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ATA DA 1ª REUNIÃO DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

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

horas, nas instalações da Junta de Freguesia de Aguada de Cima, teve lugar a 4ª Sessão 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 1 – Análise e Votação de Atas: ------------------------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 5ª Sessão Extraordinária, de 19 de ago sto de 2015; --------------------------

------ 1.2 – Ata da 6ª Sessão Extraordinária, de 23 de out ubro de 2015; ------------------------

------ 1.3 – Ata da 7ª Sessão Extraordinária, de 26 de out ubro de 2015; ------------------------

------ 1.4 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 11 e 14 de dez embro de 2015; ----------------------

------ 1.5 – Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 26 de fevereir o de 2016; ------------------------------

------ 1.6 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 15 de abril de  2016; ------------------------------------

------ 1.7 – Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de 20 de mai o de 2016; ----------------------------

------ 1.8 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 17 e 20 de jun ho de 2016; ----------------------------

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

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

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

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira 

do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 

75/2013 de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Tomada de conhecimento da Atribuição de Medal ha de Mérito Municipal, 

Grau Prata, ao atleta Tiago Tavares; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de regulamento para 

apoio à Pintura de Fachadas e Muros – medida transi tória – alteração de prazos; --------

----- 3.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de apoio Financeiro à 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – pavimentaç ão do espaço exterior ao Posto 

Médico; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de atribuição de 

subsídio à Associação da Barrosa em Defesa da Flore sta, União de Freguesias de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e Junta de Freguesia de Valongo 
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do Vouga – Seguros de Acidentes Pessoais; -----------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de apoio extraordinário 

às Associações de Proteção Civil do concelho e Asso ciação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Águeda; ------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de celebração de 

Protocolo de Cedência das instalações da antiga Esc ola Básica de Avelal à União das 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vou ga e Agadão; -------------------------

------ 3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de resolução de 

protocolos e contratos interadministrativos na área  da Educação, nomeadamente, das 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e R efeições Escolares para alunos 

do 1.º CEB; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de protocolos de 

parceria no âmbito da Educação Pré-escolar e refeiç ões escolares para os alunos do 

1º CEB – contratos interadamnistrativos; ----------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal da 5ª revisão 

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

------ 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de alteração ao 

protocolo de Cooperação Técnica e Financeira para o  Desenvolvimento em Parceria 

de programas e projetos de requalificação das insta lações no Hospital de Águeda; -----

------ 3.12 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de Júri para a abertura 

de procedimentos concursais de pessoal dirigente; -------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de ampliação do 

Parque Empresarial do Casarão – PEC-Águeda; -------------------------------------------------------

------ 3.14 – Análise e Votação das propostas da Câmara Mu nicipal de Fiscalidade do 

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

------ 3.14.1 – TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passa gem; ---------------------------------

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

------ 3.14.3 – Derrama; -------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ 3.14.4.1 – Fixação da taxa; ------------------------------------------------------------------------------

------ 3.14.4.2 – Redução da taxa de IMI em função do núme ro de dependentes; -----------

------ 3.14.4.3 – Majoração da taxa de IMI para prédios de volutos; -------------------------------

------ 3.14.4.4 – Majoração da taxa de IMI para prédios de gradados; ----------------------------
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------ 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para Autorização 

prévia de Compromissos Plurianuais, de acordo com o  artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 

de fevereiro, Assunção para: ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15.1 – Prestação de Serviços de Consultoria na ár ea de mecânica de cena – 

retificação do Caderno de Encargos; ----------------------------------------------------------------------

------ 3.15.2 – Adenda ao protocolo nº 220/2015; que estip ula as condições de 

comparticipação financeira para execução do projeto  de beneficiação das instalações 

na sede do Centro Social Cultural e Recreativo de C rastrovães. --------------------------------

------ 3.15.3 – Adenda ao Contrato-Programa nº 135/2015, q ue estipula as condições de 

comparticipação financeira para execução do projeto  de construção de bancadas no 

Campo de Jogos da Canada. ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15.4 – Locação de Hardware e Software para gestão  de frota composta por 56 

viaturas municipais e 14 máquinas municipais; -------------------------------------------------------

------ 3.15.5 – Manutenção para apoio às aplicações SIGMA,  utilizadas no Municipio e 

nas Juntas de Freguesia;  --------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15.6 – Contratação de serviço de um Revisor Ofici al de Contas para o projeto 

CISMOB do Programa Territorial INTERREG; -----------------------------------------------------------

------ 3.15.7 – Cedência de sala Snoezelen e Jardim Terapê utico aos alunos com 

multideficiência, autismo e outras patologias dos A grupamentos de Escolas do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vitorino , secretariado pelas Senhoras Secretárias Cristina Paula Fernandes da Cruz  e 

Elisa Pires . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Elisa Pires – PS; ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Marlene Domingos Gaio – PSD; ------------------------------------------------------------------------ 

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

------ Cristina Paula Fernandes da Cruz – PS; --------------------------------------------------------------
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------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; ------------------------------------------------------------

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

------ André Santos – CDS; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ João Carlos da Fonseca Coelho – PSD; --------------------------------------------------------------

------ Hermínio Guapo – PS; -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Compareceram igualmente à Sessão Extraordinária, os  seguintes Presidentes de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcôba; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PJ da União das Freguesias de Recardães e 

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

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

------ Daniela Rute de Oliveira Fernandes – em representação do PJ da União das 

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

------ José Henrique Vidal Martins – em representação do PJ da freguesia de Valongo do 

Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Executivo da Câmara Municipal encontrava-se repre sentado pelos Vereadores: 
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------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente; -----------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

------ O Presidente da Assembleia começou por cumprimentar todos os cidadãos de Aguada 

de Cima ali presentes e dar uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente de Junta de 

Aguada de Cima, Albano Abrantes e todo o seu executivo pela forma como recebeu os 

trabalhos da Assembleia, como nos acolheu e como colaborou para que a assembleia 

pudesse decorrer dentro da normalidade e da melhor forma. Cumprimento ainda os 

membros da assembleia municipal, todo o executivo, todo o público presente 

presencialmente e todos os que nos acompanham pela Águeda TV, bem como os senhores 

jornalistas presentes sempre bem-vindos. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

A deputada e secretária da assembleia Carla Tavares que solicitou suspensão de mandato 

até ao dia 24 de novembro que é substituída pela deputada Elisa Pires; Brito Salvador foi 

substituído por João Carlos Coelho; o deputado Paulo Pereira que seria substituído por Ana 

Patrícia Sanches, a qual também comunicou a sua impossibilidade de estar presente, seria 

substituída por Denis Sá que terá também comunicado a sua ausência logo será substituído 

por Lino André Pessoa Santos; o deputado Casimiro Pinto que seria substituído por Beatriz 

Fragoso, a qual também não podendo estar presente é substituída por Herminio Guapo; 

Presidente da União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga foi substituído 

pela secretária da junta Daniela Rute de Oliveira Fernandes e finalmente o Presidente da 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga que foi substituído pelo Tesoureiro José Henrique 

Vidal Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Do cidadão Amilcar Marques , duas comunicações. Uma sobre os baldios e outra 

sobre a sua posição relativa ao Recreio Desportivo de Águeda. --------------------------------------

----- Duas moções recebidas da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de 

Travassô e Óis da Ribeira . Uma aprovada pela assembleia de freguesia relativamente ao 
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Instituto Duarte Lemos e uma segunda a propósito do encerramento das escolas do 1º ciclo 

de Óis da Ribeira e de Espinhel, a qual apenas se refere a Óis da Ribeira onde a 

assembleia de freguesia refuta por completo a decisão da Câmara Municipal de encerrar as 

escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Do Partido Ecologista os Verdes , foram recebidas duas missivas, uma delas 

referente à resposta obtida do Ministério da Cultura a um conjunto de questões sobre a 

estação arqueológica de Cabeço do Vouga e outra a propósito de uma proposta do projeto 

de lei nº 295/13 sobre a proposta de revogação da Lei dos Baldios, Lei nº68/93 de 4 de 

setembro, os documentos encontram-se à disposição para quem os quiser consultar. ---------

------ 1 – Análise e Votação de Atas: ------------------------------------------------------------------------

------1.1 – Ata da 5ª Sessão Extraordinária, de 19 de agosto de 2015; -------------------------------

------1.2 – Ata da 6ª Sessão Extraordinária, de 23 de outubro de 2015; -----------------------------

------1.3 – Ata da 7ª Sessão Extraordinária, de 26 de outubro de 2015; -----------------------------

------1.4 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 11 e 14 de dezembro de 2015;--------------------------- 

------1.5 – Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 26 de fevereiro de 2016; ----------------------------------

------1.6 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 15 de abril de 2016; ----------------------------------------

------1.7 – Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de 20 de maio de 2016; ---------------------------------

------1.8 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 17 e 20 de junho de 2016.---------------------------------

------ 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 todas as atas. ---------------------------------------------------------------------

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

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

------ Manuel Henriques : -----------------------------------------------------------------------------------------

------ “Passados quase dois meses da catástrofe que foi o incêndio agosto de 2016, perante 

a passividade autarca, convém refletir sobre o que foi este fatídico incêndio. Um incêndio 

com uma magnitude de que não há memória no nosso concelho. Mesmo tendo 

consideração a alguns fatores adversos climatéricos convém referir fatores que contribuíram 

que ardesse uma área que se deve aproximar dos números apontados pelo PCP, 11 mil 

hectares mais 7 mil hectares. O montante de prejuízos que se deve aproximar do montante 

do incêndio da Madeira ou mesmo ultrapassar. As atividades económicas que cria pelos 

seus prejuízos atuais e futuros. Para dezenas de milhares de munícipes, proprietários, 

trabalhadores florestais, madeireiros, etc, os prejuízos ambientais e da água entre outros. 
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Para isto há que apontar o nada ou muito pouco feito pela Câmara Municipal e por muitas 

juntas de freguesia para que os incêndios tomem estas proporções, referimo-nos a 

caminhos que são uma miséria, faltas de pontos de água que como se viu, bombeiros que 

tiveram de vir da castanheira abastecer ao rio a Bolfiar. No estrangeiro vemos os camiões 

das autarquias a abastecer os carros de bombeiros, os empregados da Câmara e das juntas 

a andarem a limpar valetas e a regarem jardins em vez de ajudarem ao combate. Os 

sapadores da câmara a fazerem de jardineiros, etc. quanto ao circo do fogo, constata-se já 

há muitos anos que é só folclore, pelo número de carros e pessoas e muito pouco trabalho. 

Devo referir no entanto o trabalho valioso das nossas associações de proteção, muito dos 

bombeiros da cooperação de Águeda e de algumas vizinhas, do empenho e contributo de 

muitos jovens de origem urbana, da valentia da população que passou por estes momentos 

de aflição. Lamento perante esta catástrofe, o Sr. Presidente não tenha seguido os seus 

colegas de Arouca e são Pedro do Sul a reclamar pelos direitos dos seus munícipes 

atingidos por esta catástrofe, não tenha solicitado ao Sr. Primeiro Ministro que fosse feito um 

inquérito das circunstâncias que contribuíram para esta catástrofe.----------------------------------- 

------ José Oliveira : ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje venho aqui porque foi um repto lançado pelo Sr. Presidente de Assembleia de 

Aguada de Cima. Venho falar sobre a mudança do posto médico. Eu numa reunião de 

executivo questionei o Sr. Presidente porque é que não se fazia a mudança como anseia 

aqui a junta de freguesia, a assembleia, as médicas e os médicos que são do posto médico, 

têm todo o interesse em mudar aqui para esta escola que agora está inativa. É uma escola 

que tem parque de estacionamento, está aqui no centro, tem boas condições, inclusive o Sr. 

