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 ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos cinco dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze , pelas vinte e uma 

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

Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Orde m de Trabalhos : ---------------------

------ 1 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do 

Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão; ------------------------------------------

----- 2 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 2ª Revisão das Grandes 

Opções do Orçamento e Plano 2015; -------------------------------------------------------------------------

----- 3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo com a EDP 

Distribuição – Energia, S.A. para abastecimento em AT do Parque Empresarial do Casarão; 

------ 4 – Análise e Votação da proposta de reconhecimento de interesse público e da 

proposta de valor de venda de terrenos inseridos no Parque Empresarial do Casarão 

(Espaço de Atividades Económicas) – alteração da entidade titular. ---------------------------------

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

------ João Carlos Coelho – 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; -----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Mário Dinis Marques de Figueiredo – PS; -------------------------------------------------------------
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------ Compareceram  igualmente à Sessão Extraordinária, os seguintes Pr esidentes de 

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

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

------- Marco Aurélio Cunha e Santos, em representação do PJ da União das Freguesias de 

Barrô e Aguada de Baixo; ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ António Jorge Henriques Nunes em representação do PJ da União das Freguesias de 

Préstimo e Macieira de Alcôba; ---------------------------------------------------------------------------------

------ Joana Margarida de Almeida Vela, em substituição do PJ da União das Freguesias de 

Recardães e Espinhel; --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Daniela Rute de Oliveira Fernandes, em substituição do PJ da União de Freguesias de 

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; -------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Carla Sofia Pires Leitão – CDS – Vereadora; -------------------------------------------------------- 

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

------ Vereador Luis Miguel Oliveira, a ser substituído pelo Sr. Dr. Jorge Neves Condesso, 

que por sua vez justificou a sua ausência e será substituído pela Dra. Carla Sofia Leitão; --- 

------ Deputado Alberto José Fernandes Marques que seria substituído por Brito Salvado, 

que por sua vez justificou a sua falta e foi substituído por João Carlos Coelho; -------------------

------ Deputada Marlene Oliveira; -------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura; -----------------------------------------

------ Deputado Paulo Jorge de Almeida Pereira, a ser substituido por Ana Patricia Sanches;  

------ Deputado Paulo Matos; ------------------------------------------------------------------------------------

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

Baixo, representado pelo tesoureiro Marco Santos; -------------------------------------------------------

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

Lamas do Vouga, a ser substituído pela Secretária da Junta Daniela Rute de Oliveira 

Fernandes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Manuel José de Almeida Marques Campos – em substituição do PJ da União das 
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Freguesias de Recardães e Espinhel, Joana Margarida de Almeida Vela; --------------------------

------ PJF de Valongo do Vouga que justificou a sua ausência; ----------------------------------------

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

Alcôba, a ser substituído por António Jorge Henriques Nunes. ---------------------------------------- 

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

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

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

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

--------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------

------ 1 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munici pal para alteração do 

Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casa rão; -------------------------------------

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

Presidente da Câmara,  para prestar esclarecimentos, cuja intervenção se transcreve na 

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

------ “Sobre o 1º ponto da Ordem de trabalhos eu gostava de dizer o seguinte, não é uma 

revisão profunda do regulamento. É apenas uma clarificação porque o regulamento foi aqui 

aprovado só que depois, quando chegámos à parte prática, uma entidade bancária disse 

que não estava suficientemente clara e levantou aos promotores alguns problemas e 

decidimos clarificar e também, basicamente, esta alteração que está aqui, prende-se com 

aqueles que pretendem adquirir o lote no Parque Empresarial e pretendem portanto faze-lo 

através de leasing e portanto, não era considerada suficientemente claro, o regulamento da 

forma que estava. Esperemos que desta forma o esteja e que seja fácil para as empresas 

estabelecerem esses contratos de leasing, com as entidades bancárias para realizar a sua 

ação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

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

------ “Relativamente ao 1º ponto e ao que estamos a discutir, eu entendi perfeitamente a 

explicação do Sr. Presidente da Câmara e estou perfeitamente de acordo. Tenho uma 

pequena empresa e sei as dificuldades que temos por vezes com questões de ordem 

burocrática. Esta é uma forma facilitadora e que é de apoiar. ------------------------------------------

