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 ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos vinte dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 1ª Sessão Extraordinária da 

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

------ 1 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal de Reconhecimento 

de Interesse Público da empresa FJ Bikes Europe, Ld a.-------------------------------------------- 

------ Pelas vinte e uma horas e dez minutos deu início e presidiu a esta sessão o Sr. 

Presidente da Assembleia Francisco  Manuel Guedes Vitorino , sendo 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; -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ João Fonseca Coelho – PSD; ----------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Marlene Sofia Esteves Oliveira – PSD -----------------------------------------------------------------

------ Jorge Miguel Santos Melo – 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PJUF de Barrô e Aguada de Baixo;--------------------- 

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

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

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

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

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

------ Joana Margarida de Almeida Vela – em representação do PUF de Recardães e 

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

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

------ Daniela Rute de Oliveira – em representação do PUF de Tofa, Segadães e Lamas do 

Vouga; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Henrique Vidal Martins – em representação do PJF de Valongo do Vouga. ----------

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

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

------ 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 verificadas as justificações de falta dos seguintes membros: --------------------------

------ O Deputado Alberto Marques que seria substituído por Ricardo Manuel Figueiredo da 

Cruz; a deputada Marlene Gaio que seria substituída por Maria de Fátima Sampaio e Silva; 

o deputado Brito Salvador foi substituído por João Carlos Coelho; o deputado Paulo Matos 

que seria substituído por Ana Miguel Portilho; o Sr. Presidente de Junta de Recardães e 

Espinhel foi substituído pela sua tesoureira Joana Margarida Vela; o Sr. Presidente de Junta 

da Trofa, Segadães e lamas do Vouga foi substituído pela sua secretária Daniela Rute de 

Oliveira e o Sr. Presidente de Junta de Valongo do Vouga foi substituído por José Henrique 

Martins. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá início à sessão, cumprimentando a 

todos os presentes e aqueles que recorrem às novas tecnologias para acompanhar a 

sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa  mencionou que não existe 

correspondência urgente que justifique a sua divulgação e que por esse motivo irá deixar 
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para outra sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Não foram feitas intervenções do público. ------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------------

------ 1 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Muni cipal de reconhecimento de 

interesse público da empresa FJ Bikes Europe, Lda. ; -----------------------------------------------

------ Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra: ----- 

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

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

------ “Efetivamente venho aqui deixar aqui três ou quatro notas muito breves em relação a 

este assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como a maior porta de vocês ou quase a totalidade de vocês saberão eu não sou o 

profissional das lides da política, eu tenho uma atividade que desenvolvo e que é 

basicamente o meu ganha-pão! Eu estou neste ramo, estamos a falar na FJ Bikes, eu estou 

no ramo das bicicletas há mais de 18 anos. Comecei com alguns parceiros, hoje faço parte, 

estou integrado num grupo de empresas que, e como estamos hoje a falar aqui de 

investimentos e de números eu tive o cuidado de ver mais o menos o que temos feito e as 

projeções para este ano, e para terem uma ideia nós este ano vamos fazer cerca de 75 num 

grupo de empresas que colaboram em que há empresários aqui de Águeda, vamos fazer 

cerca de 75 mil bicicletas este ano! ----------------------------------------------------------------------------

------ Ora nós também e porque os tempos têm mudado, também temos hoje grandes 

necessidades, nomeadamente de arranjar melhores condições para continuarmos a garantir 

um produto cada vez de mais qualidade, um produto que é cada vez mais de incorporação 

Nacional e menos de importação, um produto que é exportado, que é vendido no nosso 

mercado e que substitui a importação. E como sempre pautei a minha vida por marcos, por 

balizas e por princípios, não podia hoje participar desta votação até porque à algum tempo 

atrás o Sr. Presidente da Câmara deu-nos a grande honra de visitar as nossas modestas 

instalações e constatou que são modestas e até pequenas, e nesse sentido e depois de 

muito pensar chegamos à conclusão, todos que estamos neste grupo de empresas, que 

necessitaríamos de fazer um investimento bastante avultado nomeadamente em instalações 

e equipamentos para garantir o futuro do trabalho que fazemos o desenvolvimento da 

atividade e dos postos de trabalho que temos e os que precisaremos de criar. Hoje mesmo 

uma pessoa em representação da nossa empresa esteve com o Sr. Presidente da Câmara e 

fez-lhe chegar esta nossa vontade. Por isso e reiterando o que disse e o que sempre penso, 

hoje vou pedir a sua autorização para me ausentar e não votar por conflito de interesses. ----
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------ Já agora queria convidar todos a participarem nas atividades do Barrô Mexe-te que 

ainda tem este fim-de-semana e o próximo.” ----------------------------------------------------------------

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

----- “Aquilo que temos aqui hoje é um pedido de utilidade pública portanto de, um 

reconhecimento de utilidade pública para um investimento que se pretende realizar em 

Águeda que tem como objetivo desbloquear alguns terrenos no Parque Empresarial do 

Casarão e facilitar esse processo, porque temos efetivamente um compromisso, portanto 

um pedido da empresa para adquirir cerca de 40 mil metros de terreno só que dentro 

daqueles terrenos que nós temos dentro do plano que está aprovado, superiormente 

aprovado, já não temos forma de suprir este pedido! -----------------------------------------------------

------ Então esta utilidade pública destina-se, interesse público municipal, destina-se a 

instruir o processo para podermos levantar a faixa de gestão de combustíveis que 

acompanha todo o plano atualmente em vigor. Este processo é exatamente o mesmo que 

foi feito relativamente à SAKTHI e por e simplesmente é administrativo, neste caso concreto 

não há aqui questões de verbas, de dinheiros, há sim um processo burocrático para 

podermos fazer andar este processo e permitir à empresa que se instale entre nós mais 

rapidamente porque o procedimento, digamos assim, normal seria de fazermos a alteração 

ao plano de pormenor e só depois poder licenciar a empresa! Aquilo que estamos aqui a 

fazer é, vamos dizer, é um acordo CCDR obviamente, é talhar um bocadinho e permitir que 

a venda do terreno e a construção, para autorizar a construção a câmara não poderá fazê-lo 

sozinho, fica como zona sem plano e como tal tem de merecer a concordância da CCDR e 

depois portanto dar continuidade a esse processo. Aquilo que portanto que estamos aqui 

confrontados é com uma necessidade mais rapidamente dar uma resposta a uma solicitação 

que temos de uma empresa de Taiwan que virá trabalhar para Águeda e montar bicicletas. 