Presidente investiu ainda há pouco anos nuns painéis solares que ainda lá estão. Há poucos 

anos também sofreu uma grande intervenção e está requalificada, portanto é um edifício 

com boas condições e na reunião do executivo o Sr. Presidente disse-me que não mudava 

porque era uma zona inundável. Eu só em lembro haver aqui uma cheia em Aguada e eu 

era até Presidente da Junta, durante toda a minha vida aqui no centro. Também logo a 

seguir, o Sr. Presidente não deve estar a par, houve logo a requalificação de uma das 

pontes, alargamos a ponte para que a água escoasse mais e a grande intervenção que ele 

não deve saber de certeza foi a intervenção na nacional 1 que é um abarreira que há em 

materiais, a junta autónoma de estradas interveio e alargou o caudal para que água saísse 

com mais facilidade e portanto essa intervenção quase que faz com que não haja mais aqui 

cheia no centro de freguesia. E portanto não vejo razão e conhecendo bem como conheço 
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isso e conhecendo bem o edifício, acho uma excelente ideia. Aliás no ano passado, aqui 

mesma sala houve uma proposta no orçamento participativo para se fazer essa mudança, 

votada por muita gente com a aclamação de muita gente que querem essa obra, a junta de 

freguesia quer essa obra. Portanto aqui não há a questão se é do PSD, PS, CDS, toda a 

gente quer essa obra, é natural que um ou outro não queira mas a maioria quer. Portanto o 

Sr. Presidente tem de rever essa posição ou analisar melhor ou o que me é dito e que foi 

explicado é que iam comprar um terreno para alargar o posto médico, mas mais 

investimento em terrenos para quê se já temos o edifício, para quê mais investimento 

naquele edifício se não tem grandes condições para crescer? Tem e comprarem mais um 

terreno, mas nós já temos aqui um terreno e um edifício. Foi o repto que me lançaram e 

gostava que o Sr. Presidente levasse mais isso em conta.----------------------------------------------

------ Aproveitando estar aqui, mais 2 ou 3 coisas que se calhar o Sr. Presidente não anda 

bem a par do que se faz aqui em Aguada de Cima, se calhar tem de andar mais atento a 

quais são as prioridades. Nós temos aqui uma rua que é a Rua da Mata em que vivem 

pessoas e está por pavimentar, ou seja, no dia de hoje com o calor que está é impensável 

viver naquela rua, isto há anos que está assim, já no meu tempo de junta era assim e havia 

o repto de meter saneamento, que não existe saneamento na rua mas entretanto eu já saí 

há 7 anos e continua a rua por levar o saneamento e aliás Aguada de Cima com este 

executivo que já vai em 11 anos, pouco saneamento se fez cá em Aguada de Cima. Tirando 

o da Nacional 1 que até é de Aguada de Cima e Barrô e Aguada de Baixo, praticamente não 

se fez nada. Será que Aguada de Cima não merece saneamento, será que aquelas pessoas 

daquela rua não têm direito, é mais importante andar-se a fazer alcatroamentos em ruas que 

nem uma casa têm como se está a fazer atualmente em Aguada de Cima? Isso é que é a 

prioridade, pra mim é importante isso porque cria desenvolvimento, não sou contra mas 

primeiro temos de ir às prioridades. Como é que aqui numa zona de um parque que tem 

várias fábricas, por 200 metros não se faz a ligação de uma à outra? Talvez por não ter 

infraestruturas, mas também há um local, São Martinho deve ser um local privilegiado, eu 

não estou contra, até fui eu que abri esses arruamentos, não tem infraestruturas e anda-se a 

fazer alcatroamentos então porque é que não se faz também o alcatroamento ali na Rua da 

Mata? Esta é a rua prioritária em Aguada de Cima, eu lancei no ano passado aqui e foi a 

única proposta que foi aceite e depois não foi a votação porque diz que não tinha pareceres, 

agora em executivo apareceu uma obra em Bolfiar igualzinha e já não era preciso 

pareceres, eu não percebo bem estes critérios, que é a Rua dos Passadouros que é a rua 
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que liga aqui a variante que liga ali àquelas fábricas, são várias as que já lá estão há anos, 

porque é que não se faz isto? Por falta de infraestruturas? Aquela rua não precisa de 

infraestruturas nenhumas, as infraestruturas já estão do outro lado da rua, é só fazer a 

pavimentação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso que as ideias que eu lanço aqui são comuns com a assembleia de freguesia, 

eles de certeza que defendem o que eu estou aqui a defender, eu não estou a defender uma 

ideia minha, estou a defender uma ideia daqui da freguesia e portanto gostava que o Sr. 

Presidente perante Aguada de Cima, a mim já me explicou, mas as suas explicações não 

são para mim bem aceites nem para a assembleia de freguesia de Aguada de Cima. ----------

------ António Figueiras – Presidente da Assembleia de Fre guesia de Aguada de Cima : -

------ Eu venho aqui falar de um processo que está agora a começar e as minha palavras 

espero que o Sr. Presidente da Câmara não as entenda mal porque eu vou falar nesse tal 

processo que o Sr. Presidente já conhece. ------------------------------------------------------------------

------ Eu tive conhecimento pela imprensa escrita, na semana passada, da ampliação da 

zona industrial de Águeda, o parque empresarial. Aquilo que eu vi no jornal levantou-me 

algumas questões, no jornal não dava para ver, mais tarde eu fui consultar a internet e 

verifiquei mais em pormenor a extensão da ampliação da zona industrial. De facto ela 

começa nas alminhas do Casarão na estrada que vai para o Parque Empresarial do 

Casarão, vai para o Jugo, vai para o Salgueiral, os de Aguada de Cima conhecem, antes do 

Salgueiral ele chega praticamente ao cemitério de São Martinho, atravessa as terras de São 

Martinho, chega à Rua 18 de Maio praticamente encostado às casas de São Martinho, 

depois atravessa o Ervesilho, vai para o Vale da Cavada, depois chega à Mama pequena e 

à Mama grande depois vai ao Baltaneco e vai ligar à Povoa de Baixo. De facto é uma 

extensão enorme e aqui há alguns pontos que eu queria deixar à reflexão. Começando na 

parte que liga o cemitério de São Martinho à Rua 18 de Maio, ele atravessa um vale 

bastante profundo com terras de cultivo e depois do Ervesilho que chega ao Vale da 

Cavada, eu queria levantar a questão porque eu da parte sul das terras do Ervesilho há um 

grande equífero que faz ligação com o Vale da Cavada. Digamos que quando foi feita a 

captação de água na Borralheira cujo poço dá 54,5 litros por segundo, e depois foi 

referenciada como a melhor zona de captação de Aguada de Cima. Depois havia outro 

equífero onde havia um furo para ver a constituição geológica do terreno e esse equífero é o 

do Vale da Cavada, é um equífero muito importante preservar porque a água é escassa. 

Junto aos Caveirais onde há captação de água que abastece as fontanárias de Aguada de 
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Cima, há mais abaixo a zona do Gorgulhão que é outra zona muito importante de captação 

de água. Eu acho que estes pontos devem ser bem ponderados e esta zona é uma zona 

que conheço muitíssimo bem. Neste momento era capaz de fazer o levantamento cadastral 

de 40% a 50% por cento dos proprietários daquela zona sem sair daqui. -------------------------- 

------ O que eu pedia ao Sr. Presidente e ao executivo da Câmara Municipal que tivesse em 

conta estes aspetos e nós não estamos aqui para complicar nada, estamos aqui para 

colaborar. Sempre colaborei com a Câmara neste sentido e se for preciso colabora neste 

aspeto com a Câmara eu estou disposto a colaborar com a Câmara para não se cometer 

erros que mais tarde nos vamos arrepender. ---------------------------------------------------------------

------ Carla Moreira : ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Vamos aqui ao ponto 3.15.7, a cedência da sala de Snoezelen, e pergunto, estamos a 

falar duma sala com estimulação sensorial com implantação de equipamento sensoriais ou 

falamos em Snoezelen que é uma terapia que prevem da Holanda? E que terapia esta que 

trabalha os sentidos e que exige salas brancas, salas escuras e salas de aventura, ginásios 

de aventura. E como trabalho em Snoezelen, olho para as salas de Snoezelen como uma 

porta de entrada muito mais vasta de ideias e na minha ideia há um caminho riquíssimo 

para fazer com multimédias, temas interativos, feedback ápticos na parte do tato. 

Finalizando mostro-me grata com este avanço, sabendo então que se for Snoezelen, que 

Águeda fez uma grande aposta e vou esperar por resultados. ----------------------------------------- 

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

------ Respondendo às questões colocadas pelo Manuel Henriques, aquilo que ardeu no 

segundo fogo foram 8300 hectares, já temos os números finais sobre isto e sobre os 

caminhos que temos são aqueles que nos permitem e que temos por vezes dificuldade de 

fazer, porque temos muita dificuldade por causa de meio metro de terreno de pinhal para 

alargar um caminho. Isto é preciso ser dito e depois também temos de dizer que plantam os 

eucaliptos até em cima do caminho, que dificulta tudo. Nós vamos ver se alteramos a nossa 

atuação, se conseguimos ter autoridade para não deixar que isto aconteça porque depois 

quando acontecem as catástrofes aque del rei que não devia ter acontecido. Mas quando é 

para criar as infraestruturas, quando é para alargar os caminhos é uma complicação. Aque 

del rei que o terreno é meu e aqui ninguém mete a máquina! E é isto que nós vemos muitas 

vezes e a lei portuguesa ainda não permite que se abram estes caminhos como deve ser 

mesmo forçando os donos deles. ------------------------------------------------------------------------------

------ E queria rebater veemente “os sapadores andaram a regar os jardins”, isto é mentira, 
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os sapadores, vi-os acompanhei-os, estive no incêndio muitas horas, mesmo muitas horas e 

eles estiveram lá em diferentes frentes como esteve muita gente da câmara municipal 

envolvida nos incêndios, por isso queria que ficasse bem claro que houve um grande 

envolvimento dos meios da câmara e de muitos meios e assim foi possível que este fogo 

tivesse corrido da forma como correu. Porque um fogo com 8300 hectares, não ter havido 

vítimas, não ter havido casas que não tenham ardido foi necessário muito muito 

empenhamento de quem esteve no terreno para atuar nestas circunstâncias. --------------------

------ Quanto ao Sr. José Oliveira, ele que é engenheiro, esqueceu um pormenor, é que os 

edifícios agora têm outras exigências que não tinham no passado e um edifício como este 

que está aqui ao lado, escola, embora ele tenha recebido algumas obras de recuperação, 

não tem o mínimo de condições para albergar algum tipo de serviço neste momento porque 

tudo o que é isolamentos térmicos, tudo o que está nesta área, não tem, não respeita. E 

este edifício está localizado numa cota muito baixa e isso é inegável. Já teve uma inundação 

enquanto era escola, já teve uma inundação e infelizmente as alterações climáticas estão aí 

e cada vez mais nós vamos ter fenómenos meteorológicos mais violentos e aquilo que 

aconteceu uma vez é natural que se repita mais vezes. Quanto às obras, aquilo que vamos 

fazer naquele edifício é adaptá-lo às necessidades que a população tem neste momento, 

nós não precisamos duma obra muito grande, ter muitas divisões, o que nós precisamos é 

de ter bons cuidados médicos dados em condições e é isso que nós vamos proporcionar à 

população, é criar naquele edifício as condições para que ele responda às exigências que 

temos no momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às questões das ruas eu vou deixar para o Sr. Vice Presidente responder. ------