------ Eu gostaria de fazer uma intervenção, e vou pedir ao Sr. Presidente da mesa que me 

permita isso, toda esta ordem de trabalhos, no fim de contas, está enquadrada num aspeto 

que eu considero fundamental para o concelho que é o desenvolvimento económico, as 

indústrias que poderão vir para o Casarão. ------------------------------------------------------------------

------ Eu vou falar 2 ou 3m e eu creio que de uma forma genérica tocarei em todos os pontos 
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que aqui estão, embora não toque em particular em nenhum. -----------------------------------------

------ Eu começaria por felicitar a Câmara Municipal pelo trabalho, pelo empenho que teve e 

por ter conseguido este sucesso e este êxito. É bom! Dá-me uma certa satisfação ver que o 

Sr. Presidente não faz só coisas fracas também tem trabalho positivo e isso é de louvar. E 

isto é realmente algo que vai dar ao concelho de Águeda e pode vir a dar uma dinâmica 

diferente. É uma indústria que temos que ter alguns cuidados e o executivo tem que os ter 

porque é uma indústria que tecnologicamente tudo tenha evoluído e avançado, é uma 

fundição. As fundições de agora não são iguais às fundições dos anos 60, do século 

passado, mas são fundições e em termos ambientais há que ter alguma preocupação. Estou 

convencido que isso acontece, porque o executivo o vai fazer e porque a própria empresa a 

Sakthi, e eu tenho informações que é uma empresa credível, eu chamava aqui a atenção de 

uma coisa que a mim me sensibilizou e que é importante. Eu tinha as melhores informações 

da Sakthi. O fato é que, logo que eles tenham a possibilidade de mudar a sede para o 

concelho, é um indicador de extrema importância. E portanto, nós estamos no sentido de 

permitir aos empresários de Águeda e à atividade económica nacional e à possibilidade de 

virmos a ter em Águeda uma empresa com uma dimensão diferente que pode beneficiar o 

concelho, que pode beneficiar a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda que é 

minha opinião, que é minha e só minha, como todo o ensino em Portugal estão a atravessar 

uma fase muito difícil, isto é motivador. Isto é importante e portanto, Águeda tem a ganhar. 

Portanto aí, é com satisfação que vejo que o trabalho do executivo, e do seu Presidente da 

Câmara redundou num objetivo positivo e portanto, de sucesso. -------------------------------------

------ O aspeto de que já falei, que temos que ter uma certa preocupação, não há que 

controlar, são os problemas ambientais. ---------------------------------------------------------------------

------ A terceira porque não é tudo positivo é que recebemos esta documentação ontem a 

meio da manhã. Eu chamo a atenção e eu poderia dizer: eu não quero associar o meu voto, 

aqui hoje eu podia votar contra. Porque eu não estou aqui em nome individual. Eu faço parte 

dum coletivo. E portanto, eu tenho que com os meus colegas, os meus camaradas, discutir 

minimamente aquilo que venho aprovar aqui. Não tive tempo. Não sei se os outros colegas 

da Assembleia tiveram tempo de discutir com os seus partidos toda esta problemática. E 

portanto, eu chamo a atenção que deve haver muito cuidado. Eu poderia dar um voto 

negativo que sei que todos os outros meus colegas votam a favor. Estou convencido disso, 

mas também não quero associar o meu voto negativo, a uma questão que é tão importante. 

Mas queria chamar a atenção do executivo, da Assembleia Municipal que fará chegar ao 

executivo a minha reclamação, que deve haver mais cuidado no sentido de nos fazerem 

chegar às mãos com mais tempo a documentação que vamos discutir, aprovar ou rejeitar. --

------ Com isto termino e mais uma vez espero que Águeda venha a ganhar. Era vital para 
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Águeda ter uma empresa que como se diz atualmente, é um paradigma diferente, em 

termos de indústria. Águeda é uma terra com tradições importantes na indústria, no nosso 

país. Águeda nunca teve uma empresa de grande dimensão ou teve há alguns anos 

empresas com alguma dimensão, no tempo em que mesmo as pequenas tinham muita 

gente a trabalhar, isto é portanto um projeto que pode acarretar gente para Águeda, 

favorecer a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, economicamente o concelho e o país. 

