------------------

----- Queria deixar aqui esta nota. Três linhas estratégicas. Não perder tempo com golfe. -----

---- O que tem sido errado do meu ponto de vista, não vou fazer análise de planos, falo mais 

em termos estratégicos e de opinião genérica. Acho que nós temos gerido muito com base 

dos números. A Câmara tem boa situação financeira, recuperou, temos margem, temos 

folga financeira e devemos aproveitar agora essa folga financeira em coisas importantes. 

Não malbaratar esse dinheiro em maluquices tipo golfe e coisas do género porque não é 

necessário, não é prioritário e assentar as nossas baterias nestas três linhas. E ter politica. 

Porque nós temos tido dinheiro mas não temos tido políticas. Sabemos que há dinheiro, que 
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há fundos comunitários e vamos descobrir projetos para encaixar nos fundos. Não pode ser 

assim! A governação faz-se com política: política cultural, política de comunicação rodoviária 

e política social, dentro da linha que aqui foi dita, pelos nossos elementos e pela Dr.ª 

Marlene, de apoio às IPSS. Isto é muito importante. Penso que o Sr. Presidente nesta final 

de carreira política que está a ter, deve, não é acabar com dignidade porque ele é de 

excelência, foi aqui dito, ele é de excelência, do ponto de vista da gestão financeira; agora, 

tem que ser um autarca que deixe obra, não para se ver, mas que seja útil para as pessoas. 

----- Que acabe com esta distanciação entre cidade e freguesias que aqui já foi muitas vezes 

falada e penso que o Orçamento Participativo pode ser um caminho importante para isso, já 

devia ter sido feito há muito mais tempo. Esqueça que não há guerra nenhuma, já foi dito 

aqui pelo Eng.º Hilário, que há uma ideia de desenvolvimento harmonioso do concelho. ------

----- Para terminar: esta coisa de poupar impostos e dar dinheiro às pessoas, é preciso 

depois que as pessoas invistam em Águeda; façam compras em Águeda, no comércio. Que 

a cidade e o concelho tenham vivacidade e as pessoas gostem de cá viver e eu ainda não vi 

que isso esteja a acontecer. As pessoas que pagam menos impostos aqui, não o consomem 

cá; continuam a ir fora porque não têm cá os centros de satisfação das suas necessidades 

de consumo; nem de consumo nem de investimento, porque nós não temos investimento, 

não temos indústria, as indústrias estão todas falidas, infelizmente. Há três ou quatro 

importantes nas quais nós temos que apostar. -------------------------------------------------------------

------ No trabalho entre a Câmara e a Universidade de Aveiro, queria também dar os 

parabéns pelo apoio que está a dar ao nível das residências universitárias, uma coisa que 

tem anos e já devia estar resolvida há muito tempo. ------------------------------------------------------

----- Era esta perspetiva que eu aqui queria deixar e naturalmente que acompanharei o 

sentido de voto do meu grupo. ----------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, presta os seguintes esclarecimentos: ----------

---- “Respondendo ao Sr. Deputado Tiago Lavoura, sobre o Centro de Artes e os 

equipamentos, eu acho que para escolhermos uma terra para vivermos, também a 

educação escolar é importante. Saber qual é o nível de educação que temos para oferecer 

também é uma das opções. Por isso, uma das nossas apostas é também nessa área. --------

------ Eu sei que apresentou no Conselho Municipal de Juventude uma proposta neste 

sentido. Não foi integrada no Orçamento mas poderá ser colocada no Regulamento e depois 

não haverá problemas. Vamos estudar essa situação. ---------------------------------------------- 