------ Sobre o que disse o António Figueiras, eu vou-me adiantar já porque é um ponto da 

ordem de trabalhos. A situação que nós temos no momento, nós estamos a fazer uma 

ampliação do Parque do Casarão que temos já praticamente toda comprometida, se se 

materializarem todas as intenções que já temos, a ampliação que iremos fazer terá 

infraestruturas completas, penso eu, estimo eu daqui a ano e meio, tem pretendentes para 

quase tudo e mais do que isso, nós precisamos de ter na minha perspetiva capacidade de 

planear futuro e ter capacidade de planear futuro e ter disponibilidades para quando há 

empresas interessadas em virem-se localizar, nós podermos dar respostas. Aquilo que nós 

pretendemos e que aprendemos também quando foi com a Sakthi, foi que em Portugal não 

existe um único parque industrial equipado ou com disponibilidade em energia em “muito 

alta tensão”. “Muito alta tensão” permite custos energético para as empresas que se 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30 de setembro e 3 de outubro de 2016  

 

localizam naquele parque, mais baixos. E permite também que determinado tipo de 

empresas, grandes consumidoras de energia, como é o caso da Sakthi, possam colocar-se 

entre nós e escolher-nos. A Sakthi esteve para ir para Espanha porque Espanha garantia-

lhe além da muito alta tensão, garantia-lhe um licenciamento muito mais célere, em seis 

meses teriam tudo licenciado. Se nós não tivermos, ou se não houver e não há neste 

momento em Portugal, um parque para uma empresa como a Sakthi, chegar lá e poder ter o 

licenciamento num curto espaço de tempo. E é isso que nós queremos ter, queremos ter 

terreno disponível para poder aceitar ou negociar a colocação de empresas de grande valor 

acrescentado. Mas também há outra coisa, o mercado da energia está a mudar muito, mas 

a mudar muito intensamente e vai mudar muito no futuro. E há uma coisa que se chama 

redes privadas de energia que está-se a começar a falar agora em Portugal e que nós 

queremos estar também aí na primeira linha porque isso pode, ao limite, dar energia mais 

em conta a todos nós, a todos que estão aqui e inclusivamente a autarquia poder ter alguma 

sustentabilidade financeira por outros modos que não a cobrança de impostos.------------------

------ Sobre a localização e sobre aquela mancha de terreno que eu concordo que é brutal, é 

enorme, mas nós fizemos uma análise de expansão, não fizemos uma análise 

pormenorizada das situações que temos dentro daquela zona que vamos ter de acautelar. 

Há zonas de REN, obviamente que não serão ocupadas e há outras zonas como referiste 

que terão de ser pensadas e terá de ser visto que ocupação ou não ocupação vai ter. Aquilo 

que nós estamos a ver é, da possibilidade, do interesse, da abertura da assembleia 

municipal para que possamos avançar com este processo para alargar o Parque do 

Casarão. Quando se vai para negociação com uma entidade como a CCDR e isto tem 

muitas negociações e isto é um processo que não está concluído num prazo dum ano. Há 

muitas entidades a pronunciarem-se sobre e que vão todas dar a sua opinião e que vamos 

todos procurar a melhor solução, agora, primeiro temos de saber se a assembleia municipal 

entende que devemos caminhar para aí, ter um parque empresarial com muito alta tensão e 

ter capacidade para receber empresas quando elas nos batem à porta. Porque 

sinceramente eu já passei pelo tempo em que as empresas vinham a Águeda falar com a 

Câmara e eu não tinha respostas para lhes dar. A resposta que tinha era, olhem vão para os 

concelhos vizinhos porque eu não tenho. Eu e a equipa que está comigo se conseguimos 

resolver isso no tempo em que estivemos a liderar o concelho, não queria deixar a porta 

fechada para aqueles que vêm a seguir e que tivessem de dar a mesma resposta aos 
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empresários que querem instalar-se entre nós. ------------------------------------------------------------

------ Sobre a sala Snoezelen, eu deixaria para a Sr.ª Vereador Dr.ª Elsa responder. ----------- 

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida  – Vereador: -------------------------------------------

------ “O Sr. Presidente está me a passar a palavra relativamente às obras nas estradas. 

Efetivamente nós temos vindo a fazer um número significativo de empreitadas de obras na 

rede viária do concelho, estamos a percorrer um pouco todo o concelho, a cobrir as 

situações que achamos serem as mais prementes e mais urgentes e portanto o critério 

fundamental que nos vai levando a ir andando com estas empreitadas, a priorização tem a 

ver com a categoria das vias e depois muito também com o estado em que elas se 

apresentam. Dentro das possibilidades vamos tentando que as vias que vamos 

pavimentando tenham já as infraestruturas e algumas como a Rua da Mata ainda não têm. 

É recorrente, quando nós apresentamos uma obra feita, lá vem alguém “ah falta esta e 

aquela”. Para nós, cada vez que fazemos uma estamos mais próximos de chegar à outra 

próxima, aquela que ainda falta. Já agora e porque estamos aqui eu gostava de prestar um 

esclarecimento que tem vindo aqui sobretudo na freguesia de Aguada de Cima a ter 

sobretudo alguma incompreensão e tem a ver com um pavimento que nós fizemos não só 

em Aguada de Cima, também o fizemos na freguesia de Valongo, do Préstimo, da 

Castanheira que foi a aplicação de um pavimento que se chama Selaricil, nomeadamente na 

estrada da Forcada junto à Pemar, no Garrido e em muitos outros sítios, na Borralheira 

também. Eu tenho-vos a dizer que o nome da empreitada foi “correção de pisos com 

deficientes condições de aderência. Queria-vos dizer que aquelas obras na altura em que 

foram executadas pela Câmara Municipal e que foi em mandatos anteriores aos nossos, 

foram feitas com materiais absolutamente inadequados e que servem para as camadas de 

enchimento e nunca para as camadas de desgaste, a zona onde o trânsito circula, a parte 

superior dos pavimentos. Esse material normalmente é mais barato, disse-nos um membro 

do executivo da altura que fez assim porque era para fazer mais mas efetivamente é 

efetivamente perigoso. Se nos próximo invernos, ali na zona da Pemar, na Borralheira, ali 

junto à CREF, não acontecerem aqueles despistes que acontecem quando as condições do 

piso estão ligeiramente húmidas e que se repetiam em determinados sítios, o nosso objetivo 

está plenamente cumprido. Portanto foi esse o critério, estas estradas não apresentavam 

mazelas na sua estrutura que obrigassem a que tivessem outro tipo de intervenção. -----------

------ Elsa Margarida de Melo Corga  – Vereadora: -------------------------------------------------------

------ Relativamente à sala Snoezelen, este protocolo que propomos visa a utilização quer da 
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sala Snoezelen quer de um jardim terapêutico que a CERCIAG possui e também fazer o 

transporte das crianças da sala de multideficiência e da sala de autismo da Fernando 

Caldeira e outros alunos do concelho sinalizados para frequentarem esta sala. Nós já temos 

há alguns anos uma parceria com a CERCIAG neste âmbito, já temos vários alunos que 

anualmente frequentam a sala, e o objetivo é intensificar essa utilização porque existem 

crianças que têm a necessidade de uma utilização semanal e crianças que necessitam de 

utilizar duas vezes por semana. Portanto o que intencionamos é dar uma resposta mais 

eficaz às necessidades, penso que desta forma respondo depois se houver mais alguma 

questão estarei disponível. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Bem-vindos à nossa Vila de Aguada de Cima. É com muita alegria que vos recebemos 

pela primeira vez a câmara com uma assembleia municipal. Apresentamo-nos sempres 

disponíveis para o fazer, agradecemos a excelente relação que temos tido com a Câmara 

Municipal. Espero que o jantar vos tenha agradado mas peço também desculpa por alguma 

falha que tenhamos tido. Obrigados a todos por ter vindo a Aguada.---------------------------------  

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

de Alcôba; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu venho aqui apresentar uma Moção de Louvor relativamente aos fogos que se 

abateram entre os dias 8 e 12 de agosto até porque nem tudo correu mal e também não 

fomos abandonados por todos. Portanto a Moção de Louvor que tenho a apresentar é a 

seguinte: “A segunda semana de agosto foi sem sombra de dúvidas a semana mais difícil da 

vida do nosso concelho. Descobrimos em Águeda alguns valores que até então estavam 

adormecidos, reforçamos outros e mostramos que a união faz a força. A união de todos foi 

fundamental para que conseguíssemos superar as adversidades, foi debaixo de muita luta 

com muita vontade e com muita garra, características que tão bem definem as nossas 

gentes, que conseguimos superar o mal que se abateu sobre nós. Agora o momento é de 

recomeçar, agora o momento é de reunirmos esforços no sentido de reconstruirmos as 

nossas freguesias e o nosso concelho com a superação que nos é reconhecida. Vamos 

recolocar a nossa terra no lugar de onde ela nunca saiu, vamos com o esforço de todos e 

com ajuda de todos relançar as nossas freguesias e o nosso concelho com ainda mais cor e 

mais beleza do que alguma vez ele teve. Em nome da Freguesia do Préstimo e Macieira de 
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Alcôba gostaria de agradecer a disponibilidade e o empenho de todos aqueles que nos 

ajudaram no combate às chamas bem como toda a coragem e bravura que alguns 

demonstraram arriscando a própria vida. Assim, proponho um voto de louvor a todos 

aqueles que nos ajudaram, nomeadamente a população civil, aos bombeiros, às 

associações de proteção civil, aos autarcas, aos funcionários da autarquia, às IPSS’s e aos 

escuteiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca da moção apresentada, o Senhor 

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

por unanimidade . --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- O que me traz aqui hoje é em primeiro lugar para felicitar este executivo pela iniciativa, 

a promessa que teve e que cumpriu em relação ao hospital de Águeda. Vão ser melhoradas 

as condições físicas e eu como enfermeira que sou considero que é uma necessidade pois 

para prestarmos bons cuidados é necessário ter condições de trabalho e estas passam 

pelas condições físicas como é óbvio e os nossos utentes também precisam de estar 

confortáveis, os meus parabéns. -------------------------------------------------------------------------------

------ Por outro lado também quero deixar uma palavrinha sobre os fogos ocorridos, estou 

perfeitamente de acordo com esta moção, no entanto queria deixar algumas considerações. 

Claro que vai ser necessário prevenção e mais prevenção e ter em conta sobretudo que o 

eucalipto é uma árvore que cresce relativamente depressa, é uma fonte de riqueza pois 

claro e a zona serrana estava largamente povoada dessa espécie. No entanto, teremos que 

ter cuidado e não colocar essas árvores às portas das habitações, o que é um grande perigo 

para todos. Também temos de ter em conta todos os terrenos agrícolas que estão cheios de 

silvas e que muitas das pessoas que têm esses terrenos não têm sequer dinheiro para os 

limpar ou então encontram-se no estrangeiro. --------------------------------------------------------------

------ Tenho uma outra questão a colocar que é o seguinte. Nós somos um concelho em que 

praticamente todas as freguesias têm um lar de idosos mas não há resposta à procura, isto 

torna-se um problema grave para as famílias e também para os nossos idosos. Muitos não 

conseguem assumir este cuidar do idoso e muitas vezes vão parar ao hospital em condições 

precárias. Outras vezes são mesmo os cuidadores que vão lá parar. Nós estamos perante 

uma população idosa, o nosso país é um país de pessoas muito idosas. Por outro lado 

temos alguns lares que têm vagas, as vagas ditas sociais, aí há resposta e rápida, valha-nos 

isso. Temos uma outra parte que são as vagas comparticipadas, o que são as vagas 
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comparticipadas? São as vagas que são para todos nós, para qualquer cidadão. Existem 

bastante mas essas vagas não têm resposta e o que é que nos é apresentado? São as 

vagas não comparticipadas onde o preço é o preço forte, e a partir de 800 euros. Esta 

situação quanto a mim merece toda a atenção dos órgãos sociais e também dos nossos 

autarcas pois estes lares foram praticamente todos construídos com a ajuda de fundos da 

Câmara Municipal, dos contribuintes e é por essa razão que eu coloco aqui essa questão. 