E portanto, os meus parabéns ao executivo municipal. -------------------------------------------------- 

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal presta alguns 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Queria em nome da Mesa da Assembleia apresentar um pedido de desculpas a todos 

os membros da Assembleia pelo atraso no envio da documentação. Era supostamente os 

serviços da Câmara terem disponibilizado a documentação a seguir à reunião do executivo, 

que foi na terça-feira. Era o que se esperava. Houve pequeno lapso ou alguma dificuldade 

que eu espero que não se volte a repetir ou tentar que não se repita” ------------------------------ 

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

------ “ Só sobre a convocatória da assembleia, é mais grave, porque não me parece que nós 

tenhamos cumprido os prazos legais, e estamos sujeitos penso eu, a que alguém possa 

pedir impugnação desta assembleia. Porque se bem me parece, no nosso regulamento no 

artigo 16º de sessões extraordinárias, o número 3, diz que esta convocatória, tem que ser 

feita com antecedência mínima de 5 dias antes da realização da sessão extraordinária. 

Penso eu, mas há aqui muitos juristas que poderão analisar isto. Penso que será assim. 

Não sou jurista, nós não vamos inviabilizar. Estamos aqui obviamente com as dificuldades 

que todos tivemos, toda a gente recebeu os documentos, parte deles ontem ou anteontem. 

E acho que mais importante que os prazos, se não houver qualquer problema com eles, é 

preciso que a câmara se acautele, é o conteúdo. Sobre o regulamento, senhor presidente, 

fico satisfeito, por o trazer cá.” ----------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda interr ompe  para 

algumas considerações: ------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Peço só um momento por favor: ------------------------------------------------------------------------

------ Obviamente que, com um assunto como este não podemos permitir qualquer 

possibilidade de impugnação. E como tal, pedia ao Sr. Presidente para que parasse esta 

Assembleia, mas para averiguar o que pode acontecer relativamente e dando como certo 

que os prazos não foram cumpridos, porque teremos que cumprir estritamente a lei.” ----------

------ Ao que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  responde: --------------------------------

------“Efetivamente o nosso Regimento refere no artigo 16º de sessões, ponto 3 que o envio 

da convocatória, seja efetuado no prazo mínimo de 5 dias antes e portanto a convocatória 
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seguiu na segunda-feira. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Lei 75/2013 refere no seu artigo 28º, numero 2 que pode realizar-se até três dias.” -

------ Retoma a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal : -------------------------------------

------ “Eu peço desculpa, mas eu não quero que sobre qualquer motivo ou sombra de 

dúvidas neste assunto, porque eu prefiro adiar esta assembleia e fazer uma nova 

assembleia, do que estar a correr riscos.” -------------------------------------------------------------------

------ Resposta do Sr. Presidente da Assembleia Municipal : ----------------------------------------

------ “Eu não sou jurista e tenho dúvidas que o Regulamento se sobrepõe à Lei geral. --------

------ Esta é uma posição que a Assembleia tem que tomar aqui, eventualmente 

relativamente a esta questão. Ou aceita-se que a convocatória seja enviada no 5º dia 

anterior, porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são cinco dias. Não sei se não conta 

o próprio dia. ” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Retoma a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal : -------------------------------------

------ “Já agora, se me permite Sr. Presidente, o único ponto que temos aqui, que precisa de, 

para fazer andar o processo, é um ponto que poderá ser ratificado aqui de novo, e tem a ver 

com alteração orçamental, porque preciso deste ponto para fazer andar o protocolo para a 

EDP. E portanto, Sr. Presidente, eu acho que era melhor em 5 minutos, discutíamos isto 

com juristas e tomávamos uma decisão.” --------------------------------------------------------------------

------ Posto isto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal acha por bem suspender a 

sessão pelo período de 10 minutos para discutir este assunto com os líderes dos Grupos 

Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Passados os 10 minutos de interrupção, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  

informa que foi acordado entre o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. 