Parque de Campismo seria na Urgueira mesmo; parque de Caravanismo, aquilo que 

estamos a pensar, um deles é lá em baixo, junto ao mercado. Portanto, é uma estrutura 

mínima. Penso que conhece, mas parque de caravanismo é uma estrutura mínima: tem uma 
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tomada elétrica, tem uma tomada de água e um esgoto; outro vamos ver se conseguimos 

para as margens da Pateira. Não fica aqui assumido, se é neste ou naquele lugar, mas 

vamos ver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente aos automóveis elétricos, estamos a pensar em substituir alguns dos 

automóveis da frota da Câmara e iremos comprar automóveis elétricos para o serviço. Nós 

temos uma boa experiencia com carros elétricos. Temos um carro ao serviço da Câmara, 

totalmente elétrico, há cinco anos. Não tem problemas de manutenção, é ligado à ficha de 

três em três dias e tem sido uma experiência muito boa, porque os quilómetros que é feito 

por dia, pelos serviços internos que temos feito aqui no Concelho são perfeitamente 

compatíveis com a mobilidade elétrica. Portanto, iremos avançar nesta aquisição porque 

precisamos de substituir alguns carros da nossa frota. ---------------------------------------------------

----- Sobre o posto da GNR de Valongo, tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de 

Estado em que lhe expusemos a situação. Apresentamos aquele projeto e avançámos com 

aquele processo porque foi dito que haveria fundos para fazermos aquele posto. Na reunião 

com o Sr. secretário de Estado disseram-nos que não. Então nós colocámos a possibilidade 

de a Câmara fazer o posto e a GNR ficar a pagar uma renda por esta utilização do posto. 

Disseram-nos que iam pensar, que nos davam uma resposta passados quinze dias, já 

fizemos algumas démarches para obtermos uma resposta para podermos avançar com esta 

situação. Eu gostaria de ter uma resposta do ministério. Se nós avançarmos sozinhos, o 

ministério sabe e coloca-nos à disposição. Peço desculpa. Eu não respondi porque 

podemos não avançar mesmo. Existe essa possibilidade. Mas se o ministério souber que a 

Câmara vai avançar, está lá e coloca. Nós gostamos que haja aqui alguma repartição de 

responsabilidades. Como foi dito aqui, a Câmara tem disponibilidades financeiras, mas tem 

de as saber preservar e manter a sustentabilidade da autarquia. -------------------------------------

----- Outros equipamentos e prémios da Assembleia Municipal, peço desculpa, mas terão de 

ser os serviços da Câmara a indicar o que é isto porque, além das senhas de presença, não 

vejo outra coisa que possa ser. Não sei e penso que o Sr. Presidente da Assembleia 

também não saberá. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Os 844 mil euros que estão de informática são várias rubricas e algumas de material, 

não é só informática. Nós temos um programa base que trabalhamos com a Medidata, mas 

tudo o que tentamos fazer é em software aberto, que também tem despesas de manutenção 

de upgrades que temos de pagar às empresas. Mas independentemente disto tudo, nós não 

temos neste momento, por exemplo, nós estamos a trabalhar quase tudo em open ofice. 

Não temos licenças de Windows. Independentemente destes números, ainda temos uma 

economia assinalável nesse aspeto. --------------------------------------------------------------------------
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----- Sobre a Cruz Vermelha e as Associações nós acompanhamos com atenção aquilo que 

se passa no movimento do chamado 3º setor, das IPSS’s e, o ano passado, por exemplo, 

demos à Cruz Vermelha um subsídio extraordinário porque a situação que era vivida era 

justificativa dessa situação e portanto, acompanhamos as diferentes entidades e assim 

vamos procedendo para apoiarmos e estarmos atentos às diferentes situações. -----------------

----- Obviamente que não posso concordar que seja um Orçamento do betão. 

Comparativamente a outros, é muito menos de betão. Nós, na área social, subimos bastante 

este Orçamento. Aqui não foi muito falado, mas subimos em diferentes áreas os apoios 

sociais, por exemplo, na área da habitação aumentámos significativamente, nos 100 

(des)Empregados aumentámos relativamente ao ano anterior. Portanto, há uma aposta nas 

pessoas! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o Driving Range há um grupo de pessoas que veio ter comigo e está disponível. 