Não sei se, podem ter reparado (com certeza repararam) que os donos, quem está como 

donos neste momento ainda são duas pessoas portuguesas porque a pessoa que está em 

Taiwan e que vai fazer este investimento (não Taiwan não fica ali assim mesmo depois da 

esquina, são bastante horas de avião) e só virá agora no início deste mês regularizar, se 

assim podemos dizer, esta situação e ficar com a empresa em seu nome, mas entretanto já 

desenvolveu todo o processo, já tem o processo de investimento entregue às autoridades 

portuguesas porque estão mandatados por ele e este processo efetivamente é, tudo leva a 

crer, que é para andar muito rapidamente para que no próximo ano esteja a produzir, a 

montar mais bicicletas. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só um esclarecimento esta empresa trabalha para o segmento médio-alto do mercado 

internacional e as bicicletas serão quase todas para exportação! -------------------------------------
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------ Muito obrigado Sr. Presidente vou estar disponível para todas as questões que queiram 

colocar” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu gostava só de fazer uma pergunta para enquadrar. Em primeiro lugar também uma 

declaração de intenções creio que toos nos estamos aqui unidos neste objetivo comum que 

é engradecer Águeda, o país, criar postos de trabalho, criar riqueza, distribui-la depois é 

outro problema! Mas é isso que estamos a discutir. -------------------------------------------------------

------ Eu gostava só de perguntar porque eu não percebi muito bem, só para ficar com uma 

ideia global, a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Barrô enquadra-se com esta 

situação por que motivo? A empresa… que ele pertence ao grupo de empresas a que 

pertence vai participar com, neste projeto, com este parceiro? É que eu fiquei um bocado na 

dúvida qual é a intenção! -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ “Não, penso que não! Vão pareceu mas ele também não está cá para poder 

esclarecer. Mas não me pareceu da intervenção dele que decorresse daí. ------------------------

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

------ “Pronto então pode haver outra intenção que espero que esclareçamos futuramente! ---

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

------ “Em primeiro lugar que reconhecer o meu conflito de interesse com este assunto, sou 

uma parte bastante interessada não só por razões de municipalidade mas porque da 

entidade em que trabalho e do qual faço parte da direção, espero vir a fazer bons negócios 

com todas as empresas que se instalem no Parque Empresarial do Casarão. Peço a vossa 

compreensão para se de facto vier a ser bem-sucedido nesta minha intenção de negócios e 

que isso não impeça que eu participe nesta assembleia. ------------------------------------------------

------ O ano passado algures, talvez há um ano, esta assembleia elegeu algumas comissões 

permanentes da assembleia municipal e uma delas a de energia e ambiente, 

acessibilidades, obras municipais, essa comissão é composta por mim, pelo Jorge Oliveira, 

Paulo Matos, pelo Paulo Pereira, pelo Francisco Simões, tem funcionado portanto temos 

sido bons camaradas simultaneamente bons companheiros e temos convergido e temos 

conseguido, e conseguimos elaborar uma agenda daquilo que deveriam ser os pontos 

daquilo que nós gostaríamos de influenciar como assuntos que poderíamos chamar à 

atenção para a Câmara Municipal e também, qui ça, nesta assembleia poder introduzir 

algum agendamento. O relator é o nosso colega Paulo Pereira, e penso que provavelmente 

na próxima assembleia, já reunimos algumas vezes, fizemos algumas reuniões não só entre 

nós mas com a câmara municipal. O executivo sempre nos tem dado apoio, ainda esta 
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semana estivemos todos juntos no Parque Empresarial do Casarão e penso que um dia 

destes produziremos o relatório daquilo que tem sido as nossas atividades que o nosso 

colega e membro desta comissão Paulo Pereira, como relator, apresentará aqui! A mim é 

uma satisfação pessoal presidir a esta comissão e no fundo os assuntos que nos trouxeram 

aqui hoje estão perfeitamente conexos! Nós percebemos imediatamente que o Parque 

Empresarial do Casarão tratando-se de assuntos de energia, ambiente, acessibilidades, 

obras municipais, nada acontece, aconteceu em muitos anos antes e provavelmente 

acontecerá em anos seguintes, tão corelacionado com o âmbito desta comissão permanente 

como o Parque Empresarial do Casarão e tudo aquilo que ele implica e terá como impacto. 

Nós debruçámo-nos sobre outros aspetos de agenda mas hoje é este que nos traz aqui hoje 

e sobre o qual, e para não fugir à ordem de trabalhos, que eu gostaria de me pronunciar e 

realçar o apoio municipal que desde a primeira hora tivemos àquilo que foi nosso 

atrevimento de crer não dinamizar mas influenciar alguns aspetos da agenda relacionada 

com o âmbito desta comissão. E é exatamente neste âmbito que eu gostaria de deixar aqui 

uma preocupação que é essencialmente pessoal e que tem a ver com não impacto 

ambiental, porque foram, tem-nos sido sistematicamente dado respostas perfeitamente 

consistentes fundamentadas a todas as preocupações que nós poderíamos e algumas delas 

já desenhámos e questões concretas que colocámos, que estarão a ser cuidadas no que 

respeita às matérias comuns das consequências ambientais, influentes, de emissões, mas a 

mim pessoalmente preocupa-me consequências de modificação. ------------------------------------

------ Nós esta semana, anteontem, na quarta-feira estivemos nas obras que estão a 

decorrer na SAKTHI, fomos otimamente acolhidos como espírito colaborador e como 

cordialidade pessoal pelo responsável da empresa que… fomos acompanhados 

pessoalmente pelo Sr. Presidente da Câmara e o responsável da empresa foi de uma 

cordialidade que todos nós penso que enaltecemos, e prestou-nos respostas e algumas 

delas ele também preocupado e a partilhar preocupações que nós dissemos que estávamos 

a sentir! A minha preocupação, e que eu gostaria de deixar ficar aqui presente porque ela 

está associada a mais este habitamento em termos de dimensão e concentração naquela 

região de infraestruturas industriais de algum vulto, pelo menos à escala local ou mesmo 

regional, tem a ver com questões de acessibilidade e qualidade de populações e de 

circulação que residem nas populações mais próximas. As respostas que nos foram dadas 

em termos de planeamento e de projeto são absolutamente satisfatórias para a fase em que 

nos encontramos e para o nível de questões que nós fomos colocar e algumas delas 

colocadas com alguma prudência, mas simultaneamente também com um nível de 

exigência sobre consequências. A minha preocupação pessoal é o desfasamento temporal 
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que existe na concretização de alguns projetos ou dos projetos que existem de 

desenvolvimento de infraestruturas que tem a ver com as acessibilidades e o imediato das 

laborações com que serão instaladas. Por exemplo, no caso concreto da fundição, da 

SAKTHI, o movimento de fundição e a necessidade de matéria-prima implicará qualquer 

coisa entre mil e 800 pelos dados que nos foram fornecidos pelo responsável da empresa 

presente, entre mil e 800 a 2 mil camiões de grande porte de matéria-prima básica que é a 

sucata, por ano, que chegará ao porto de Aveiro ou ao porto de Leixões. É evidente que mil 

e 800 ou 2 mil camiões de grande porte por ano, se nós dividirmos por 365 dias, não será 

muito significativo, mas sabemos que a logística, eu conheço particularmente bem porque 

conheço muitas siderurgias na Europa ou mesmo na Ásia, desde a Turquia, Republica 

Checa, França, conheço todas as siderurgias de Espanha, já as auditei todas e quando 

chega um navio de algumas dezenas de milhares de toneladas nas duas três semanas 

seguintes ele é descarregado e é feito o transbordo para os parques de sucata das unidades 

industriais. Esta concentração mil e 800 a 2 mil camiões na primeira abordagem, logo no 

primeiro ano, ou seja logo em Outubro, Novembro, Dezembro é quando se fará o stock para 

começar a laboração em Janeiro, e para a dimensão que nos disseram com que arrancava 

este movimento de camiões é concentrado em duas, três semanas. Só estamos a falar de 

uma das unidades, quando se juntarem outras e o movimento de construção de todas 

aquelas que estão neste momento a florescer, e não juntamos o movimento de logística que 

se desencadearia à volta do Lidl, causará uma necessidade de corredores de grande porte 

que temporalmente estão desfasadas dos projetos possíveis e quando serão executados 

sobre as infraestruturas necessárias. ------------------------------------------------------------------------- 