Presidente da Câmara e Srs. líderes dos Grupos Muni cipais , que os pontos que estão 

hoje para discussão irão novamente a uma outra assembleia para serem ratificados. ----------

------ Retomada a sessão, dá novamente a palavra o Sr. deputado Hilário Santos : -------------

------ “Não era minha intenção causar este tumulto. Vinha falar efetivamente sobre o 

regulamento, como o tinha dito. Recordo-me bem quando foi da apresentação deste 

regulamento aqui nesta sala, as criticas que nós fizemos ao regulamento, mas isso são 

águas já avançadas. Ainda aqui há pouco tempo, na assembleia de 10 de fevereiro. Sugeri 

um conjunto de alterações a este regulamento, Sr. Presidente diz que isto não é uma 

alteração profunda, ficou de a analisar, é uma alteração pontual, mas eu penso que não 

podemos andar pontual em pontual e aproveito para fazer duas ou três questões sobre o 

regulamento. A primeira tem a ver com a parte do artigo 6º sobre os direitos de superfície, 

agora estamos a constituir alguns direitos de superfície. E os direitos de superfície têm um 

valor em que os empresários pagam 1€ por metro quadrado no lote, mas depois podem 
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reverter este valor, este valor pode ser revertido, se quiserem fazer a opção de compra do 

lote. Aquilo que eu percebi no regulamento é que se eles fizerem a opção de compra do 

lote, portanto se já pagaram 10€, a diferença depois multiplicado por 1,03 penso que é esse 

o valor que está, terão que pagar o diferencial que falta. A minha questão é: este diferencial 

como é que se calcula? É para 25€ ou para 15€? Digo isto porquê? ---------------------------------

------ No regulamento parece-me que está expresso 25€ mas nós aprovamos este ano, uam 

alteração ao preço da venda do lote para 15€, e portanto penso que, penso, e mais uma vez 

eu não sou jurista e não quero levantar mais um problema, penso que será sobre os 15€. 

Mas é simplesmente uma questão. ----------------------------------------------------------------------------

------ A outra questão tem a ver com o artigo 13º e o 14º, eu acho que estão completamente 

desfasados da realidade. Porque já disse isto na última assembleia, e nós temos uma 

questão pertinente que é a questão do Lidl. O Lidl já ultrapassou todos os prazos, e neste 

regulamento, diz exatamente isto: "se efetivamente após realização da escritura, contrato de 

venda ou constituição de direito de superfície. A empresa tem um prazo máximo de um ano 

para iniciar a construção, ou 2 anos para obtenção da licença de utilização, senão tiver, 

terão que indemnizar a câmara em 50€ o metro quadrado”. --------------------------------------------

------ Isto era um excelente negócio para a câmara, mas penso que não é isto que nós 

queremos. Portanto, a minha questão tem a ver com isto. Eu acho que isto não é 

minimamente aplicável e para não voltarmos amanhã a fazer mais alterações pontuais ao 

próprio regulamento, se calhar seria de bom-tom pensar como se pode resolver isto. E 

também, se calhar, pensar como se pode resolver a questão do Lidl, porque basicamente 

criámos um Parque Empresarial para criarmos emprego e não para termos lotes vendidos, 

que é isso que acontece. É isso que acontece com o Lidl.” ---------------------------------------------

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

------ “Para chegar ao regulamento permitam-me antes dizer o seguinte, primeiro Águeda 

está de parabéns. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mais empresas, mais postos de trabalho, mais desenvolvimento, menos desemprego e 

mais poder de compra. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Os meus parabéns aos empresários que escolheram a cidade de Águeda para 

implantarem e desenvolverem as suas empresas. --------------------------------------------------------

------ Muito se falou aqui noutras assembleias do Parque Empresarial do Casarão. Altamente 

criticado, não só pela ambição da grandeza do projeto, ao longo da sua construção, mas 

também por outros motivos. Os tais projetos megalómanos que o presidente Gil Nadais 

ambicionava para o concelho. Finalmente o espaço é pequeno e é necessário comprar mais 

terreno. Numa época de crise isto era uma utopia segundo os magros sonhos de muitos. ----

------ O investimento desmesurado que a oposição achava mal empregue, para que esta 
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obra se ficasse em fábricas de papelão. Quis o destino que hoje estejamos todos aqui, e 

nesta assembleia extraordinária contentes, pelo menos eu estou. Porque o Parque 

Empresarial do Casarão vai sair daqui discutido, hoje, pelos melhores motivos. ------------------

------ O labutar deste executivo destacando o trabalho do Sr. Vereador João Clemente na 

aquisição dos terrenos, assim como o trabalho árduo do presidente Gil Nadais, sempre na 

procura de novos investimentos que deram os seus frutos. ---------------------------------------------