Como é possível que num concelho com tantos lares, haver uma tão grande falta de 

resposta nas vagas comparticipadas, aquelas a que todos nós temos direito?---------------------

------ António Jorge Oliveira  – PS: ---------------------------------------------------------------------------

------ Quero antes de mais felicitar todos os aguadenses na pessoa do Sr. Presidente de 

Junta, Sr. Albano Abrantes. Quero também respeitar a forma simpática como fomos 

recebidos em Aguada de Cima. --------------------------------------------------------------------------------

------ Venho aqui falar um pouco sobre a recolha de resíduos no nosso concelho e deixar 

algumas ideias para reflexão que poderão vir a melhorar alguns aspetos do panorama atual. 

Sabendo nós que produzimos 16mil toneladas de lixo doméstico em 2015, cuja recolha, 

encaminhamento e tratamento nos custou próximo de 1 milhão de euros e que as taxas de 

resíduos sólidos urbanos cobradas foram no mesmo período cerca de 600 mil euros, sendo 

também certo que devido à legislação em vigor a gestão deste serviço público tem de ser 

sustentável terão de ser encontradas soluções para esta situação que representam em 2015 

quase 400 mil euros de prejuízo. Na assembleia realizada em Macinhata do Vouga, foi 

abordada a questão das taxas de recolha terem de ser alargadas a todo o concelho. Acho 

justo que todos paguem de igual forma mas acho ainda mais justo que todos sem exceção 

tenham acesso a água canalizada e saneamento básico, o que ainda não acontece. 

Gostaria que o Sr. Presidente da Câmara nos pudesse esclarecer no caso de todo o 

concelho pagar taxa de resíduos se conseguimos o equilíbrio financeiro pretendido. Em 

caso de afirmativo isso quer dizer que em 2006, cerca de 40% das habitações não pagaram 

a respetiva taxa, se não resolvermos com o alargamento do pagamento à totalidade do 

concelho, teremos de procurar outro caminho que na minha opinião não deve ser o aumento 

de taxas. Como é de conhecimento geral os contentores destinados aos resíduos 

domésticos são utilizados para depositar vários tipos de lixo que se fossem encaminhados 

de outra forma retirariam várias toneladas à fatura anual. Dou apenas um exemplo, durante 

o chamado período crítico de incêndios, que este ano foi prolongado até 15 de outubro, não 

se podem fazer fogueiras e grande pare das ramagens de jardins e resíduos das atividades 
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agrícolas são depositados nos contentores enchendo-os completamente, não deixando 

espaço para o lixo que aí deveria ser depositado. Acresce ainda que as fogueiras e 

queimadas além do risco de possíveis incêndios não são a melhor solução também em 

termos ambientais.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Temos o centro de compostagem que funciona nas instalações do antigo matadouro, 

que é bastante utilizado e concordemos ou não com a sua localização é seguramente um 

caso de sucesso. No entanto, nem todos têm facilidade de transportar os resíduos para o 

local e há necessidade de facilitar o encaminhamento com uma solução de maior 

proximidade que aumente o número d utilizadores deste processo. Na minha opinião, há 

dois caminhos possíveis para o bom funcionamento da compostagem. Primeiro, criar locais 

de depósito por todo o concelho e efetuar a recolha periodicamente para um centro de 

compostagem que tenha dimensão adequada para tratar todos os resíduos recolhidos, não 

me parece que o antigo matadouro tenha espaço para isso pelo que neste caso teria de ser 

encontrado outro local adequado para o efeito. Segundo, tendo em conta a dimensão e 

dispersão geográfica do concelho, oque aumenta os custos de transporte dos percursos de 

recolha, criar nas freguesias mais afastadas do centro unidades de compostagem e em 

parceria com as juntas de freguesia, articular os sistemas de recolha fazendo deslocar as 

máquinas trituradoras apenas quando tal se justifique. Por fim, mas não menos importante a 

Câmara Municipal deve manter e intensificar as companhas de sensibilização para a 

separação dos resíduos para reciclagem. Deveria ser também chamado à atenção nestas 

companhas para tudo o que não deve ser colocado nos contentores verdes do lixo 

doméstico. Estas campanhas deverão ser efetuadas nas escolas, para a população em 

geral e também nas empresas. Acho ainda que se devem estudar formas de dar incentivos 

aos munícipes que pratiquem a separação correta dos vários tipos de resíduos, como vai 

acontecendo em algumas localidades do nosso país. ----------------------------------------------------

------ Wilson Gaio  - PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo:-------------------

------ Não podia deixar de agradecer duma forma muito especial o carinho com que todos 

nós fomos recebidos hoje em Aguada de Cima. O Sr. Presidente como bom apanágio das 

boas gentes de Aguada de Cima recebeu-nos maravilhosamente, não houve falhas Sr. 

Presidente. Deixava aqui uma palavra muito agradável de pela simpatia e pelo voluntariado 

da secção cultural das pessoas que hoje nos serviram. É efetivamente bonito ver que as 

pessoas se envolvem e que dão um pouco de si até nestas coisas da política. -------------------

------ Passando a partes mais práticas e passando a uma espécie de encomenda que trago 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30 de setembro e 3 de outubro de 2016  

 

de Barrô, Sr. Presidente da Câmara, que tem a ver mais uma vez com a questão das 

iluminações públicas. Sr. Presidente trago um recado de algumas pessoas para que não se 

esqueça da situação da iluminação da estátua do Dr. António Breda, esse grande 

aguedense que está lá colocado ao lado da escola Marques Castilho e que as pessoas 

quase que nem vêm que ele está lá porque está às escuras. Faça lá um esforço, arranje lá a 

verbazinha, parece que já há quem tenha ideias para resolver o problema. Na mesma 

senda, dizer que no dia 19 de novembro e aproveitando porque também deixo o convite 

porque me foi pedido para o fazer, vai haver mais um concerto do Orfeão de Barrô em 

homenagem ao Eng. Adolfo Roque e penso que desta vez vem bastante gente mesmo, 

alguns convidados bastante ilustres e pediram-nos para que o Sr. Presidente também num 

esforço financeiro que será, para os cofres da Câmara, reduzido, que fizesse a aquisição e 

desse ordens para ligar pelo menos uns 4 ou 5 projetores de LED para iluminar o Centro 

Cívico que bem precisa. Apresentado este pedido em nome deste grupo de pessoas, que eu 

subscrevo, deixava-lhe esse repto e falaríamos quando o Sr. Presidente entendesse, com 

brevidade claro, sobre este assunto. --------------------------------------------------------------------------

------ Aproveito também, estando a falar em Barrô, para o convidar oficialmente, já o 

transmiti de forma tácita e ao executivo e a todos os presentes, para a apresentação do 

projeto de reorganização e arranjo urbanístico do Largo Dr. António Breda em Barrô, 

realizar-se-á na próxima quinta-feira às 21h. Penso que temos lá um trabalho magnífico para 

apresentar, gostávamos de contar com o Sr. porque esse trabalho magnífico só será 

realidade com o seu apoio.---------------------------------------------------------------------------------------

------ Não me querendo alargar mais, não podia deixar de vir aqui falar do assunto que 

decorreu entre estas duas assembleias, ou seja a realizada e esta que infelizmente a grande 

tragédia que abateu sobre o nosso concelho, não me vou alongar com agradecimento e com 

honrarias, todos nós sabemos as coisas que correram bem, menos bem. Queria era dar 

uma palavra muito sincera de solidariedade, de apoio e de gratidão aos meus 5 colegas 

presidentes de junta que foram assolados cm esta tragédia, Vasco Oliveira de Belazaima, 

Castanheira e Agadão, Pedro Vidal de Préstimo e Macieira de Alcôba, Sr. Presidente de 

Águeda e Borralha, Sr. Presidente de Valongo que hoje não está cá mas está cá a 

representação, e o Sr. Presidente Pedro de Macinhata, um bem-haja para vocês nesta que 

foi uma verdadeira tragédia para o concelho. Nós tivemos sorte, porque estamos um pouco 

afastados e temos pouca floresta de não sermos fustigados, também não temos meios 

adequados como vocês têm mas Barrô e Aguada de Baixo e o Wilson em particular 
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estaremos sempre ao vosso dispor para qualquer coisa que precisem. Aliás já manifestei 

algumas ideias que tenho para ajudar a tentar ultrapassar algumas questões, o Wilson 

particularmente também está recetivo. -----------------------------------------------------------------------

------ João Carlos da Fonseca Coelho  – PSD; ---------------------------------------------------------- 

Pegando o que é um bocadinho o tema do momento que é dos incêndios de facto também 

manifestar a gratidão a todas as pessoas que de facto estiveram envolvidas no combate que 

é este flagelo, Câmara Municipal, Presidentes de Junta e destaco aqui um papel que 

também é importante, permitam-mo por também estar ligado a essa área. O papel que as 

IPSS’s tiveram neste combate ao incêndio e às pessoas que tiveram diretamente ligadas a 

esse combate. Acho que este apoio, esta ação que as instituições tiveram durante este 

período demonstra que de facto o movimento associativo e nomeadamente as IPSS’s em 

Águeda funciona e que Águeda tem um espirito solidário bastante forte. Foram várias as 

instituições que quiseram estar presentes a essa ajuda e de facto apesar de todas as 

dificuldades que elas vivem elas existem para estes momentos de maior dificuldade que as 

populações atravessam e por isso as IPSS’s apesar de não querer deixar de destacar o 

papel de todas as outras pessoas envolvidas. --------------------------------------------------------------

------ Falando no início do ano escolar, este já arrancou há algumas semanas no entanto é 

importante também aproveitar este espaço ara fazer um balanço daquilo que foi o início do 

ano escolar, do que correu bem, do que correu menos bem. Nem tudo correu bem, como é 

natural, como acontece, como infelizmente é hábito nestas alturas. Nós devemos aproveitar 

este balanço para tentar corrigir o que está menos bem, não criticar por criticar mas sim 

apontar o erros para que de facto nos próximos anos as coisas não aconteçam ou que os 

problemas sejam contornados. Há um aspeto que eu destaco em termos negativos deste 

início do ano escolar que tem a ver com a rede de transportes. Houve algumas escolas que 

fecharam no nosso concelho, particularmente falando especificamente da União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel. A escola de Espinhel fechou e de fato houve aí um 

problema com a rede de transportes que não foi agilizada em tempo oportuno, e eu quando 

digo que não foi agilizada foi porque houve ali falhas que parece-me a mim que sabendo 

perfeitamente o que iria acontecer, que iria haver dificuldade com o transporte dos alunos 

para o Polo escolar de Fermentelos, podiam e deviam ter sido acauteladas. Naturalmente 

que foi este ano, foi uma transição por conta do fecho desse estabelecimento de ensino, 

mas com isso também devemos aprender para que de facto nos próximos anos sejam 

agilizados de outra forma para que de facto não haja esses contratempos verificados em 
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algumas escolas e concretamente na escola em Espinhel que acabou depois por afetar ali 

as populações vizinhas. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outro assunto que eu queria aqui destacar tem a ver com algo que já foi falado aqui no 

início desta assembleia que tem a ver com as obras que vamos assistindo um pouco por 

todo o nosso concelho a nível de rede viária. É importante termos bem presente que isto 

aqui não é só estender alcatrão, tem de ir muito mais além do que isso e é importante nós 

termos em atenção aquilo que foi falado também há bocado, tem a ver com a questão das 

infraestruturas. Porque se nós não deixarmos essa questão devidamente precavida vamos 

ter problemas seriamente no futuro e nós não queremos fazer obras apenas por fazer, 

estender alcatrão por estender e depois daqui a alguns tempos termos problemas que 

podem ser facilmente resolúveis nesta altura e se as soluções que estão a ser aplicadas na 

altura não são as mais indicadas, não há que as ter medo de corrigir. As populações 

apercebem-se disso, as pessoas não são ignorantes como é óbvio e estão atentas a essas 

coisas e são sensíveis. É o arruamento que passa à porta de casa, é a valeta que passa à 

porta de casa, é o saneamento que passa à porta de casa e as pessoas são muito mais 

sensíveis para isso. Portanto é importante acautelarmos isso, deixarmos isso devidamente 

precavido para que no futuro próximo não tenhamos os munícipes e os fregueses a baterem 