------ É este alerta que gostaríamos de deixar que será necessário cuidar de planos de 

contingência, não só para o funil da Cerâmica do Alto mas também para a estrada, mas 

também para outras vias como a da Borralha, como do Candam, como de Alvarim, aqui as 

vias internas que são simultaneamente ruas de aldeia, os vizinhos não têm rotinas 

preparadas para movimentos diferentes daqueles que tem hoje e que não tem em termos de 

escala nada parecido com isto, é necessário cuidar de sinalizações, é necessário cuidar de 

criar corredores multiplicados ainda que precariamente, ou seja, é necessário cuidar de um 

plano de contingência porque o impacto no que respeita aos movimentos rodoviários 

ganharão uma escala que se for feito um levantamento cuidado associado ao movimento 

que se prevê nos próximos 6 a 12 meses dentro do parque Empresarial do Casarão as 

costuras vão romper para tapar a cabeça descobrir-se-ão pernas! E a capacidade das vias e 

a qualidade de vida das pessoas que marginam essas vias será absolutamente influenciada, 

absolutamente alterada e corrompida e eu gostaria que houvesse algum cuidado particular 
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sobre esta matéria.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Começo por declarar que não tenho qualquer conflito de interesse com nada nem com 

ninguém! E a única conflitualidade que tenho é de me lembrar da história do Parque 

Empresarial, conflito comigo próprio! Porque eu recordo-me de ter dito aqui que Águeda era 

uma terra que por si só atraía investimento houvesse condições para que as pessoas 

investissem em Águeda! Volvidos três, quatro, cinco anos, parece que começamos a ter 

aqui alguns problemas de falta de espaço! Afinal uma coisa que era gigante… recordo-me 

da primeira fábrica que lá esteve, como ainda saudade, era uma fábrica de papelão, 

recordo-me dela com muita saudade e com o grande sentido de humor que existia na altura, 

é pena que ele tenha desaparecido! Mas hoje estamos aqui a discutir a necessidade, se eu 

li bem nos papéis, de mais de 45 mil metros2 parece-me uma empresa qualquer de Taiwan 

que vem por aí fora e portanto de facto se há uma aposta ganha que este executivo tem é 

uma aposta sempre no futuro, é uma aposta claramente naquilo que é estruturante para o 

concelho por mais desestruturante, conforme o Manuel Farias aqui falou, que possa vir a ser 

e de facto tem esse revés, não se pode ter tudo! Mas para mim o importante é que a zona 

industrial do Casarão, o famoso PEC, esteja não estando ainda fisicamente, mas que esteja 

a rebentar pelas costuras e portanto que tenha atraído investimentos desta dimensão. E 

este investimento para mim é um investimento que me agrada extraordinariamente! 

Extraordinariamente e eu explico porquê da mesma maneira quando se discutiu a Triangles, 

uma empresa também aguedense, de empresários aguedenses, ou seja parece-me que 

Águeda vai voltar de facto a ser não a capital nacional das duas rodas mas neste momento 

há a possibilidade de vir a ser uma das grandes capitais Europeias e talvez Mundial! E isso 

para mim é que é importante, e isso é estruturante para o concelho e eu, o Partido Socialista 

está extraordinariamente feliz com a vinda desta firma até porque é uma firma de tecnologia 

de ponta, do que eu li nos documentos que me chegaram, tecnologia de ponta e que vai 

fazer do que melhor se faz no mundo em termos das bicicletas! São 100 empregos e não é 

muito relevante serem 100 ou 50 a verdade é que vai ser uma produção de mais-valias e 

portanto fiquei também extraordinariamente contente com esta visão estruturada deste 

investimento, especialmente deste e da Triangles. É que há uma série de outras firmas no 

nosso concelho que sempre trabalharam para as duas rodas, daquilo que eu percebi se 

calhar garantimos não são estes 100 empregos, se calhar garantimos umas outras centenas 

de empregos de uma série de empresas de Águeda que vão estar a laborar em grande força 

para estas empresas nos acessórios. E portanto é esta ideia estratégica do 
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desenvolvimento, uma estratégia sustentada, como se diz, que eu acho que é 

extraordinariamente importante e acho que este é o caminho que Águeda deve apostar e 

este é o caminho correto e o caminho certo para a sustentabilidade do nosso concelho. ------ 

------ Portanto quero dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara e à sua equipa toda por 

este extraordinário investimento para o concelho, para o país e quis ressalvar isto porque eu 

não tenho a mesma paixão pela SAKTHI, que amanhã vai ser inaugurada, uma grande 

empresa, um grande investimento mas aí o deputado Zé Vidal fez uma intervenção aqui á 

uns tempos atrás extraordinariamente interessante portanto não vou recalcar nem redizer, 

essa preocupa-me mais sob o pontos de vista ambiental e por aí fora, mas de facto a 

verdade é que temos já a Triangles, temos a SAKTHI, temos esta empresa com sócios 

portugueses e de Taiwan e temos muitas outras empresas no Parque Empresarial e 

portanto era altura de o PSD vir aqui dar os parabéns à Câmara Municipal como forma de se 

desculpar pela aquela fábrica de cartão que aqui à uns anos lá meteu e de facto 

verificarmos que este era o caminho necessário para vir gente de fora, gente de Águeda e 

gente do estrangeiro investir na nossa terra que isso é que era importante, isso é que era 

fundamental e é isso que está a acontecer e portanto os meus parabéns ao executivo! -------

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

------ “Primeira questão sobre conflitos de interesse eu também não tenho! E também não 

tenho nenhuma paixão por edifícios nem por máquinas Paulo! As minhas paixões são outras 

mas não quer dizer que não tenha algum carinho pelos investimentos feitos em Águeda! ----- 

------ Segunda nota sobre a questão que aqui trouxe o meu colega Wilson e que se 

levantaram aqui algumas questões sobre isso. Aquilo que eu depreendi foi uma coisa muito 

simples, o Wilson disse aqui é que terá apresentado uma intenção de investimento também, 

julgo eu, eventualmente no Parque Empresarial do Casarão, foi assim que eu percebi, 

investimento esse sendo ele alguém que opera na área da possível concorrência deste 

investimento, entendeu que se deveria retirar para não ter nenhuma influência nesta 

votação. Foi o que entendi, não entendi nada mais sinceramente do que isto! Há conflitos de 

interesses dele nisto? Não há! Eu estava ali a olhar para o Vasco estava-lhe a dizer, ó 

Vasco deves lá ir falar também por esta via porque vieram dizer o que disse o Farias que 

também tens conflitos de interesses! Porque qualquer dia alguém lá compra um frango de 

churrasco que veio do aviário do Vasco e depois ele tem ali um problema também! Há ali 

também um conflito de interesses com o Vasco provavelmente! Vamos cá perceber o que 

são conflitos de interesses, obrigado Vasco por não teres vindo aqui! Pronto! --------------------