------ O desenvolvimento do parque Butterfly, da Sakthi Portugal, SA, com um investimento 

total de mais de 65 milhões de euros e um horizonte máximo de 1500 postos de trabalho, é 

uma boa aquisição para o concelho de Águeda e para o país. O projeto da Triangle’s que irá 

fabricar quadros de bicicleta em alumínio, com tecnologias inovadoras na Europa, é mais 

vida empresarial para o nosso concelho. Justamente honra o Parque Empresarial do 

Casarão com as suas instalações. Parabéns Águeda! ---------------------------------------------------

------ Relembro também o interposto logístico já aqui falado, para a região centro da cadeia 

alimentar Lidl. E, para além destes investimentos e muitos outros de pequena e média 

dimensão, apareceram certamente. Parabéns mais uma vez a todos aqueles que não 

deixaram de acreditar de que em Águeda haveria mais emprego, mais empresas, mais 

trabalho, melhor bom viver. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Parabéns a todo este executivo pelo bom trabalho, na pessoa do Sr. Presidente Gil 

Nadais.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Câmara de Águeda , Gil Nadais,  cuja intervenção se transcreve na íntegra: -

------ “Só para dizer que as fundições antigamente assustavam e eu tive oportunidade de 

fazer umas férias, a trabalhar numa fundição pelo menos alguns dias e sei razoavelmente o 

que era. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas aquilo que estamos a falar e do investimento que vem para Águeda, a fundição da 

Sakthi, felizmente para nós, está no meio de casas e não se pode expandir. Mas está com 

as casas mesmo do outro lado da rua. E eu tive oportunidade de me deslocar à sede da 

empresa, esta semana com a presidente da CCDR, à Maia e quando íamos a entrar, ela 

disse "mas isto não parece uma fundição"; porque não parece mesmo uma fundição, mais 

parece uma escola, que propriamente uma fundição. E aquilo que é dito, é que as técnicas 

de trabalho, desta empresa, estão 10 anos á frente, inclusivamente o sector da fundição. ----

------ Quanto ao que disse o Eng. Hilário sobre o direito de superfície, o que conta neste 

momento é os 25€, mas da recordação que eu tenho do regulamento, mas isso, será revisto 

no futuro se fosse efectuado uma revisão do preço, também podia ser revisto, mas nunca foi 

pensado para menos, mas para mais. ------------------------------------------------------------------------

------------------ Como eu disse aqui, virá uma proposta de alteração do regulamento, não só 
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do regulamento mas do plano pormenor do Casarão. E como tal iremos fazer e adaptar 

nessa altura sim todos os artigos que entendermos do regulamento. --------------------------------

------ O Lidl meteu um pedido de prorrogação do prazo  da comunicação prévia. É um 

processo automático que lhes permite ter mais um ano para poderem começar a construir. 

Aquilo que nos disseram num contato que fizemos com eles, foi que estariam acabar a 

remodelação das lojas para depois sim então, entrar no entreposto. Isto vale o que vale. 

Mas é a informação que temos. E era isto que eu tinha para dizer muito obrigado.” -------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por maioria com duas abstenções, aprovou a proposta da Câmara Municipal, para alteração 

do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do C asarão . ---------------------------------

------ 2 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal  da 2ª Revisão das 

Grandes Opções do Orçamento e Plano 2015; ---------------------------------------------------------

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

Presidente da Câmara , para alguns esclarecimentos cuja intervenção se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Esta revisão prende-se com o objetivo de dotar o orçamento da possibilidade de 

podermos construir a linha de alta tensão para levar a energia em alta tensão ao Parque 

Empresarial do Casarão. Aproveitamos também para fazer uma outra alteração que tem a 

ver com o reforço das rubricas de Recursos Humanos tendo em vista já o acordo com o 

Ministério da Educação para a transferência de trabalhadores. Basicamente são estas as 

alterações que estão aqui previstas.” ------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

maioria com duas abstenções, aprovou a proposta da Câmara Municipal da 2ª Revisão das 

Grandes Opções do Orçamento e Plano 2015.  ---------------------------------------------------------

------ 3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municip al de protocolo com a EDP 

Distribuição – Energia, S.A. para abastecimento em AT do Parque Empresarial do 

Casarão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Câmara de Águeda , Gil Nadais, para alguns esclarecimentos, cuja 

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

------ “ Isto que trazemos aqui e, efetivamente, AT é Alta Tensão, este protocolo, penso que 

é a primeira vez que se faz em Portugal, uma operação destas, porque geralmente, não há 

costume de as entidades públicas fazerem este tipo de operações, até porque não há 

Parques Empresariais em Portugal, com alta tensão e muito alta tensão. Pensamos que 
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pode ser também diferenciador, no nosso caso, mas ficará para discutirmos mais tarde. 