A Câmara faz a infraestrutura e eles desenvolvem a atividade fazem a manutenção e fazem 

ações para escolas e para outras pessoas. Isto numa primeira fase. Eles estão disponíveis e 

é o acordo que temos. Agora, analisemos a região, temos na região no Luso um campo de 

golfe, temos na Curia, em Anadia outro campo de golfe; nenhum deles tem driving range. 

Este pode ser um equipamento complementar aos outros que existem e penso que 

poderemos funcionar desta forma.   E lembremo-nos que já houve um privado que uma vez 

quis fazer um campo de golfe em Águeda. A Câmara fazer um campo de golfe, embora haja 

câmaras que o façam, o campo do Luso, salvo erro, é da Câmara Municipal. Não tenho a 

certeza, mas penso que existem alguns camarários. Não é intenção da Câmara faze-lo, mas 

se aparecerem privados têm aqui um complemento. Poderá ser uma forma. Não estou a 

dizer que vai ser por aqui que vão ter, mas temos um equipamento que é complementar aos 

outros que existem e não em concorrência com aquilo que existe na região. ----------------------

----- Sobre o desporto e subsídios ao desporto, nós temos um regulamento de apoio ao 

desporto e é o que é. Está definido e as coletividades sabem com aquilo que contam e aliás 

fizemos agora uma alteração, em que, em vez de só pagarmos no final da época como era 

normal, vamos distribuir em tranches porque entendemos que é muito mais justo. Agora, por 

exemplo, estão previstos 130 mil euros para renovar um relvado. Isto também é apoio ao 

desporto. Nós damos diferentes apoios em, diferentes vertentes, que não estão só vertidas 

nesta verba dos 135 mil euros ao desporto. -----------------------------------------------------------------

------ Agora, sobre as políticas ativas e o investimento no interior. Na minha perspetiva, a 

Câmara é o apoiante dos projetos que surjam. Estamos disponíveis para lançar ideias e ver 

que avança para lançar o processo, para assumir uma parte de risco. Não pode ser a 

Câmara sozinha a apresentar, depois não aparece ninguém e ficamos sozinhos a 
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desenvolver essa ideia. Ninguém impediu ainda de alguém dizer à Câmara que tem um 

projeto e para dizermos se sim ou se não. As entradas do correio aqui são livres e assim 

serão durante muito tempo. Propostas podem faze-las. Estamos cá para as analisar e 

depois ver se temos ou não capacidades e possibilidades e se são projetos que entendemos 

viáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Dr. Paulo Matos,  relativamente à sua opinião sobre os equipamentos, o Sr. irá ter o 

prazer de os ver a funcionar. Há um tempo para o pensar, há um tempo para o fazer e 

depois há um tempo para fazer aparecer. E nestes equipamentos que referiu, a Incubadora 

Cultural, o Santos que é o Espaço multigeracional, o Sr. irá ter oportunidade para ver, penso 

eu que também de certeza, no Museu da Indústria. -------------------------------------------------------

----- Referiu, ainda que breve, as transferências que vêm aí da área do Governo. E parece 

que o Sr. adivinhou ou sabe que nos chegou hoje uma proposta de decreto-lei do governo, 

um ante projeto, que foi enviado para a Associação Nacional de Municípios para receber 

contributos e enviou hoje, chegou hoje no final da tarde as transferências de competências 

na área da Educação, na área da Ação Social, na área da Saúde e ainda na área da 

Cultura. Eu penso que a cultura é aquela que nos escapa um bocadinho porque aqui não 

temos museus; o ferroviário é da CP por isso não entra aqui, mas em todos os outros, 

iremos ser chamados a dizer se sim ou se não. ------------------------------------------------------------

----- Acho que o Governo não se vai demitir; aquilo que ele está a dizer, até parece que eu 

sou do PSD ou do CDS, do Governo e vocês todos da oposição, mas aquilo que o Governo 

está a dizer, é que durante muitos anos, foi dito por diferentes governos de diferentes cores 

politicas que deveriam ser feitas essas transferências, quando elas estão em cima da mesa 