------- Em relação à fábrica de cartão, a fábrica de cartão teve o seu efeito, foi chamar à 

atenção para este município e pro concelho, que após inaugurar uma obra tanto tempo sem 
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se fazer lá nada era importante que nós nos mexêssemos! Não foi com certeza pela fábrica 

de cartão que o Sr. Presidente se mexeu mas faz parte da irreverência da juventude, já te 

esqueceste do que é ser jovem pelos vistos Paulo, porque muitas das vezes através de 

atitudes diferentes, radicais, chamam à atenção para determinados pormenores! Não nos 

podemos esquecer que o Parque foi inaugurado à 4 anos, à 3 anos peço desculpa. À 3 

anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação aos parabéns do PSD ou não parabéns do PSD, o PSD já disse isto várias 

vezes, apoiou a génese, achava que haviam outros locais! O PSD já apresentou uma 

proposta em relação aquilo que diz aqui o engenheiro Farias sobre a questão das 

acessibilidades. Entendo o projeto que está a ser feito, mas é um projeto estruturante que 

do nosso ponto de vista vai demorar muitos anos a ser feito, se o conseguirmos. Um projeto 

de 10 milhões de euros, que é estruturante não só para o Parque Empresarial do Casarão 

mas para todo o concelho e para dar a volta a todo ele, a Águeda, é um projeto já não é 

novo, que já tem muitos anos, já caiu e agora revolta porque mais uma alteração aqui ou 

acolá não importa, e apresentou aqui à algum tempo que inclusivamente se devia apostar 

nas ligações já existentes, fazendo um viaduto pela IC2 passando na Cerâmica do Alto, 

entroncando na variante para rapidamente desmobilizar! O Sr. Presidente até disse na altura 

que nem era preciso, nem era preciso para isso nenhum projeto, que nós com o dinheiro 

municipal fazíamos isso com uma velocidade muito grande! Recordo-me de o ter dito aqui! E 

isso no ponto de vista, acho que em termos imediatos desbloqueia logo isto.” --------------------

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

------ “Certo! Agora indo especificamente, o Sr. Presidente tem os parabéns nossos várias 

vezes, umas vezes até contra vocês! Estou-me a lembrar da questão da educação, enfim! 

Outras vezes não tem, outras vezes não tem! Quando ele faz bem tem os nossos parabéns, 

quando faz mal tem as nossas críticas! É a nossa maneira de estar! Muito bem. -----------------

------ A minha questão tem à ver exatamente com os de trás aqui. Eu por acaso acho que 

esta proposta de interesse que nós votaremos a favor, obviamente, mas esta proposta de 

interesse público vem muito pouco fundamentada! Porque quer dizer, dizermos que é alta 

tecnologia temos que fundamentar o que é alta tecnologia, porque eu não vejo ali nenhuma 

fundamentação para alta tecnologia! Acredito que o Sr. Presidente tenha visto alta 

tecnologia na visita que fez, mas a fundamentação não existe, na proposta! Não existe 

nenhum projeto na proposta, só existe lá uma declaração de intenções! Acredito que o Sr. 

Presidente a tenha! Estou a dizer o que nos deram a nós, assembleia municipal, mas nesta 

matéria nós temos que estar de boa-fé e acreditar nestes projetos, como já disse isto várias 

vezes, isto tem o nosso apoio! Diferente é dizer que ela esta muito bem fundamentada! Eu 
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acho que estas questões em que nós declaramos interesse municipal têm que estar mesmo 

bem fundamentadas porque se não qualquer dia começamos aqui a andar. ----------------------

------ Mas ó sr. Presidente, só lhe queria fazer duas perguntas sobre isto! Primeira questão, 

nós estamos a declara interesse municipal para portanto permitir alargar a área de 

construção no Parque Empresarial do Casarão? Se por acaso esta empresa não vier a 

culminar a sua intenção de aquisição do terreno e do investimento, essa área fica disponível 

para outras? Foi assim que eu depreendi. Muito bem! ---------------------------------------------------

------ Segunda questão é esta, o regulamento que se aplica ao Parque Empresarial do 

Casarão é o mesmo que se aplica a este terreno? Quer dizer que isto também terá que 

voltar a vir cá porque não faz parte deste terreno do regulamento neste momento do Parque 

Empresarial do Casarão? Presumo eu que não faz parte, não sei se terá que voltar cá a vir à 

assembleia municipal, não sei se sim se não! Quando for efetivamente para se fazer a 

tração. É uma pergunta não é uma afirmação! ------------------------------------------------------------- 

------ E eram estas duas perguntas efetivamente que eu tinha para lhe fazer!” --------------------

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

------ “Infelizmente demasiadas vezes nesta assembleia tenta-se passar aqui a ideia de que 

todos aqueles que tem alguma coisa a dizer sobre o Parque Empresarial do Casarão são 

contra a existência do Parque Empresarial do Casarão! É pena que assim seja! É um pouco 

parecido com aquilo que aconteceu em tempos, hoje menos falado, com o AgitÁgueda! E eu 

relembro, aproveito para relembrar aqui, algumas questões que fui alertando ao longo dos 

tempos sobre o Parque Empresarial e não porque era contra o Parque Empresarial, mas sim 

porque entendia que havia um conjunto de questões que deviam de ser devidamente 

tratadas para que ele pudesse ter sucesso que me obrigava a falar sobre ele. E uma delas 

era essencialmente, tudo bem vamos construir um novo Parque Empresarial, temos vias 

dotadas e infraestruturas necessárias, mas não devemos de esquecer o resto das zonas, ou 

das multizonas industriais que existiam no concelho. Outra questão que fomos falando 

algumas vezes foi da iniciativa da Câmara Municipal de contruir pavilhões para 

posteriormente arrendar no Parque Empresarial, ainda esta semana tive a oportunidade de 

dizer ao Sr. Presidente da Câmara que a eu ver e tendo esses pavilhões uma dupla função, 

por um lado resolver um problema que o Sr. Presidente me disse que ainda persiste de falta 

instalações devidamente certificadas, mas tinham uma segunda intenção que era a de criar 

alguma dinâmica, levar alguma dinâmica e com isso dar um impulso ao Parque Empresarial. 

Por isso continuo a achar que deveria de ser repensado! ----------------------------------------------- 

------ Depois havia um problema crónico que continua a não ter solução e que com quanto 

mais empresas se lá instalarem mais crónico ele fica, que é o eterno problema das 
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acessibilidades! O Sr. Presidente teve a oportunidade a quando da visita que fizemos na 

quarta-feira de dizer que a ligação que prevê a norte, presumo, que não tem ainda evolução, 

mas deu para perceber que houve uma evolução naquela que era a postura da câmara e no 

seguimento de uma sugestão que o CDS já à muito tinha dito nesta assembleia que era a 

que se deveria equacionar a possibilidade de uma ligação a sul, e penso que não se 

conseguido essa evolução a norte que essa será um bom caminho. --------------------------------- 

------ Já que fizeram questão de referir deixar-lhe também aqui para terminar Sr. Presidente 

duas questões, como é sabido de acordo com o convite que recebemos do Sr. Primeiro-

ministro António Costa, amanhã estará de visita ao Parque Empresarial e perguntar-lhe se 

foi a convite da Câmara Municipal e aproveito também para perguntar, se esse foi um 

convite feito da Câmara Municipal, se a Câmara Municipal convidou mais algum dirigente 

político que tenha contribuído para que algum investimento de referência tenha sido feito no 

Parque Empresarial? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Em primeiro lugar, para responder ao Sr. Manuel Farias, que 2 mil camiões por ano 

são menos de 7 camiões por dia. Neste momento, já trabalham no parque empresarial mais 

de 200 pessoas, nas obras. Que eu saiba, no início, até poderá ser feito um 

aprovisionamento maior para colocar a empresa a funcionar, mas não vai ser feito um 

aprovisionamento para um ano, porque não havia parque de sucatas que resistisse. 