à porta das juntas de freguesia e baterem à porta da Câmara Municipal a reclamarem e aqui 

del rei que isso não foi precavido. Portanto é um apelo que eu faço ao executivo para que 

essas questões sejam devidamente acauteladas. ---------------------------------------------------------

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

----- Queria deixar aqui alguns recados que me incumbiram de apresentar nesta assembleia 

nomeadamente no que diz respeito à pavimentação das ruas que foram feitas. Já tive 

ocasião de agradecer esse trabalho no entanto também tive oportunidade de comunicar à 

câmara municipal de algumas coisas que penso que são da responsabilidade do empreiteiro 

de realizar, que é o nivelamento das caixas e das grelhas etc. isso inda não aconteceu e já 

vão uns meses após essas repavimentações. Inclusive chegamos ao ponto de numa rua ter 

ficado uma grelha no meio da rua, eu ter alertado a câmara para essa situação mas tivemos 

a sorte do Sr. Vereador ter ido a Fermentelos e alguém o ter chamado à atenção e ao outro 

dia estava reparado. Eu chamei à atenção com muito tempo de antecedência, a mim não 

me ouviram mas fico contente por terem ouvido a outros que isso é o que nós pretendemos. 

Ao mesmo tempo dizer que as outras ruas também têm necessidade de ser 

repavimentadas, que sejam lembradas para o próximo orçamento que qualquer dia 
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começará a ser feito, penso que as promessas assim sejam executadas e é esse o nosso 

pedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois há outra situação e eu sei que o Sr. Presidente vai-me dizer que a limpeza da 

pateira não é responsabilidade da Câmara Municipal, o organismo oficial do estado deveria 

ser esse a olhar por essa limpeza nomeadamente dos já tão famosos jacintos. Eu sei que 

me venho aqui repetir ano após ano a esse respeito mas também não ficaria de bem com a 

minha consciência se não o fizesse. Outra vez os jacintos na pateira estão com muita força 

e muito abundantes. O nível da água penso que não seja o mais indicado mas penso que já 

poderia estar a ceifeira, assim o Sr. Presidente o entendesse. Por isso se for possível penso 

que deverá começar nessa limpeza. Sei que não é responsabilidade da Câmara mas se tem 

o investimento é bom que se tenha isso em atenção. ----------------------------------------------------

------ Outro recado ou pedido de esclarecimento que não pode deixar de ser feito, até porque 

o tempo daqui até ao fim deste mandato já não é tanto, que é as obras prometidas mais que 

uma vez do arranjo do largo da nossa Sr.ª da Saúde. As pessoas começam a ficar 

incrédulas se a obra vai mesmo ser feita, tenho dito que confio sempre na palavra do Sr. 

Presidente que o tem dito publicamente e me tem dito a mim que essa obra é para ser 

executada. Pergunta-me quando começa e eu terei que dizer que não sei porque não nos 

comunicam esse calendário das obras. Mas espero que brevemente comecem a ser 

executadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois também deixar aqui um agradecimento e ao mesmo tempo uma mágoa talvez. 

Agradecimento porque o acesso ao centro paroquial de Fermentelos era difícil, algumas 

soluções apresentadas não foram possíveis, no entanto a Câmara Municipal, suponho, que 

adquiriu o terreno e fez o alargamento do acesso ao centro paroquial. Agradeço essa obra, 

fico triste e magoado por vir a saber que essa obra ia ser feita pelas redes sociais. Penso 

que a junta de freguesia de Fermentelos poderia ter tido conhecimento de que a compra e a 

realização dessa obra ia ser executada. Não é estar contra daquilo que se fez, pelo 

contrário, é agradecer e está aqui o meu agradecimento, mas penso que podiam ao mesmo 

tempo também, dizer. Porque a junta de freguesia e o presidente da junta de freguesia 

poderia ter tido conhecimento de que essa obra iria ser feita já que também nós a tínhamos 

vindo a reivindicar e a pedir há muito tempo. ---------------------------------------------------------------   

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

------ Uma nota breve e uma intervenção curta porque o meu tempo de intervenção é 

demasiadamente escasso. A nota é para louvar a coragem e o empenho da comissão 
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administrativa provisória que assumiu a direção do Agrupamento de Escolas de Águeda 

após a recente demissão da sua direção legítima em virtude da decisão tomada pela 

Câmara Municipal de encerrar o 3º ciclo do ensino básico na Escola EB 2/3 Fernando 

Caldeira. O pedido da direção anterior e a assunção de responsabilidades por parte das 

pessoas que constituem a nova comissão administrativa foram exemplos de dignidade e de 

responsabilidade. Uns porque entendendo a função da escola, não compreendem a função 

da Câmara Municipal e outros porque apesar da pouca experiência de alguns conseguiram 

assegurar o início do ano letivo com o mínimo de perturbações possível para os alunos e 

seus pais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A CDU manifesta a sua solidariedade para com as populações atingidas pelos 

incêndios florestais recentemente ocorridos no país e particularmente no nosso concelho e 

ainda o apreço pelo incansável trabalho que milhares de bombeiros, populares e outros 

intervenientes realizaram para minimizar os seus efeitos. Milhares de hectares de floresta 

arderam e dezenas de anos e trabalho de investimento foram perdidos em poucas horas. 

Habitações, edifícios públicos, culturas agrícolas, gados, armazéns e outras instalações 

agrícolas e industriais foram danificadas ou completamente destruídas. Recorde-se que na 

última década, os incêndios florestais deixaram no país um rasto de destruição expresso em 

mais de 1 milhão de hectares de área ardida, parte dela em Águeda e em concelhos 

limítrofes. O desinvestimento e o desordenamento do território, a falta de limpeza das 

matas, a escassez dos meios especiais de combate aos fogos aliados a uma ausência de 

políticas de apoio ao desenvolvimento da agricultura e consequentemente aos pequenos e 

médios agricultores e produtores florestais, o sistemático afrontamento aos proprietários de 

baldios e a destruição da agricultura familiar, a desertificação do interior incentivada pela 

falta de atividade produtiva como garantia de rendimento pelos produtores, a eliminação dos 

serviços públicos em particular das escolas e serviços de saúde que se acentuaram no 

mandato do anterior governo PSD-CDS são os responsáveis pela não resolução deste 

problema e pelo atual estado de coisas. O problema dos incêndios florestais só pode ser 

resolvido com uma efetiva política de ordenamento florestal contrariando a existência de 

extensas zonas de monocultura impondo e apoiando, quando for caso disso, a limpeza da 

floresta, a abertura de caminho rurais e diasseiros, a valorização da agricultura e da 

pastorícia e a ocupação do espaço rural. O ordenamento do território florestal só resultará 

se se garantir aos produtores um preço justo pela madeira que por ação do autêntico 

monopólio do eucalipto e da pasta de papel se mantem em níveis semelhantes aos de há 
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dez anos atrás apesar dos custos de manutenção encarecerem a cada dia que passa. O 

ordenamento que terá de contar, por um lado de equipas de sapadores florestais que 

segundo o plano nacional de defesa contra incêndios deveria contar com 500 equipas em 

2012 e que hoje apenas dispões de 283. Equipas que pela sua agilidade e ligação aos 

pequenos proprietários florestais pudessem prestar o importante serviço de limpeza de 

matas e a prevenção no inverno e de proteção e primeira intervenção no verão. Por outro 

lado é necessário retomar o corpo dos guardas florestais integrado numa política de reforço 

de estruturas desconcentradas do ministério da agricultura capazes de assegurar o 

acompanhamento, aconselhamento e apoio aos pequenos proprietários que detêm a 

esmagadora maioria da área florestal e que é necessário respeitar na sua especificidade. 

Para concluir, considerando que a defesa dos produtores florestais deve estar sempre antes 

da defesa dos grupos económicos e financeiros que lideram o negócio da madeira e na 

qualidade de membro duma assembleia municipal dum dos concelhos do país mais 

fragilizado pelo fogo, afirmo que só com outra politica florestal definida por técnicos 

competentes e lançada por um governo efetivamente empenhado na defesa de quem 

trabalha e cria riqueza, a defesa da floresta portuguesa poderá ser uma realidade. -------------  

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

------ Sobre os fogos que foi aqui abordado por diferentes intervenientes, eu tenho de 

agradecer mais uma vez e de forma veemente a todos aqueles que participaram no 

combate aos incêndios porque na realidade foi um trabalho muito intenso e só pra quem 

assistiu à dádiva, à entrega das pessoas que o combateram. Aos bombeiros de todo o país 

que estiveram aqui, que passaram, alguns, dois dias diretos na frente de incêndio, aos 

bombeiros de Águeda e respetivos comandos que foi preciso mandá-los pra casa porque 

nós também precisamos que eles repousem para que depois possam desempenhar bem as 

suas funções, a todos aqueles voluntários que estiveram nisto, aos escuteiros que já foram 

aqui referidos também e que fizeram a logística, foram incansáveis na logística, ao povo de 

Águeda que fizeram dádivas extraordinárias e às IPSS’s e aqui queria-me alargar um 

bocadinho porque tem havido aí algum ruído sobre esta situação. É que quando às 5 da 

manhã, quando pensamos que ia ser necessário evacuar o Lar Sra. Da Esperança, eu 

quando liguei para o Sr. Mota Rodrigues eu não perguntei quanto é que custava alojar lá as 

pessoas, eu perguntei se ele tinha capacidade de o fazer e quando o Sr. José Carlos e o Sr. 

Mora Rodrigues depois se disponibilizaram para fazer as refeições também não lhes 

perguntei quanto é que ia custar fazerem as refeições, aceitámos e coordenámos o trabalho 
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porque estávamos todos pro mesmo, a câmara ainda não lhes perguntou quanto é que eram 

estas despesas. A câmara tem felizmente meios financeiros para poder arcar com isto mas 

se entendermos, se puderem vir os dinheiros do governo central a câmara não tem de 

envolver meios próprios. Mas eu queria aqui dizer, não só a eles mas a eles em especial e 

queria aqui também deixar uma palavra ao Sr. Presidente de junta de Recardães que estava 

longe do fogo que convocou os meios da junta e de todos para ir ajudar no Préstimo, tanto 

no ataque como depois nos tempos seguintes a recolocar tubos e a fazer limpezas de 

estradas, e portanto houve aqui um empenho muito grande e as pessoas sempre se 

disponibilizaram, deram o seu melhor e eu acho que é isto que faz o concelho de Águeda 

grande. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o hospital, temos um ponto e eu reservava isso mais para a frente durante a 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda sobre os incêndios já estamos a preparar algumas ações porque entendemos 

que temos aqui um momento chave para atuar e por isso temos aqui alguns pontos de 

trabalho para isto. Eu não sou contra o eucalipto mas o eucalipto tem sítio pra estar, nós 

temos de ter uma floresta que não ponha em causa ou que dificilmente as populações 

possam ser postas em causa. Não tenhamos de correr os riscos que corremos com este 

incêndio no futuro. Temos de ter zonas de proteção e por isso é que vêm aqui medidas que 

queremos discutir mais tarde para começar a ter zonas de proteção às zonas urbanas. 