é uma complicação do arco da velha. Sobre a satisfação do consumo, eu gostaria muito de 

ter cá algumas lojas âncora, mas, é muito fácil, mas toda a gente sabe como é que esses 

grupos funcionam: quantos habitantes tem, rentabilidade X se tem, tem, se não tem 

paciência! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Meus amigos: é assim! Se nós tivéssemos 200 mil habitantes, tínhamos cá essas 

marcas todas e mais algumas; assim, a cidade só tem 10 mil temos que viver com aquilo 

que somos e tentar o melhor para a nossa população. Só não posso concordar com esta 

ultima nota “as empresas falidas”, porque tal como eu disse aqui na penúltima assembleia, 

este ano ultrapassámos um milhão de euros de derrama, coisa que já não acontecia há 

muitos anos. Não. As empresas não estão falidas. É só isso que eu estou a dizer e que tudo 

faremos para as continuar apoiar, que continuem de boa saúde e aumentar os seus 

mercados.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 
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o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por maioria, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do 

Plano, proposta de orçamento e mapa de pessoal para  2015; ------------------------------------

----- 3.4 – Tomada de conhecimento do Relatório de Revisã o e Balanço do Sistema de 

Gestão da Qualidade (2013) e do Relatório da Audito ria APCER (2014);  ----------------------

----- Neste ponto da Ordem de trabalhos, foi feita a seguinte intervenção que se transcreve 

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

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

---- “Três reparos: dois negativos e um positivo. Começo pelo positivo, as oportunidades de 

melhoria do relatório face ao ano anterior foram executadas, as oportunidades de melhoria 

que a auditora encontrou, e isso é um aspeto positivo, felicito o executivo por isso. -------------

----- Duas referências negativas a meu ver são: ------------------------------------------------------------

---- No relatório é referido um inquérito de satisfação que foi realizado, nesse relatório sobre 

a satisfação com os serviços as pessoas tinham cinco opções de escolha, que iam do pouco 

satisfeito ao muito satisfeito. Primeiro é utilizada uma escala de líquer, com cinco opções e 

portanto isso faz com que se permita as pessoas, muitas delas, não se manifestarem, nem 

satisfeitas nem insatisfeitas, ficam na posição intermédia. Com esta escolha de cinco 

respostas possíveis, estávamos a permitir uma grande incidência nessa resposta intermédia 

de não manifestar no fundo nem de agrado nem de desagrado. Penso que depois na análise 

a esses dados, o nível intermédio dois níveis de insatisfação são juntos e tratados como 

“satisfeito”. Isso não me parece correto. Parece-me que está a enviesar os resultados e 

portanto penso que isso deveria ser corrigido. --------------------------------------------------------------

----- Depois noto também a ausência do registo de algumas não conformidades que me 

parece que deveriam ter sido registadas e que não o foram e que espero que em relatórios 

futuros seja algo que não se volte a manifestar.” ----------------------------------------------------------

------ 3.5 – Tomada de Conhecimento da Proposta da Câmara Munici pal da 1ª Correção 

de Erros Materiais da 1ª Revisão do Plano Diretor M unicipal de Águeda ; --------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foi feita a seguinte intervenção que se transcreve 

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

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

------ “Só para ser esclarecido, fiquei com algumas dúvidas. Esses procedimentos relativos a 

erros do PDM, alguns dos casos referem-se a algumas empresas da zona da Borralha, por 

exemplo. A minha dúvida é a seguinte, as estradas que são ali referidas existem, ou não 

existem? Existiam, não existiam? Já há anos que oiço falar, não só neste caso particular 

como noutros, pessoas e empresas que vão fazendo infraestruturas, acrescentando, 
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modificando e ocupando espaços que depois ficam ali numa zona cinzenta a ver se 

estavam, se não estavam, se eram se não eram. Gostaria de saber se estas alterações que 

estão aqui mencionadas no âmbito de obras que estão para ser feitas se vão ser ou já foram 

feitas, se foram feitas e estão para corrigir, ou se vão ser salvaguardadas obras que vão ser 

feitas para que não colidam com nada; se é à posteriori, se é antes e se de factos essas 

estradas existiam ou não existiam e como é que estes erros aparecem assim de forma tão 

evidente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta e esclarecimentos: ----------