Portanto, isto de ter a quantidade inicial para começar a laborar é aquilo que irá ter 

continuamente, mas que irá ter a necessidade de manter o parque abastecido. Mas, neste 

momento, já trabalham no parque mais de 200 pessoas, o movimento de camiões já é 

bastante grande e acho que se notam problemas, porque está-se a fazer a ligação do gás e 

estreita ainda mais aquela via, mas não há problemas, portanto acho que ainda temos aqui 

uma margem para crescer e uma margem para podermos, portanto, ter tempo para 

trabalhar e criar as infraestruturas que faltam no parque. E por falar nas infraestruturas, 

também para dizer que estamos a estudar efetivamente uma passagem para sul, uma saída 

do parque para sul, mas que olhamos para o terreno e parece-nos que é fácil que existe 

muitos eucaliptais, muita mancha florestal, só que depois quando pegamos no Google e 

temos uma imagem superior, para arranjar um corredor, não é nada fácil, posso-vos dizer 

que... Já estão a estudar isso, mas eu tive a primeira intervenção, a primeira análise com os 

técnicos e não sei por onde é que o vamos passar bem. Porque há sempre uma casa, é que 

isto não pode andar assim às curvas mesmo para um lado e para o outro. Há sempre uma 

casa, há sempre mais uma fábrica que está... Não é fácil. Mas pronto, está a ser estudado e 

havemos de encontrar, obviamente solução, e também se tivermos depois... Se for 
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necessário também alguma casa se seja necessária remover, portanto terá de se negociar 

essa possibilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre os investimentos que o Sr. Wilson, Presidente da Junta, falou aqui é que 

efetivamente eu visitei a empresa, ele falou-me nisso, e hoje mesmo me confirmou, 

confirmaram-me, não ele, mas um seu representante, essa possibilidade de investir aqui 

assim no parque. Também não vejo qualquer razão de incompatibilidade, mas se o Sr. 

Wilson entendeu isso não vou obstar, aquilo que vem para cá, inclusivamente, é uma 

empresa que, pelo menos naquilo que eu conheço, não é concorrente, é de outra área de 

mercado, e portanto não vejo problemas a qualquer conflito de interesses, mas não há 

problemas. Poderemos ter alguns problemas é em termos de terrenos para disponibilizar 

para novos investimentos, porque teremos o mesmo problema que temos aqui agora, e 

mesmo, embora compremos bastantes terrenos, nós este ano já comprámos mais 600 mil 

euros de terrenos, estamos a comprar mais, mas isto não um processo fácil e aqui o João 

que o diga, que só quase faz compras de terrenos. Quanto à vinda deste assunto à 

assembleia municipal de novo, eu sinceramente não tenho uma resposta conclusiva para 

dar. Porque os terrenos... Eu não sei, inclusivamente, se o executivo tem competência para 

vender este valor. Porque nós estamos aqui a falar num valor que, assim de grosso modo, 

poderá haver ajustamentos face aos postos de trabalho e etc. Aquilo que está no 

regulamento, porque aquilo que vamos vender, é nas condições do regulamento em que 

está, portanto são 40 mil euros, estamos a falar de 600 mil euros, eu sei que o Sr. 

Presidente da Câmara para comprar acho que não pode atingir este valor, não sei para 

vender se pode, portanto... Não averiguei essa situação, mas tirando isso não vejo razão, 

portanto, para ter de vir à assembleia, mas não está averiguado da minha parte.---------------- 

------ Quanto ao Paulo Pereira, outras zonas industriais, nós temos feito um esforço, e temos 

avançado para colocar condições nas outras zonas industrias. Que eu me lembre, acho que 

temos poucas falhas de alcatroamentos ou, quer dizer, ainda temos algumas falhas, mas 

estão nestes pacotes de estradas que estão agora a ser desenvolvidos. Dois adjudicados, 

outro em adjudicação. Obviamente que, não vamos resolver os problemas todos, e quando 

há alguns conflitos, quando as pessoas não mostram colaboração para resolver os 

problemas, a câmara também deve ter menos disponibilidade para resolver os problemas 

que tenham, porque isto tem de haver aqui algum equilíbrio e isso verifica-se num caso ou 

noutro, felizmente, poucos, mas aquilo que temos feito e que esperamos fazer, obviamente 

vamos fazer, é levar as infraestruturas às empresas que estão criadas, não é criar frentes 

urbanas e criar capacidade construtiva em terrenos que não são da autarquia, porque aí 

voltamos ao mesmo problema de estar a produzir especulação fundiária.-------------------------- 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 20/ maio/2016  

14

------ Quanto aos pavilhões, não é pavilhões... Ao pavilhão que a autarquia tem neste 

momento a concurso, que é uma unidade com 3 mil metros quadrados para fazer 6 

unidades de 500 metros para cada uma, para disponibilizar às empresas, ou que já existam, 

ou que se venham a instalar. É um processo que ainda está e que estará em avaliação até 

sabermos o montante concreto, quando é que vai custar, e para avaliarmos nessa altura 

qual é o preço de colocar no mercado e o retorno desta mesma operação. Mas, 

efetivamente, nós entendemos que... e terá o regulamento que teremos... até podemos 

analisá-lo todo porque, a ideia não é que sejam para eternizar lá as empresas, era para 

poderem começar a alavancar um pouco o seu início e depois que procurem, ou que criem 

instalações, porque nós também no parque empresarial também temos condições para que 

a baixo custo, com um investimento reduzido, possam construir as suas instalações, mas 

algumas empresas no seu início, nem para isso têm capacidade. Portanto, há aqui uma 

ajuda, portanto ao incentivo e à criação de novas empresas.”------------------------------------------ 

------ António Jorge Henriques Nunes – PJ União de Fregues ias Préstimo e Macieira : ---

------ “Há pouco, veio aqui o meu colega Paulo Pereira, fez aqui uma pergunta que não foi 

respondida pelo Sr. Presidente da Câmara. E era uma pergunta que eu tinha vontade de a 

ter feito, mas como o meu colega Paulo Pereira veio aqui fazer essa pergunta, eu não vim 

ao púlpito antes, venho agora. A minha pergunta tem a ver com uma curiosidade que eu 

tenho. Eu recebi um convite, de que amanhã estará cá o Primeiro-ministro da geringonça e, 

eu gostaria de saber se o Sr. Presidente da Câmara Municipal convidou também, ex 

governantes, como por exemplo, o Sr. ex Ministro Poiares Maduro, ou então, o ex Vice-

Primeiro Ministro, que segundo eu sei, tiveram um papel fundamental na vinda desta 

empresa a Águeda e, portanto, como mera curiosidade eu gostaria de saber se anteriores 

governantes foram convidados também para a inauguração da primeira pedra da Sakthi.“---- 

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

------ “Sinceramente, penso que não foram convidados quaisquer anteriores governantes.”--- 

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

Borralha : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Bom, como sabem eu sou um fervoroso adepto do Costa geringonça, porque acho 

que o Costa geringonça, já lá vão uns meses, e todas as pessoas já deviam olhar para ele 

como o Sr. Primeiro-ministro de Portugal... Sr. Primeiro-ministro de Portugal que, de facto, 

demonstrou que num país que é à beira mar plantado como Portugal, não é preciso ser 

nada do outro mundo, para pôr uma geringonça a funcionar. Houve outros, que eram o 

suprassumo da Europa e uns bons alunos e que afinal nem uma geringonça conseguiram 

consertar. E essa é a grande diferença! Portanto, amanhã vem cá o Sr. Primeiro-ministro Dr. 
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António Costa, que ficará para a história e o tempo assim se encarregará de dizer como um 

dos grandes e bons primeiros-ministros deste país.------------------------------------------------------- 

------ Bom, depois queria dizer outra coisa o CDS, que é importante dizer ao CDS. Eu há 

bocado, quando cá vim fazer um exercício de memória, é porque a política é mesmo um ato 

de memória. Vamos lá ver uma coisa! Essa história de chegar aqui e dizer assim: “Bom, 

aquela história da fábrica de cartão dos jovens irreverentes”, foi mesmo uma forma de fazer 

política. E a política... Eu era dos gajos mais irreverentes que havia. No meu tempo de 

juventude era dos gajos mais irreverentes, mas era a fazer política, que eu nunca brinquei! 