Porque um fogo como aquele com as características que tivemos de ventos de 70km/h com 

rajadas de 120 é difícil de segurar mas é muito mais difícil se as condições não forem 

minimamente pensadas e adequadas. ------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à procura dos lares, nós temos em Águeda uma rede que é das melhores do 

distrito, que a câmara apoiou, mas há um numero de vagas que está por ordem da 

segurança social e que são geridas por eles e às vezes eu encontro lares que eles estão à 

espera que a segurança social e existe essas vagas momentâneas se se pode dizer. Essa 

questão da necessidade das vagas no concelho podemos dizer que… nós não temos os 

números exatos porque cada instituição faz os seus mas cruzamos os números e vimos que 

o número das necessidades era bastante menor que aquilo que é na realidade. Mas 

obviamente que é um assunto que estamos atentos a esta situação. Por outro lado eu fiz as 

contas no outro dia sobre o número de utentes que nós temos tanto de infância como de 

idosos e temos um ativo para cada dois idosos ou duas crianças. Cada duas pessoas numa 

instituição temos um ativo para cuidar deles e isso traz custos enormes para todos nós e 
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para quem tem as pessoas nessas situações. --------------------------------------------------------------

------ Sobre os resíduos eu penso que os números estão um bocadinho altos, o diferencial 

entre aquilo que nos custa e as receitas, é menor do que isso. Aquilo que nós estamos a 

tentas é que seja ainda menor, colocar a pagar todos aqueles que dispõem do serviço. Não 

paga tudo mas equivale, mas há aqui um esforço que iremos fazer agora mais intensamente 

que é de educação para todos nós, podemos dizer assim. Nós temos um sistema que é um 

luxo. Os países ditos ricos não têm sistemas (isto eu falo aqui na cidade) não recolhem o 

lixo todos os dias da semana, é dia sim, dia não. Nós temos recolha todos os dias e eles lá 

vivem com esse sistema. Agora nós devemos todos saber aquilo que pomos pro lixo e 

aquilo que devemos reciclar, porque efetivamente atira-se muita coisa para o lixo que devia 

ir para reciclar. Sobre os jardins e mesmo outras coisas que aparecem no meio das ruas, 

por exemplo colchões, móveis etc, a câmara vai buscar essas coisas a casa, nós 

combinamos a hora a que vamos lá buscar, ma precisam-nos dizer que têm lá esses 

resíduos para colocar para que sejam retirados de casa. Começa a haver cada vez mais 

pontos para colocar aqueles pequenos eletrodomésticos, por exemplo computadores, 

impressoras, etc, mas nós continuamos a vê-los à porta junto aos contentores. Há sítios 

para os colocar e nós vamos buscar esses tipos de resíduos também. -----------------------------

------ Sobre a iluminação do Dr. António Breda, isso para mim era um problema que para 

mim já estava resolvido mas vou verificar, já estou cansado também dele, pra dizer a 

verdade. Sobre ideias não me chegou ainda nenhuma sobre mudar aquilo mas reforçar a 

iluminação, pensava que já estava resolvida esta situação. Quanto à iluminação do centro 

cívico vou passar por lá e ver como é que está e depois poderemos falar melhor. ---------------

------ Sobre os transportes escolares, aquilo que se notou e onde tivemos efetivamente 

alguns atrasos no primeiro e no segundo dia, teve a ver com um circuito novo e circuito novo 

houve que criar a adaptação. Nós não podemos fazer o circuito, trinar o circuito de véspera 

porque não há crianças para ir buscar. Tem de ser no primeiro dia que é o dia de 

apresentação é que vamos buscar as crianças e aí não há problemas de atrasos. No 

primeiro dia houve atrasos mais significativos, no segundo houve menos e no terceiro entrou 

na normalidade e está regularizado. Portanto foi uma situação de início de ciclo, de um 

circuito que foi novo e que não havia experiência e houve que tentar acertar alguns 

problemas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No que se respeita aos alcatroamentos e pensando que se está a referir 

concretamente à estrada junto ao arco-íris, aquilo que me disseram foi que aquela estrada 
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com aquela extensão toda não se encontra, deixo aqui ao Sr. Vice-Presidente para ele 

explicar que ele explica isso melhor do que eu. ------------------------------------------------------------

------ Sr. Carlos Nolasco, realmente já lá passei e vi que as caixas estavam baixas, espero 

que sejam repostas rapidamente. Os jacintos a máquina foi a Lamas e portanto na próxima 

semana irá para lá. Tema mais trabalho na pateira do que em Lamas e portanto foi a Lamas 

fazer os 4 dias e agora vai pra pateira. -----------------------------------------------------------------------

------ Sobre o centro paroquial, não era assunto que nós falássemos publicamente porque 

haviam negociações e portanto algumas reservas mas eu pensava que lhe tina falado e 

peço desculpa. A obra ainda não está completa, compramos o terreno, limpámos aquilo mas 

ainda anão está completa, mas sim poderia ter abordado essa situação porque não há 

segredos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o largo Sr.ª da Saúde eu deixei isto mesmo para o fim porque eu começo-me a 

preocupar. É uma promessa que tenho e quero cumpri-la, por isso agora começo-me 

mesmo a preocupar e tenho andado bastante a acompanhar e quero efetivamente que a 

obra seja feita. É que já só falta um ano e como tal começo-me a preocupar. ---------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida  – Vereador: -------------------------------------------

------ Penso que é para responder ao João Coelho, João há uma frase que eu penso que é 

lapidária que é assim devemos deixar fazer as obras o melhor possível para não deixarmos 

problemas para o futuro. É isso que estamos a procurar, há lá uma solução que ainda anão 

está completamente definida porque andamos à procura na estrada principal de Barrô-

Paradela e ali numa extensão bastante grande entre os Embaixadores e o primeiro corte 

para o centro de Paradela, não há um único aqueduto na estrada. Portanto nós para 

fazermos desembocar aquela estrada estamos a tentar encontra uma solução lá com um 

proprietário para fazer passar a água, fazer um novo aqueduto que aí sim s esta nossa 

intenção for conseguida aí sim vai ser uma solução para aquela água toda que vem lá de 

cima. Só o facto de aquilo ser um terreno arenoso é que de facto permite que aquilo não 

seja mais complicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ O assunto do lixo é um assunto recorrente aqui, e quando os assuntos começam a ser 

recorrentes eles têm que partir para uma solução. Ou pelo menos para uma solução 

equilibrada. Se de facto fosse o valore que aqui foi atribuído Sr. Presidente da Câmara, era 

quase metade do orçamento do Agitágueda, era uma loucura aquilo que a câmara estava a 

pagar pelo lixo que nós fazemos e não tem que o fazer. Cada um de nós tem 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30 de setembro e 3 de outubro de 2016  

 

obrigatoriamente que pagar o seu lixo, eu já em tempos dei uma sugestão, gostaria que o 

Sr. Presidente da Câmara ou arranjasse uma comissão ou fizesse o que quisesse fazer mas 

relativamente a esta matéria nós temos também alguma parte cultural que está errada. 

Falou há bocado, e muito bem, que o lixo não se recolhe todos os dias, mas como sabe em 

alguns países estrangeiros o lixo recolhe-se em determinados dias da semana, as pessoas 

só põem o lixo à porta em caixotes seletivos porque se não o fizerem apanham uma 

grandessíssima multa e aprendem coercivamente aquilo que não querem aprender 

voluntariamente. Era bom também que nós imitemos aquilo que é o benchmarking positivo, 

que aprendamos com os outros e que possamos partir para aquilo que pode ser também, 

como já lhe disse me tempos em Macinhata, para a seletividade positiva, ou seja, para a 

discriminação positiva, ou seja, nós devemos ver quem faz mais lixo da forma que o faz e 

quem mais faz tem obviamente que pagar os maiores custos do serviço. Portanto é bom que 

a câmara também assuma responsabilidades na educação da pessoa sem medo de ser 

criticada por aquilo que deve ser o seu objetivo, que é atuar. Atuação esta que eu já agora 

torno extensiva a alguns presidentes de junta, sabem perfeitamente quem é que faz 

determinado tipo de lixo indevido mas muitas das vezes como as pessoas enfim são 

amigas, são conhecidas é incómodo atuar sobre elas, mas às vezes atuando sobre os 

amigos primeiro persuasivamente fala-se uma vez, se as pessoas não aprendem deixamos 

de falar e atuamos. E amigo quando é amigo corrige aquilo que o amigo não é capaz de 

corrigir por ele próprio. Portanto Sr. Presidente da Câmara faça o favor de ajudar este 

município a poupar o dinheiro que o Sr. não tem que despender, a pagarmos todos objetiva 

e seletivamente o lixo que produzimos e deixarmos de trazer aqui este assunto. ----------------

------ Já agora e só complementarmente, o Sr. Presidente de junta de Barrô e Aguada de 

Baixo, falou aqui de várias coisas e não falou duma que se esqueceu. A câmara 

comprometeu-se com a União de freguesias de Barrô a cumprir uma determinada 

calendarização de obras e nós estamos a 3 meses do final do ano, o que eu perguntava ao 

Sr, presidente ou ao Sr. Vice- Presidente da Câmara é se a calendarização de 

alcatroamentos que foi prevista para Barrô se vai ser cumprida até ao final do ano ou se vai 

posticipar para o plano de atividades do próximo ano. ---------------------------------------------------

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

de Alcôba; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estava ali a ouvir a intervenção do colega da CDU, Francisco Simões, relativamente 

aos fogos, estava aqui a tentar arranjar alguns culpados, pois bem eu vou-lhe falar um 
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pouco sobre incompetência, negligência e abandono. Negligência e abandono foi aquilo que 

aconteceu durante os fogos e que nós tivemos segunda, terça, quarta e quinta sem que nos 

mandassem meios aéreos, estivemos entregues à nossa própria sorte, onde é que estava o 

governo? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à incompetência, eu acompanhei a visita do Sr. Secretário de Estado 

das Florestas aqui ao nosso concelho, ouvi o que alguns dos nossos governantes falaram 

relativamente aos apoios que iriam vir para as juntas de freguesia, para os municípios e tive 

de descobrir por mim e não pela câmara municipal que eu acredito que também não tenha 

tido conhecimento porque senão nos teria avisado, nem pelo Sr. Secretário de Estado que 

marcou uma visita à União das Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba na passada 

sexta-feira e falhou com o compromisso, houve quem tivesse prometido a visita e cumpriu, 

apareceu. Outros prometeram e não cumpriram sequer uma visita e relativamente a esses 

apoios e descobri por um acaso, que no dia 15 de setembro pela 10h da manhã deu inicio a 

uma candidatura, ao PDR 2020 e que esta mesma candidatura encerra no sai 3 de 

novembro de 2016, ou seja, mês e meio, e não houve ninguém do governo que nos 

dissesse que havia uma candidatura. Mais, esta candidatura tem um quadro na parte final, é 

curioso porque normalmente as candidaturas não têm quadros, concorre quem quer. Esta 

tem um quadro e na página 10 está aqui que o concelho de Águeda tem direito a esta 

candidatura e que há 5 freguesias do concelho de Águeda que tem direito a usufruir destas 

candidaturas, são elas Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga, União das Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcôba, União das Freguesias de Águeda e Borralha, União das 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e  Agadão e Aguada de Cima. 