Portanto, aquilo que temos aqui, é um protocolo para submetermos ao Tribunal de Contas e 

tivemos a oportunidade de consultar e numa das últimas linhas diz lá, não teve execução 

antes do visto do Tribunal de Contas. Basicamente é isto que pretendemos. Este protocolo 

foi obviamente negociado com a EDP para podermos colocar energia no Casarão, o mais 

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

------ 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, aprovou a proposta da Câmara Municipal de protocolo com a EDP 

Distribuição – Energia, S.A. para abastecimento em AT do Parque Empresarial do 

Casarão.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 4 – Análise e Votação da proposta de reconhecimento  de interesse público e da 

proposta de valor de venda de terrenos inseridos no  Parque Empresarial do Casarão 

(Espaço de Atividades Económicas) – alteração da en tidade titular. ------------------------- 

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

Presidente da Câmara  de Águeda, Gil Nadais,  para alguns esclarecimentos cuja 

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

------“Basicamente o pedido foi feito em nome da Sakthi para instalar uma unidade no 

Parque Empresarial. Aquilo que pretende é que a unidade que seja aqui colocada seja uma 

unidade autónoma, 100% capital Sakthi e que se chamará, Sakthi Portugal SP21,SA e 

detida a 100% pela Sakthi Portugal. É só uma alteração, mas eu considero que estas 

alterações têm que vir aqui à Assembleia Municipal e portanto também traz uma vantagem 

acrescida porque, segundo nos foi comunicado esta empresa vai ter a sua sede social entre 

nós, o que é sempre bom pois pagará impostos cá.” -----------------------------------------------------  

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

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

------ “Acerca de 15 anos atrás, talvez mais, nesta Assembleia Municipal, eu critiquei a 

inexistência no nosso concelho, a propósito de repetidas situações particularmente quando 

começámos a constatar que se estava a instalar um conceito de que a zona industrial era 

um sítio que tinha placas a dizer “Zona Industrial” e depois tinha casas no meio de fábricas e 

fábricas no meio de casas. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Entretanto tive a oportunidade há uns 5/6 anos louvar e defender o projeto do Parque 

Empresarial do Casarão e outros que estão em projeto, como na Giesteira, com uma 

filosofia idêntica à do Parque Empresarial do Casarão. --------------------------------------------------

------ Há 4 anos, por diversas situações, para sair em defesa, a Câmara não por uma razão 
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clubista mas por razão de convicções pessoais e de formação profissional, voltei a defender 

este investimento municipal, há dois anos voltei a fazê-lo e o ano passado também, porque 

foi necessário sair em defesa e, neste momento, congratulo-me, por não ter que dar 

qualquer tipo de cambalhota por continuar a saudar a iniciativa tomada. ---------------------------

------ Nos últimos 4 anos, de facto, o nosso concelho, tem sido uma espécie de paraíso para 

os contribuintes que têm tido alívio nas suas cargas fiscais para investimento público e nota-

se que é tanto mais um paraíso, um oásis, porque à volta existe, nos últimos 4 anos nestas 

matérias, grandes extensões desérticas. Ainda bem para nós! ----------------------------------------

------ Gostaria de facto, nesta altura não é um culminar de nada, é capaz de ser um ponto de 

partida, não um ponto de chegada. É um ponto de partida que precisará de continuar no 

mesmo sentido de progresso, de investimento público, do município continuadamente e 

como condição da sua existência para cumprir os seus mandatos e as suas obrigações que 

lhe estão consagradas em termos de atribuições, de facto continuar a ser alavanca do 

desenvolvimento económico, olhando para a sustentabilidade, olhando para o ambiente, 

integrando-o na cultura. Cultura é outra das áreas em que o nosso concelho é uma espécie 

de oásis atrativo, em muitos concelhos em redor. ---------------------------------------------------------