Mesmo quando era pequenino já não brincava, era a sério. E, portanto, na política a gente 

tem que assumir, e a única que vem aqui, que sempre disse: “Sr. Presidente da Câmara, 

oiça, não se preocupe com a zona industrial, deixe lá o PSD e o CDS falar para aí contra a 

zona industrial.” Ó homem, o que é preciso é haver uma! Porque fomos os maiores 

importadores de empresários e de empresas para fora do concelho de Águeda, porque a 

única coisa de funcionava em Águeda era a não existência de nada estruturado. Aliás Sr. 

Paulo Pereira, o Sr. conseguiu chegar aqui passado 4 anos do parque empresarial estar 

feito, a lembrar o Sr. Presidente da Câmara por causa de umas zonas industriais, que têm 

umas casas pelo meio, aquela coisa que vocês dizem de zonas industriais! Que não são, 

que não são, que não são... E ainda agora vem falar de uma coisa que há 30 anos devia ter 

sido resolvida e não foi! E de facto, a única coisa que foi resolvido, e que facto está a dar 

frutos, e que de facto houve quem defendeu, e facto houve quem estando sempre a favor, 

foi criando problemas... oiça, ó Sr. Paulo Pereira, é óbvio que aquilo que o Engenheiro 

Manuel Farias aqui falou, é óbvio, é um problema! Nós não temos estruturação para 

receber, nem que seja 7 camiões por dia, 14, 20, 21. Mas há uma coisa que eu lhe garanto, 

isso estamos sempre a tempo de resolver. Fazer infraestruturas para passar 7, 14, 21, 33, 

53 camiões estamos sempre a tempo de fazer. O que nós não tínhamos era a possibilidade 

de sonhar com camionetes. Percebe? Não tínhamos a possibilidade de sonhar com 

camionetes. Hoje já falamos num problema grave que é o grande número de camiões que 

pode afluir à zona industrial e se calhar, portanto, vamos ter problemas. E esta é a diferença 

entre quem fala e quem faz, entre quem critica e quem avança! E aquilo que o CDS fez aqui 

durante muito tempo e o PSD, foi criticar, exatamente, a zona industrial. Eu relembro-lhe a 

história do LIDL, “Oh pá afinal o LIDL não vem e tal, afinal de contas não há lá nenhuma...” 

Afinal de contas há! E se o LIDL não vier também não morre ninguém! A verdade é que há e 

que temos muita gente interessada e temos que adquirir mais terreno, e temos a garantia de 

uma coisa! É que também é preciso analisar outra coisa ó Sr. Paulo Pereira. É que foi numa 

altura de recessão económica, que a câmara municipal, exatamente, fez uma coisa na altura 
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em que havia muito dinheiro não foi feito. E portanto, há sempre um tempo para a gente 

conversar acerca das coisas e a questão da memória. -------------------------------------------------- 

------- E depois queria dizer outra coisa. O Dr. Paulo Portas, deduzo eu, que deve ter tido 

interferência e muito bem, para que as empresas se instalassem em Águeda. Então mas ele 

não era o Vice-presidente? Ele não era o Vice-primeiro-ministro? Não era o Ministro de 

estado? Ele não fazia a tal situação... Como é que se chamava? Que era aquela coisa... 

Diplomacia económica, que andava a levar... Não mas é para isso que ele é pago! O Dr. 

Paulo Portas era pago, exatamente, pago com o nosso dinheiro, como eu sou pago na Junta 

de Freguesia com o nosso dinheiro para trabalhar! Eu não agradeci aqui ao Sr. Presidente 

da Câmara: “Ó Sr. Presidente da Câmara, eu quero-lhe agradecer muito!” Eu não tenho que 

agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, porque o Sr. Presidente da Câmara tem a 

obrigação de fazer o que fez, agora eu posso é reconhecer, e foi aquilo que eu fiz. Dizer: 

“Sr. Presidente da Câmara, parabéns, foi uma boa aposta, o Sr. trabalhou bem!”. Isso é o 

que a gente deve fazer, é reconhecer, a gente não tem que agradecer, quem é pago para 

trabalhar para nós todos, quem é pago para encontrar soluções. Um político é pago para 

encontrar as melhores soluções para o seu país, para a sua região, para a sua terra, para a 

sua freguesia, é para isso que nós cá estamos. Não andamos cá para andar aqui a 

reconhecer e a agradecer. Agradecer o quê? O Sr. Vice-primeiro-ministro tinha a obrigação, 

e muito bem, de arranjar investimentos, de facilitar a vida a todas as câmaras do país! Não 

era a de Águeda! A todas as câmaras do país, para que a gente fizesse uma coisa que é 

fundamental, e que a geringonça até é acusada de não fazer, que é, “Ai Jesus que os 

investidores não vêm cá investir!”. Portanto, essa era a função do Dr. Paulo Portas, e aí 

quem exerce uma função, não se agradece. Quanto muito pode-se reconhecer, agradecer 

não que é feio. Porque o Sr. Vice-primeiro-ministro era pago... Ó Paulo, era pago! Pago para 

trabalhar, não era pago para fazer de contas! Portanto, cumpriu a sua missão, quanto muito 

podemos reconhecer, neste caso concreto, se teve interferência, cumpriu bem a sua 

missão, é para isso que lá está. Agora, o que é importante ficar aqui frisado também, é que 

houve quem, de facto, sempre criou, é de facto, sendo quem criou engulhos, empecilhos e 

tentou inventar problemas, para a questão da zona industrial, e houve quem aqui esteve que 

de forma clara e inequívoca ao lado do executivo dizendo: “Esse é o caminho, esse é o 

futuro de Águeda!”, é de obras estruturantes que precisamos para o concelho, elas estão aí 

e estão da dar frutos. Parabéns Sr. Presidente, não lhe agradeço, mas dou-lhe os parabéns! 