Esta aqui o Sr. Presidente de Aguada de Cima, não sei se ele tem conhecimento desta 

candidatura. O que é certo é que está aqui a candidatura, o que é certo é que ninguém nos 

avisou, nós tivemos que descobrir, eu não sei se a câmara sabe, se a câmara soubesse 

com certeza teria nos avisado também. Nós por acaso já avançamos com esta candidatura, 

eu espero que ela venha a ser aprovada e espero também que haja rede primária suficiente 

no nosso concelho (porque esta candidatura tem a ver também com a rede primária no 

nosso concelho). Agora digamos que é… eu sinto-me abandonado, então se o governo de 

facto arranja-nos dinheiro só que depois não nos diz, você acha que uma junta de freguesia 

tem capacidade para andar em cima disto? Isto foi uma sorte termos descoberto isto. Mais, 

até porque Águeda até tem uma deputada que também não aparece e que também deveria 

nos informar relativamente a isto. É uma deputada que acredito que envergonhe o próximo, 
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que envergonhe o nosso concelho e que envergonhe o próprio partido socialista. ---------------

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

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

------ Queria começar por dizer que é um facto que a Câmara Municipal de Águeda ao longo 

dos últimos anos tem apostado na questão da sustentabilidade e meios alternativos de 

circulação como as vias cicláveis, tentar que as pessoas andem de bicicleta, a questão do 

centro de marcha e corrida um sem número de questões que têm sido feitas. Há uma que se 

tem esfoçado mas o que se tem esforçado não se tem esforçado o suficiente, ou o que tem 

feito não é suficiente e essa tem a ver com a intervenção do meu camarada, Jorge Oliveira, 

aliás uma intervenção muito boa acerca da questão da reciclagem e a reciclagem e também 

algo de extraordinariamente importante para todo o concelho e portanto eu penso que 

deveriam de haver vários pontos de recolha e também de tratamento de, por exemplo, 

resíduos florestais para se fazer compostagem e portanto ir-se buscar terra vegetal de mais 

alta qualidade. O investimento penso que deveria ser feito e penso que seria 

extraordinariamente importante. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente ao incêndio não vou dizer nada. A única coisa que eu posso dizer é que 

é o maior incêndio da história do nosso concelho em termos de área ardida e lembrarmo-

nos todos sem exceção que não temos floresta, temos uma monocultura intensiva de 

eucalipto e algum pinheiro, que um incêndio não te a ver com a bravura de quem o combate, 

porque o que não faltou foi bravura de toda a gente que lá andou, não resolveu quase nada 

porque foi o maior incêndio de sempre. O Sr. Presidente da Câmara chamou à atenção e 

muito bem que as condições climatéricas são cada vez piores, as temperaturas têm 

aumentado no verão exponencialmente de santarém para cima, reparem nas temperaturas 

que tivemos, a humidade relativa extraordinariamente baixa, e que um incêndio combate-se 

na prevenção. Isso é algo que o nosso país, não é Águeda concelho, Águeda freguesias, 

não é o distrito de Aveiro, é o nosso país, dá-me a sensação que já se demitiu há muito 

tempo. Portanto penso que há alguns pontos que vêm aí, aquele da aquisição da bolsa de 

terrenos, peca obviamente por ser muito parco e ser pequeno e que nós temos que rever de 

facto a floresta, ou seja, enquanto não tivermos uma floresta diversificada, dificilmente 

conseguimos combater sejam os fogos que forem, porque se aliarmos às condições 

climatéricas em que vivemos, os ventos fortíssimos que vieram, não há corporação de 

bombeiros, não há mecanismo, não há ninguém que consiga segurar um fogo, ninguém, é 

humanamente impossível. Sempre ouvi dizer que contra o vento, contra a água e contra o 
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fogo ninguém tem a possibilidade de combater estas forças da natureza e sempre que nós 

vamos além do que devemos e inventamos, criamos problemas a nós próprios. E reparem 

que este problema do incêndio irá trazer consequências graves por exemplo para os rios e 

para as cheias. Iremos ter com certeza problemas graves de termos ficado com as encostas 

completamente nuas. Aquilo que eu queria era que nós fizéssemos todos uma coisa que 

parece que é importante, que é sentarmo-nos, discutirmos seriamente os problemas que 

afetam as nossas populações mais serranas e pensar como é que podemos alterar isto de 

forma a que quando vierem fogos e os fogo hão de vir sempre, nós tenhamos condições 

naturais que possam impedir que ele se alastre tão rapidamente e de forma tão brutal. -------

------ Queria também dizer relativamente à recolha dos lixos e eu por acaso tinha 

conversado com o meu camarada Jorge Oliveira e de facto os valores são mais ou menos 

os que ele apresentou porque estão nos quadros da Câmara Municipal e aquilo que era 

importante era que conseguíssemos sensibilizar a ERSUC para que houvesse mais 

ecopontos. O nosso distrito de facto tem muitos ecopontos, a ERSUC de facto não parece 

uma empresa que aposte muito na reciclagem e portanto temos de ser nós todos a exercer 

pressão no sentido de que a ERSUC aumente brutalmente o número dos pontos de recolha 

das diferentes matérias, os famosos ecopontos. O município também fez um esforço em 

parceria com a Portary com a questão dos óleos alimentares, há uma série de postos de 

recolha de óleos alimentares, penso que no nosso concelho há mais do que no nosso 

concelho aqui à volta e portanto há claramente aqui uma aposta do município nesse sentido 

mas a ERSUC não se pode demitir da sua função, porque essa é uma função acordada com 

o estado, com a comunidade europeia e com a comunidade envolvente. Em de haver um 

número determinado de ecopontos para se fundamentar. Reparem numa coisa, nós temos 

dos agrupamentos de escolas, nós temos por exemplo a escola Fernando Caldeira que é 

premiada e distinguida em termos nacionais no tratamento de questões ambientais e 

questões dos resíduos e portanto tem a bandeira azul, é das primeiras até e é um exemplo. 

Aliás houve um encontro feiro no cineteatro São Pedro aonde foi destacada a escola 

Fernando Caldeira como um exemplo. Conclusão, nem sequer conseguimos aproveitar este 

trabalho fantástico que as escolas têm feito com os alunos que fazem com que por exemplo 

os avós façam o tratamento de lixos. O eu pai faz tratamento de lixos porque as minhas 

sobrinhas e as minhas filhas andaram na Fernando Caldeira, na Adolfo Portela e na 

Marques Castilho e são impelidas a que se faça esse tratamento e portanto devíamos 

aproveitar isso tudo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Outra coisa que eu queria pedir era que a nova firma assuma que não faz uma recolha 

eficaz dos lixos especialmente nas zonas mais afastadas da cidade, na Borralha é muito 

mais notório ou na Maçoida ou em Rio Côvo ou na Giesteira aonda não recolhe o lixo nas 

vezes necessárias e há muito lixo a sair pra fora e espalhado. Eu edia que houvesse um 

incremento e uma análise mais profunda e uma fiscalização bem como a lavagem de 

contentores que é algo que eu na minha rua não tenho visto e acho que se devia obrigar a 

fazer isso, porque na cidade começa a haver zonas com alguma infestação de ratos e 

ratazanas que são visíveis à noite e penso que isso pode ter influência. ----------------------------

------ Para finalizar e porque eu nunca ou quase nunca venho agradecer obras, também não 

tenho muitas feitas na parte da minha freguesia, eu queria só perguntar se ainda é este ano 

que a Rua Eugénio Ribeiro na Giesteira, que a Rua das Alminha me Assequins e a Rua da 

Alhandra e no Raivo e Bolfiar, se ainda é este ano que essas ruas são alcatroadas ou se 

ficarão para o ano que vem porque elas estão inscritas para serem feitas este ano e eu 

gostava que fosse informado disso. ---------------------------------------------------------------------------

------ A Sr.ª. Deputada do partido socialista não tem envergonhado o partido socialista, nós 

não temos sentido vergonha dela e depois a Sra. Deputada do partido socialista tem um 

problema que por acaso eu na minha vida nunca teria, eu nunca poderia estar de licença de 

parto e portanto ela não pode estar a fazer trabalho parlamentar quando está de licença de 

parto. A gente não pode pedir a alguém que não está no ativo para fazer um trabalho que só 

poderia fazer no ativo. Eu espero sim que a Carla Eliana Tavares faça crescer o seu filho e 

depois retome as jornadas parlamentares e a atividade parlamentar e tenho a certeza que a 

Carla Eliana Tavares irá fazer um bom trabalho de deputada como fez e que nós todos 

iremos regozijar e há uma coisa muito importante, qualquer deputado seja de que partido for 

quando vai para a assembleia da Republica não me acredito, que vá daqui para Lisboa, seja 

do PS, PSD, CDS, PCP, que vá daqui para Lisboa para atacar o nosso concelho. Acredito 

que sempre que vão para lá que vão defender o nosso concelho e creio que todos o têm 

feito, uns melhor do que outros mas todos o têm feito. ---------------------------------------------------

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

------ Falarei só sobre a questão dos lixos porque ouvi com atenção a intervenção do Sr. 

Presidente e estou-me a recordar do Sr. Presidente falar dum serviço que existe de recolha 

de eletrodomésticos e de um conjunto de outra s situações de monos dentro dos serviços 

municipais. O Sr. Presidente é capaz de me dizer qual é o número de telefone deste serviço 

neste momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: ------------------------------------

------ Eu não o costumo utilizar, sei que é um 800, é o número verde do município que existe 

há 30 anos ou 20 anos ou coisa assim do género. -------------------------------------------------------- 

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

------ O Sr. Presidente é capaz de me responder qual é o horário de funcionamento desta 

linha? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ Das 9h as 5h da tarde. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ O número de telefone a que o Sr. Presidente se refere, o que está referenciado no site 

da Câmara não é este, é o 234 600 170 ou 110, é uma coisa completamente diferente. Isto 

tem a ver com a educação. Não nos basta vir para aqui dizer que para terminarmos e 

reduzirmos o lixo há que multarmos e fazer um conjunto de situações, reduzir o número de 

vezes que se põe o lixo, a primeira questão tem a ver com a Câmara, a atitude da câmara é 

fundamental que é transmitir às pessoas aquilo que elas tem de saber, se eu for ao caixote 

do lixo, não tenho lá nenhum sitio a dizer liguem para este número para recolher os monos 

ou levem li ou levem acolá. Não tenho nada, e isso na Inglaterra existe nos países evoluídos 

e isto já discutimos aqui anteriormente. O que é que fizemos basicamente sobre o lixo, 

pusemos aquelas pessoas que não têm saneamento a pagar lixo porque até aqui estavam 

isentos, foi a única medida que esta Câmara tomou nos últimos tempos sobre o lixo Sr. 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Segunda nota é um pedido Sr. Presidente, sobre o que o Sr. Presidente da junta Pedro 

Vidal apresentou, aquelas candidaturas sendo apresentadas pelas juntas elas próprias terão 

de suportar o IVA das mesmas que serão 6%. O meu pedido é para ver se a câmara 

municipal estaria disponível a suportar ela própria o IVA porque as freguesias têm muito 

mais dificuldades. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Terceira nota para acabar, te a ver com a componente social, aquilo que disse aqui a 