------ Precisamos de todas as disponibilidades, de nós todos porque de facto, nós neste 

momento estamos aqui todos satisfeitos. Isto não é um ponto de chegada, talvez seja um 

ponto de partida reforçada. Precisamos de disponibilizar tudo e mais alguma coisa porque a 

causa é boa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Provavelmente vamos ter algumas colagens governamentais merecidas e até é bom 

que venham, que inaugurem rapidamente para que a fábrica de cartolina da JSD, para que 

o espaço possa ser disponibilizado o mais rápido possível porque é capaz de fazer falta 

para empresas reais, destas que efetivamente contribuem para mudar a nossa vida, 

enquadradas numa dimensão de um concelho inteiro, com toda a diversidade económica 

que precisamos, para que de facto os nossos locais sejam sustentáveis. --------------------------

------ Penso que estamos todos, neste momento, finalmente reunidos e é por uma boa 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parabéns Câmara Municipal e que continuem a interpretar que isto não é nenhum 

ponto de chegada, é capaz de ser um ponto de partida de maiores responsabilidades.” -------

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

------ “ A primeira nota em relação às intervenções que me antecederam sobre o Parque 

Empresarial do Casarão e sobre as condições que nos levaram a este ponto. --------------------

------ Cambalhotas. Estou a recordar-me que nós fomos críticos da localização do Parque 

Empresarial do Casarão. Eu fui crítico da localização do Parque Empresarial do Casarão. 

Desde o inicio que eu sempre disse e defendo ainda hoje que o Parque Empresarial feito a 
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norte do concelho, na freguesia de Macinhata do Vouga tinha uma saída direta para a A25, 

que estava feita. Quem conhece em Águeda e quem conhece o equilíbrio social da 

população sabe que a nossa indústria e o nosso emprego, está todo mais a sul e que mais a 

norte passou uma crise há mais anos e passa mais dificuldades, mas não é isso que 

estamos aqui hoje a discutir. Estou a enquadrar a discussão. -----------------------------------------

------ Mas também me recordo de quando dissemos, o Sr. Presidente ter dito há dois anos 

que havia dificuldades de as empresas irem para o Parque Empresarial do Casarão, não 

porque este não tivesse condições, mas porque não havia investimento. Como não havia 

investimento, não havia condições de tanta atratividade para as empresas se instalarem. ----

------ Ora, hoje pelos vistos elas estão-se a instalar. Quer dizer que esse investimento que 

está a aparecer, alguma coisa também será devido ao nosso governo. Há condições para 

finalmente as empresas portuguesas poderem começar a investir. Também temos que fazer 

esta justiça. Mas esta é uma pequena nota em relação ao que estavam aqui a dizer. ----------

------ Mas, sobre isto, a minha primeira palavra vai diretamente para a Sakthi e em nome do 

PSD e julgo que em nome da população aguedense, temos que ficar reconhecidos e 

agradecidos porque na realidade uma empresa com a dimensão da Sakthi resolveu instalar-

se em Águeda. Reconhecidos e agradecidos, pelo trabalho que a câmara tem feito nos 

tempos mais recentes, às vezes é importante a fábrica de papelão para chamar a atenção 

que há outros caminhos e outras velocidades, mas só quem não percebe a juventude é que 

critica a fábrica de papelão. Reconhecer esse trabalho feito na pessoa do Sr. Presidente da 

Câmara e de todo o executivo. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Mas também dizer à Sakthi que estamos agradecidos, mas o município de Águeda 

está a fazer um grande esforço e um grande investimento para ter esta empresa junto de 

nós: o município e os seus munícipes. Porque, pelo menos, nos últimos três mandatos, que 

estão a decorrer, é o maior esforço que o município faz para ter uma empresa em Águeda. 