Esteve bem, cumpriu bem a sua função, é isso que nós devemos fazer. Por isso é que eu 

estava a dizer há bocado ao Hilário para ele dar os parabéns, era neste sentido, não era vir 

agradecer... Em política não se agradece, quanto muito reconhece! E este exercício tem que 
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ser feito, o exercício de memória tem que ser feito. Não podemos agora chegar agora aqui: 

“Não a gente sempre apresentou os problemas...”, mas estivemos sempre de acordo, mais 

ou menos...”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Jorge Henriques Nunes –  PJ União de Freguesias Préstimo e Macieira  ----

--------- “Bom, o meu colega o Paulo ainda há pouco falou no agradecer e no reconhecer. E 

de facto temos que reconhecer o trabalho da Câmara Municipal no Parque do Casarão, 

agradecer ao vereador João Clemente na aquisição dos terrenos, mas eu até agora fiquei 

sem saber se há falta, se há inexistência de convite anterior dos governantes deu-se porque 

eles não fizeram nada ou se de facto, sobretudo aqueles dois nomes que eu falei, foi do 

anterior vice-primeiro Ministro e do anterior Ministro Poiares Maduro, se de facto teve ou não 

interferência e se eles ajudaram ou não que a SAKTHI viesse para Águeda? ---------------------

------ Era só esse reconhecimento que eu gostaria de ver ou não por parte do Sr. Presidente 

da Câmara!” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Venho aqui aceitar o repto do meu colega Paulo Seabra… venho aceitar este repto 

porque eu acho que se deve dar os parabéns efetivamente quando se faz trabalho e quero 

recordar que até hoje as empresas que estão instaladas em Águeda, quase todas foram 

instaladas no tempo do PSD, com alta tecnologia que existe em Águeda, com criação de 

emprego que existe em Águeda! Se hoje temos uma mão-de-obra qualificada foi porque 

empresários e poder local, na altura, decidiram apostar nisso! É certo que com pouco 

planeamento porque na altura o planeamento não tem nada a ver com o planeamento de 

hoje! Mas o que existe hoje em Águeda tem à ver com o passado! Da mesma maneira que o 

Sr. me desafia a dar os parabéns ao Sr. Presidente, que já o fiz varias vezes, já lhe disse 

isto, desafio-o a vir aqui a dar os parabéns também aos anteriores presidentes de câmara 

do PSD que muito fizeram para ter estas empresas que hoje, até hoje, a produzir existem 

em Águeda! É por veia dos ex-presidentes de câmara do PSD e de todos o PSD de todo o 

concelho, de todo o CDS, de todo o PS, que nós temos isto! Desafio-o a vir aqui dar os 

parabéns também a eles!” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Jorge Miguel Santos Melo  – PS -----------------------------------------------------------------------

------ “Vou tentar. Gostaria de fazer aqui uma pequena ressalva e efetivamente dar os 

parabéns aos presidentes de Câmara que tiveram a audácia de à muitos anos a esta parte 

no concelho vizinho de Albergaria ter construído um parque Empresarial, Oliveira de Frades 

ter contruído um parque Empresarial, Oliveira do Bairro ter construído um parque 

empresarial, e assim sucessivamente, e em Águeda isso não aconteceu! E portanto esta 

medida que este executivo teve para construir o parque empresarial só peca mesmo por 
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uma coisa, é que devia ter sido à 30 ou à 40 anos atrás!” -----------------------------------------------

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

------ “Só queria dizer sobre o assunto dos convites ou não convites a anteriores membros 

governativos ou outros, é que sempre foi postura da câmara convidar aqueles que estavam 

no poder no momento independentemente de aquilo que fizeram no passado para que 

essas obras se realizassem! E portanto não vimos qualquer motivo para alterar, se essas 

pessoas foram importantes? Foram pessoas quem a Câmara, eu pessoalmente, me socorri 

quando havia a possibilidade de entrar um projeto espanhol a concorrer, que concorreu, e 

que no sentido de encontrar mais algumas armas para podermos contrapor contra aos 

espanhóis que estavam a entrar-nos pela porta dos fundos, se assim se pode dizer! 

Portanto houve mas não é hábito da Câmara convidar pessoas que estiveram relacionados 

como houve anteriormente como de outros membros para outras ações. Por isso eu não 

ando a fazer aqui a divulgar permanentemente o que é que fizeram! Se tive ajuda de muitos 

governantes do PSD para as coisas que estão em Águeda? Tive, também tive governantes 

do PS, caramba! Eu não faço para mim, aqueles que lá estão são aqueles com quem eu 

trabalho porque o objetivo é Águeda e como tal eu tenho de os convencer que os nossos 

projetos são melhores que os dos outros para que eles nos possam apoiar! É isto que eu 

faço independentemente da cor política! Agradeço que eles tenham o mesmo tratamento 

para comigo! Fui bem recebido? Fui, não posso dizer a mesma coisa na área da saúde, 

certo? Os senhores sabem disse perfeitamente e também o disse! Certo? Portanto trato as 

coisas clarinhas como elas são, pelo menos tento tratar, mas em convites oficiais quem está 

no poder na altura é que vem, até porque isso depois dá alguns melindres que eu nem 

quero entrar nessas coisas! --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------- “Ó Hilário, o meu bisavô foi um dos primeiros industriais de Águeda, era o Amaro do 

Amaro Lda. Não sei que presidente da Câmara do PSD é que eu vou agradecer. O meu 

outro bisavô era dono ali de uma serração. Bisavô, percebes? Bisavô! -----------------------------

------- O que é que eu quero dizer? Eu não acho que o Sr. Presidente da Câmara seja aí um 

feitor de fábricas, não é isso! Aquilo que eu estava a dizer é que o Sr. Presidente da Câmara 

fez uma coisa que é importante para receber fábricas e que durante muitos anos em 

Águeda, que é preciso aqui também dizer e lembrarmo-nos todos. Por isso é que esta 

história do, vamos lá ver, como é que é? Superior interesse municipal, ou lá o que é, já é 

uma coisa que eu já disse aqui que até é corriqueira! Porquê? Porque nós agora todos os 

anos e todas as vezes quase de assembleia para assembleia vem aqui declarar o superior 
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interesse municipal que é para legalizar as firmas. O que é que isto quer dizer? Ó 

engenheiro Hilário a gente às vezes a ser simpáticos e a fazermos as coisas andar para a 

frente, no meio de tanta simpatia acabamos por criar problema às pessoas e repare que 

durante anos e anos as nossas empresas tiveram um bocado, para não dizer um bocado 

muito, gravíssimos problemas em financiamentos europeus porque não tinham, como é 

que? Como é que chama aquilo? Você é que sabe disso que você é da engenharia! Licença 

de utilidade! Porquê? De utilização, licença de utilização, o que é que isto quer dizer? Quer 

dizer que cresceu a coisa um bocado de uma forma anárquica e portanto sofremos muito 

desses problemas e hoje, hoje precisávamos, hoje precisávamos e como disse o meu 

camarada Jorge, a questão é que os outros concelhos. E portanto ele disse que é uma obra 

estruturante, o PEC é uma obra estruturante exatamente porquê? Porque uma empresa 

quando vem tem quase a garantia que se vai instalar dentro de todas as normas e regras, e 

que portanto mesmo se calhar a fazer-se uma firma. Já há possibilidade de haver 

financiamento e a economia tem que andar desta forma, a economia tem que andar desta 

forma, não pode andar é ao sabor da especulação imobiliária que havia em Águeda, e que 

os terrenos eram a um preço perfeitamente absurdo e impensável que fez com que as 

pessoas de Águeda fossem para fora! ------------------------------------------------------------------------ 

------ Sou um cidadão de Águeda e sou um homem que anda na política desde os 14 anos e 

portanto tenho a obrigação de me lembrar de tudo o que o foi feito pelo PSD de bem e de 

mal! Era o que faltava eu chegar agora aqui e dizer, bom o PSD em Águeda só fez asneiras! 

Mas será que alguém em 30 anos só fez asneiras? Essa não é a discussão! A grande 

questão aqui é que de facto durante 30 anos comparados aos 12 da socialista, o PSD fez 

muito mais asneiras proporcionalmente e a todos os níveis que o PS! E essa é a diferença 

que se reflete nas eleições! Mas é óbvio que o PSD fez muitas coisas boas e portanto nós 

todos temos que reconhecer sempre, a todos os partidos, inclusivamente eu durante muitos 

anos estive na oposição, e acho que na oposição tive um papel importante vindo cá criticar. 