------- “O nome indica que são erros. Ou seja, quando foi feito o PDM foram refletidos nas 

cartas porque muitas das vezes isto resultou da transposição de fotografia aérea, situações 

que depois se vieram a verificar que não correspondiam à realidade. Ou seja: estavam no 

terreno como caminho. O caminho pode ser ou não ser público. O caminho para a câmara é 

público e portanto se não é público, está dentro da propriedade de duas pessoas ou no meio 

de duas propriedades e não está cartografado como caminho é um erro. Certo? E são 

coisas deste tipo que se verificaram á posteriori que foram incluídas no PDM, mas não 

correspondiam à realidade dos factos. Não sei se fui claro, mas refere-se à correção de 

erros e visa repor a situação normal e aquela que é correta.” ------------------------------------------ 

------ 3.6 – Tomada de Conhecimento da Proposta da Câmara Munici pal da 2ª Correção 

de Erros Materiais da 1ª Revisão do Plano Diretor M unicipal de Águeda ; --------------------

------ Não houve intervenções neste ponto da ordem de trabalhos. -----------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal d e Apoio Financeiro à 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga e Associaçõe s de Proteção Civil ; ----------------

------ 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 do Vouga e Associações de Proteção Civil. -----------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal d e Regulamento de 

atribuição de Apoios às Juntas de Freguesia – viatu ras e equipamentos ; -------------------

------ 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 Regulamento de 

atribuição de Apoios às Juntas de Freguesia – viaturas e equipamentos. --------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal d e 4ª Revisão 

Orçamental ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 
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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 4ª 

Revisão Orçamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal p ara autorização 

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

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

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foi feita a seguinte intervenção que se 

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

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

------ “Muito breve e no seguimento do que já referi aquando da discussão do Orçamento, 

tem a ver uma vez mais como modelo que é escolhido, modelo de ajuste direto, por exemplo 

o fornecimento do gás propano, ao centro educativo da Trofa, não sei se se justificaria 

desde já fazer um ajuste direto, por dois anos, ou por três. Existem aqui algumas destas 

obrigações que poderão ser para três anos parece-me excessivo e parece-me que aqui 

deveríamos ou o executivo deveria rever algumas das coisas que faz por ajuste direto 

porque leva-nos sempre a pensar nas empresas, porquê esta entidade e não outras e isto é 

o que o ajuste direto limita. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Naturalmente não irei solicitar fazer a votação ponto a ponto, mas também gostaria de 

lhe dizer que se assim fosse algumas ou várias destas alíneas, eu iria votar contra algumas 

delas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais,  usa da palavra para um pequeno 

esclarecimento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Na questão do gás, eu discordo de si. Nós estamos, no âmbito da comunidade 

intermunicipal, a discutir um pacote para irmos, em conjunto, comprar energia e eu sou 

favorável, mas parece que algumas vezes a falar sozinho. Deixa-nos maior risco, mas 

também a possibilidade de ganhos potenciais é maior. Porquê? Conforme a oscilação no 

mercado, assim oscila o preço, porque a empresa se nos for dar para um ano e tem 

cumprido o contrato, vai estimar pelo máximo que vai atingir. Aqui, fazendo por um ano, 

permite-nos, ou acima ou abaixo, vamos refazer o contrato. É aquilo que se está a passar 

nas commodities, fazer por um ano, renováveis até três no máximo.” ------------------------------- 

------ 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, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal para autorização prévia de 

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

Plurianuais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas zero 

horas e vinte e seis minutos, do dia dezoito de dezembro de dois mil e catorze, deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata, que 

tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que 

vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ------------------------------ 
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