Acabamos de aprovar um investimento de cerca de 1,5 milhão de euros, penso que à volta 

disso por causa do IVA, para trazer energia para esta empresa. Se tivermos em atenção, ao 

valor do lote, que é vendido a 1€ (um euro) e a um conjunto de empresários que é vendido a 

15€ (quinze euros), também sabemos que não vai ter os mesmos gastos estaremos se 

calhar, próximos dos três ou quatro milhões de euros que o nosso município suporta e bem, 

para ter uma empresa desta dimensão. E, portanto, também temos que estar agradecidos, 

mas temos que dizer a esta empresa que esperamos que não nos abandonem; esperamos 

que não nos deixem órfãos; esperamos que concretizem os investimentos se tiverem essa 

possibilidade. Não há nenhuma empresa que consiga concretizar os investimentos se não 

ganhar dinheiro para o fazerem. Se o fizerem, ficaremos muitos contentes por instalar cá a 

sua sede social. Estamos muito contentes com eles. Mas cada aguedense está a contribuir 
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com quase 100 euros do seu bolso para ela cá estar. Portanto, cada aguedense merece que 

esta empresa também respeite os aguedenses. É muito importante que em momentos 

destes, um município como o nosso, que faz este esforço que é feito por todos nós, não nos 

esqueçamos deste facto.  ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, a minha única nota final, é dizer ao Sr. Presidente e ao seu executivo, já dei 

os parabéns à Sakthi, dar os parabéns ao Sr. Presidente e ao seu executivo, como sempre 

o tenho feito e como sempre o PSD tem feito. Quando as coisas estão bem feitas têm o 

nosso elogio; quando as coisas estão mal feitas têm a nossa critica.” ------------------------------- 

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

Presidente da Câmara, para tecer algumas considerações sobre este ponto, cuja 

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

------ “Queria dizer que houve um esforço bastante grande por parte da Câmara para 

trazermos este investimento para cá, para Águeda, mas, com colagens ou sem colagens, as 

verdades são para se dizerem. É que, quando o campeonato era entre Águeda e outras 

localidades, Águeda esteve no campeonato e lutou com as suas forças. Quando entrámos 

no campeonato internacional, nós pedimos apoio a quem nos podia apoiar, às entidades do 

governo e recebemo-lo. Tivemos todo o apoio e o acompanhamento deste processo. Porque 

deixou de ser Águeda com outra terra qualquer, não interessa agora aqui falar em nomes, 

mas passou por ser Portugal, Espanha. E quando começou a ser Portugal, Espanha, nós 

também tivemos de nos socorrer de outros meios e tivemos a nível do governo e muito alto, 

esse apoio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Obviamente que estamos contentes de a Sakthi vir para Águeda. Lutámos por isso. Não 

é só mais uma empresa. Tivemos a oportunidade de estarmos aqui ontem, eu e o executivo 

e alguns jornalistas, com CEO da Sakthi que revelou um pouco da sua filosofia e aquilo que 

espera da empresa e de parte do projeto que tem. Porque este projeto vai além da fábrica. 

Tem uma componente de formação, extremamente importante e que pode ajudar a apoiar 

não só a empresa, obviamente que eles vão trabalhar para eles, mas vão trabalhar também 

para a comunidade e há preocupações de apoio sócia e responsabilidade social que temos 

sentido nesta empresa e que podem ser muito boas para o nosso concelho. Estamos num 

processo que nos tem levado bastante tempo, posso-vos dizer que a câmara acompanha 

semanalmente, nas reuniões na Maia temos sempre um representante da câmara, que 

acompanha este processo e estamos convencidos que ainda este ano vai começar a ser 

construída esta empresa que não será só aquilo que ficará no Casarão, mas outras 

componentes de que iremos falar brevemente. ------------------------------------------------------------

------ No próximo dia 16 estará cá, em Águeda, o líder do grupo mundial que irá conhecer o 

terreno, que já está quase todo desmatado e também ele virá aperceber-se da dimensão do 
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projeto e já estão previstas e calendarizadas um conjunto de reuniões com empresas de 

Águeda para que possam também associar-se a este projeto. Portanto é um projeto grande, 

mas que não quer vir para cá e fazer o seu caminho independente do concelho. Quer-se 

imbuir no concelho e trabalhar como se há muito fizesse parte da nossa terra. -------------------

------ É isso que nós esperamos. Não foi só uma fábrica. É um projeto que queremos e em 

que acreditamos que pode ser diferenciador no sentido positivo.” ------------------------------------    

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por unanimidade, aprovou a proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse 

público e da proposta de valor de venda de terrenos inseridos no Parque Empresarial do 

Casarão (Espaço de Atividades Económicas) – alteração da entidade titular. ---------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas vinte e 

duas horas e catorze minutos, do dia cinco de junho de dois mil e quinze, 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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