Como acho que o PSD e o CDS quando vêm criticar está a ajudar a construir. Isso é a 

política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora este caso concreto sejamos sérios, sejamos sérios! Façamos uma analise seria! 

Tanto é que tu até costumas dizer que eu não me dou bem com o Presidente não é? Não, a 

gente tem que fazer uma análise séria! O Sr. Presidente da Camara aqui fez uma obra 

estruturante para o concelho e que é uma coisa como dizia o Jorge que tem, ele disse 30 

porque é um rapaz novo e portanto bem-disposto, mas tem 40 ou 50 anos de atraso! E isso 

é que podia fazer com que hoje nós fossemos muito maiores do que ao que já somos! 

Porque repara numa coisa Hilário! A grande característica do Aguedense é exatamente o 
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seu espírito que hoje se diz empreendedor que antigamente era o industrial, antigamente 

era o dono da chafarrica! Mas a verdade é que ele tem essa capacidade única de investir, 

está a empresa quase a ir à falência e ele trabalha numa área e de uma dia para o outro ele 

muda aquilo radicalmente para outra, e a verdade é que nó temo um série de empresários 

que criam riqueza às vezes do nada! Por isso se calhar é que nos chama judeus, porque 

temos essa capacidade única de transformar e fazer crescer as coisas! ---------------------------- 

------ E portanto a única coisa que esta gente sempre precisou se calhar foi de um 

Presidente de Câmara que lhe desse mais condições conforme está agora a acontecer! E 

isso é que eu lamento que não tenha acontecido! Agora que houve muita gente do PSD que 

fez muito bem ao concelho, com certeza! O concelho não é só um bom concelho desde que 

o PS chegou à Câmara, já o era antes! E já no tempo do meu bisavô era porque ele fez ali a 

fábrica do Amaro. E o meu outro bisavô ali também fez a serração, correto? Vê la então a 

quem é que a gente tem que agradecer, certo?” -----------------------------------------------------------

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

------ “Demoro um 1 minuto Sr. Presidente! Só para transmitir uma notícia que penso que é 

má para o concelho, que espero que não seja ainda de surpresa para todos! Espero eu que 

nesta sala o já alguém soubesse, mas o site da DGAE voltou a estar ativo e lá consta de 

que todas as turmas de início de ciclo do Instituto Duarte de Lemos para o próximo ano 

letivo foram extintas! Dizer-lhe Sr. Presidente que houve oportunidade para incluir um ponto 

que me parecia de importância… Sr. Presidente termino já … ----------------------------------------- 

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ Sr. Deputado tenha paciência mas vou ter que lhe tirar a palavra, não está em causa!” -

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

------ “Só que me parece que não houve a oportunidade de incluir este ponto na ordem de 

trabalhos e que se deveria marcar uma assembleia para debatê-lo. ---------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ “Tenha paciência, não pode fazer isso! O Sr. sabe muito bem que não pode fazer isto, 

temos de nos cingir aquilo que está decidido! Aquilo que está em causa!” -------------------------

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

------ “Invoco um pedido de que logo que possível se marque uma assembleia.” -----------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ “Mas o Sr. Não precisa de pedir porque esse assunto já foi tratado. Tenham paciência, 

nós estamos aqui para discutir e votar a proposta da Câmara Municipal de reconhecimento 

de interesse público da empresa Bikes Europe, Lda., ponto final! Não estamos aqui a 
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discutir outras coisas! E eu aconselho o Sr. Deputado Paulo Pereira a falar com o seu líder 

de bancada.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- “O que estava a dizer é que às vezes especificamente sobre alguns pontos se fala de 

muita coisa circundante que às vezes deveríamos estar calar até por uma questão de pudor 

relativamente aos assuntos que estamos a tratar às pessoas e às empresas desenvolvidas!    

------ Portanto nesta matéria eu não tenho dúvidas, nós estamos de facto neste momento 

numa onda de facilitismo porque os tempos são efetivamente extremamente complicados. 

Deduzo que em alturas anteriores quando se calhar a economia funcionava de outra 

maneira, nós seriamos um bocado mais criteriosos a analisar todo este tipo de projetos 

porque ele cria algum desequilíbrio e alguma injustiça perante outras empresas que tendo 

tido que investir no passado ficaram prejudicadas efetivamente, relativamente àquilo que 

nós estamos a fazer hoje e em relação às facilidades que estamos a dar hoje! Mas 

especificamente como os tempos estão difíceis, portanto nós ponderamos objetivamente 

apoiar situações destas e projetos destes e eu acho que este é mais um que, enfim, temos 

que apoiar! Particularmente vai criar mão obra, nós podemos interrogar hoje que tipo de 

mão-de-obra, se mão-de-obra especializada ou não, se mão-de-obra a explorar ou não, mas 

isso são coisas que só o futuro nos virá trazer e portanto temos que no fundo apoiar de 

algum modo estrategicamente este tipo de vontades e simultaneamente também este tipo 

de esforço que o município faz para cativar investimento. ----------------------------------------------- 

------ Eu li o projeto da FJ Bikes, objetivamente ele tem um desenho estratégico que o Sr. 

Presidente da Câmara no futuro pode vir ou não a ser atingível, pode vir ou não a ser 

seguido, pode ser aumentado mas pode ser diminuído. Obviamente que neste momento 

criticar ou por reservas sobre aquilo que vai ser feito também a nós nos ficaria um bocado 

mal porque o futuro a Deus pertence e consequentemente também o investimento e o 

desenvolvimento da economia são coisas que nós não podemos prever, e portanto acho 

que à volta disto há muito pouco que questionar, é efetivamente uma empresa, do pouco 

que eu conheço, o Sr. Presidente conhece mais porque que esteve lá. Do pouco que eu 

conheço é uma empresa que tem alguma capacidade de desenvolver novas tecnologias e 

de desenvolver produtos de qualidade, é uma empresa que funciona já, tanto quanto pelo 

que eu me apercebi, em rede estratégica neste momento com algumas empresas do nosso 

concelho, irá funcionar se as coisas correrem bem, obviamente, com outro numero de 

empresa que em outsourcing poderão, digamos, contribuir para a rede de trabalho que esta 

empresa pode vir a proporcionar! Eu não partilho da perspetiva do conflito de interesses! E 

porque é que não partilho? Porque eu acho que o Sr. Presidente da Câmara tem essa 
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obrigação e reconhece que é assim que será feito no futuro, se qualquer empresa nos 

mesmos moldes chegar à câmara para pedir situações idênticas a camara não terá outro 

meio e outro remedio que proporcionar às empresas as mesmas condições e as mesmas 

facilidades. E se a câmara e se o executivo e se não fizesse compete-nos a nós, assembleia 

municipal, preservar esse tipo de situação. E portanto eu nem acho que esta segunda 

situação necessária porque o Sr. Presidente, creio eu, que sendo pessoa de bem e pelo 

tempo que enfim que cá vai estar, por aquilo que lhe chegar obviamente que não deixará de 

proporcionar às empresas, quer sejam nacionais quer sejam estrangeiras, as mesmas 

condições! E portanto da parte que me toca e creio da parte que toca ao CDS, não temos 

nada a obstar e aprovamos a declaração de utilidade pública do pedido que o executivo faz 

neste momento!” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de Reconhecimento de 

Interesse Público da empresa FJ Bikes Europe, Lda. ---------------------------------------------------- 

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão as vinte e duas horas e trinta minutos, 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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