Utilia, que eu acho que passam muito ao lado desta problemática social, criou-se a ideia de 

que em Águeda temos uma grande rede social que estamos muito bem e somos um 

concelho que a nível de distrito e nacional está bem posicionado, mas ao nível da vagas 

comparticipadas como sabe há muitas faltas e ao nível das vagas não comparticipadas os 

valores são valores muito exagerados, te a ver com a tipologia de IPSS’s que nós temos, 

pequenas e com custos elevados evidentemente para conseguirem ter determinado tipo de 
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cuidados. É preciso olharmos apara isto de outra maneira porque ainda há muito sitio onde 

os nossos idosos são lá depositados e penso que para mim e para o Sr. Presidente que 

caminhamos também qualquer dia para sermos idosos não gostaríamos que um dia nos 

deixassem lá nessas condições. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Préstimo não ouviu aquilo que eu disse, 

não entendeu, não quis entender ou quis aproveitar para dizer algumas coisas que tinha na 

cabeça e não teve oportunidade de dizer. Eu vou mandar a todos os membros da 

assembleia o texto que li aqui, vou mandar para a comunicação social e espero que 

publiquem. A Geringonça, aquilo q que vocês puseram o nome de Geringonça ainda não 

entenderam nada do que aconteceu, vem-me dizer a mim, à CDU ao PCP em que posições 

politicas de confrontação de luta politica intensa contra o PS. Eu não fiz aqui nenhuma 

defesa do governo do PS, por amor de Deus, vai-me ver contra e não é agora nos períodos 

eleitorais autárquicas e legislativas, é sempre que for preciso. ---------------------------------------- 

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

------ Sobre o lixo, alguns falaram aqui que houve campanhas nas escolas, e esforçamo-nos 

muito para isso no âmbito da reciclagem. Temos quase todas as escolas no programa Eco-

escolas e a Fernando Caldeira é uma das melhores a nível nacional e acompanhamos muito 

esta problemática. Agora temos aqui alguns problemas efetivamente. A ERSUC não tem 

interesse nenhum em fazer reciclagem, nenhum. Não nos coloca mais contentores embora 

nós protestemos que precisamos de mais porque eles preferem que lhes leve lá o lixo todo 

misturado porque temos de pagar e os que estão na reciclagem, eles têm de os vir carregar 

e levar e não recebem de parte da Câmara. Recebem alguma coisa da Sociedade Ponto 

Verde. Por isso é que atualmente o governo anda a estudar separar estas coisas a ver se 

temos alguma concorrência e ver se efetivamente apostar ter empresas que estão connosco 

a fazer reciclagem a sério. Também eu fui contra a privatização, a venda da EGF porque 

acho que estes negócios têm rentabilidade garantida e eu não gosto de negócios de 

rentabilidade garantida porque no final quem paga é sempre o contribuinte. Por isso acho 

que foi um mau negócio porque se caminharmos mais para a reciclagem obviamente vai 

haver menos resíduos indiferenciados. Mas se a empresa tem de ter a sua remuneração 

vamos pagar mais por tonelada entregue e não fizemos nada, pelo contrário, não vale a 

pena reciclar porque fica sempre a fatura cara. Portanto temos aqui um problema, eu sou 

apologista eu acho que o caminho é a reciclagem. Nós temos alguns exemplos de cidade no 
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mundo que neste momento só não reciclam dez por cento dos lixos, era pra aí que 

devíamos caminhar mas tenho dúvidas que em Portugal se consiga isto. -------------------------- 

------ Sobre a calendarização dos arruamentos, nós temos vários pacotes a andar e não 

temos aqui de cabeça mas penso que entre o final deste ano e o início do próximo, todas 

aquelas que nós falámos aqui que estavam apara avançar irão avançar neste período. ------- 

------ Sobre os incêndios mais uma vez o Pedro Vidal referiu aqui algumas coisas. Mas antes 

disso há um agradecimento que eu não fiz e que é merecido, para além de alguns membros 

do governo e do Sr. Primeiro-ministro que me telefonaram na altura, eu queria dar particular 

relevo que além de telefonar todos os dias houve dias em eu telefonou várias vezes no 

mesmo dia para acompanhar de perto a situação e acho que merece que seja referenciado.  

------ Sobre os incêndios, Pedro às vezes não devemos falar sobre aquilo que não sabemos, 

nós tivemos meios aéreos, os meios aéreos não puderam operar, é uma coisa totalmente 

diferente. Nós vimos os meios aéreos a vir para cá e a dizer e a comunicar, “não temos teto, 

temos de ir embora” e a terem de ir embora mesmo. Mas que os tivemos, tivemos, 

praticamente desde as primeiras horas que foi possível, se me perguntarem se os aviões 

devem começar a atuar às 9 da manhã, não concordo obviamente, deve ser com o nascer 

do sol na minha perspetiva. Aquilo que eu posso fazer é sensibilizar a respeito dessa 

situação, deve ser do nascer ao pôr-do-sol, pôr-do-sol já está o início é que é às nove da 

manhã, vocês não imaginam o que é sofrer à espera dos meios aéreos desde que nasce o 

sol até às nove da manhã, são 3h no mínimo ali à espera que cheguem e isto é terrível. ------ 

------ Sobre a candidatura não sei concretamente a qual é que te referes mas queria dizer já 

ao Hilário, nós temos de começar a ter aqui também uma postura diferente, quando 

assumimos compromissos e quando temos compromissos para financiar, devem ser 

negociados entre diferentes entidades, não é fazemos a candidatura e agora vamos à 

câmara para pagar aqui mais não sei quanto. As coisas devem ser, temos aqui uma 

candidatura, estão dispostos a ir connosco a jogo ou não? E se estivermos sim senhora, 

obviamente que temos tido sempre muita boa vontade, temos apoiado e não sei quanto mas 

há que mudar das regras também, é saber à cabeça com o que é que contamos para a 

gente se entender todos e podermos estar à vontade e estarmos cientes das nossas 

responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Secretário de Estado das Florestas não pode vir por impedimentos de última hora 

mas virá cá brevemente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Paulo Seara falou sobre os RSU’s, sobre os incêndios também e sobre a floresta 

diversificada, com a qual eu concordo e temos aqui algumas medidas para isso e só vou 

pegar aqui um bocadinho mais nos RSU’s e na lavagem de contentores, que eu acho que é 

necessária e que deve ser exigida à empresa mas que não seria necessária se as pessoas 

cumprissem as normas que é colocar os resíduos em sacos plásticos dentro dos 

contentores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para o Eng. Hilário, a atitude da Câmara tem sido de fazer campanhas de 

sensibilização, de tentar demonstrar às pessoas que há outras formas de fazer as 

atividades. Efetivamente pode estar esse telefone mas tem a linha verde, aquilo que 

tentamos na Câmara é responder a quem nos coloca uma situação entre por onde entre 

tenha uma resposta à situação, são muitas as que nos chegam por mail e que nós 

respondemos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto às IPSS’s serem pequenas nós entendemos isso relativamente a algumas, 

outras certamente têm um tamanho suficiente e que não devem crescer mais e entendemos 

que elas devem ter todas um tamanho que lhes garanta a sustentabilidade económica 

porque senão no futuro irão ter problemas e por isso somos favoráveis a que algumas 

ampliem as suas instalações porque elas precisam de ter sustentabilidade, estamos cá 

também para as tentar apoiar para que adquiram essa sustentabilidade porque efetivamente 

cada uma tem de caminha pelo seu pé. ----------------------------------------------------------------------

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

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração da assembleia um 

pedido do Sr. Presidente da Câmara no sentido da Inclusão de um ponto adicional na ordem 

trabalhos tendo em conta a urgência do assunto, que passaria a ser o ponto 3.16. -------------

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

------ Fomos contactados pela Ciclofapril que pretende avançar rapidamente com a 

construção de uma nave industrial, não no Parque, não dentro do Parque porque nós não 

temos terrenos para lhe ceder mas nos terrenos anexos. Ao lado daqueles que teoricamente 

era pra ser para a Fritzjou, portanto é na zona de expansão do Parque Empresarial do 

Casarão. O que é que nós pretendemos com isto, nós para permitir que a Ciclofapril possa 

começar a construir temos de pedir a suspensão do Plano de Pormenor na zona de 

proteção do parque empresarial que é a margem de 100 metros que corre a partir desta 

estrada e depois isto tem de ser licenciado pela Câmara coma autorização da CCDR. Aquilo 

que é preciso por parte da assembleia é que reconheça o interesse público municipal. Eles 
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pretendem fazer uma fábrica que vai trabalhar para o setor automóvel na área do alumínio, 

componentes para automóvel, não é fundição, só maquinação. 

------ Foi aprovado por unanimidade a inserção do respetivo ponto na ordem de trabalhos 

com a numeração de ponto 3.16 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 

reconhecimento de interesse público da empresa Ciclo Fapril – Indústrias Metalúrgicas S.A.-

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

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira 

do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 

75/2013 de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Sr. Presidente, nas suas informações constam duas reuniões, uma com a Secretária 

de Estado adjunta da Educação e outra com o Sr. Secretário de Estado da Educação. 

Sabemos que no protocolo assinado com o Ministério da Educação no âmbito da 

descentralização de competências havia lá um ponto muito específico que tinha a ver com 

obras na escola Adolfo Portela, era uma das necessidades e uma das contrapartidas que 

nós teríamos onde o governo se comprometia nesse protocolo feito com a câmara a fazer 

rapidamente obras para depois entregar a escola ao município. Estamos um governo 

socialista, e ainda esta semana vi um colega seu, o Herminio Loureiro, que não é socialista 

é social-democrata, a assinar um protocolo no valor de 3 milhões de euros de fundos 

comunitários para a requalificação e modernização duma escola no seu concelho com fundo 

comunitários. Eles como nós têm um protocolo assinado para a descentralização de 

competências. A minha questão que ponho hoje e que já pus no passado é, qual é o ponto 

de situação das obras da escola Adolfo Portela- é uma situação que está escrita que está 

comprometida, acho que já tiveram para ser iniciados no anterior desvario das obras do 

Parque escolar. Não começaram mas agora acho que é um direito que nós temos e o Sr. 

Presidente junto do seu partido e com boas relações não estou a ver que agora não 

tenhamos muito espaço para não as podermos iniciar. -------------------------------------------------- 

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

------ Queria esclarecer ao Eng. Hilário Santos que no protocolo não diz isso. No protocolo, 

cito de cor diz que a Camara só receberá essa escola depois de obras feitas. Aquilo que o 

Eng. Herminio Loureiro fez e esteve a assinar resulta dum pacto e obras que estão inscritas 

no pacto, que no caso concreto do pacto da região de Aveiro foi negociado sozinho pelo 
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Presidente da Comunidade Interna Municipal e que deixou a escola Adolfo Portela de fora. 

Por isso é que eu votei contra o pacto, foi uma das razões pelas quais eu votei contra o 

pacto. Diziam que não havia dinheiro para escolas secundárias e eu mandei um mail para o 

Secretário-geral Da Comunidade Intermunicipal a dizer que na escola Adolfo Portela era pra 

fazer e ele escreveu-me “Continuas a insistir” e eu respondi “ A esperança é a última a 

morrer”. Mas como as negociações foram feitas sigilosamente entre o Sr. Presidente da 

Comunidade Intermunicipal e os governantes de então da altura, a escola ficou de fora. 

Posso-lhe dizer que das reuniões havidas, estamos e já começamos a fazer o levantamento 

do que é que efetivamente necessitamos naquela escola para podermos fazer as obras e a 

seguir a este levantamento negociar e ver as oportunidades que temos para as financiar, a 

corrigir aquilo que não deveria ter acontecido. -------------------------------------------------------------- 

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

------ Poderei estar enganado mas neste caso acho que não estou. O que diz no protocolo é 

exatamente isto: A Câmara só receberá a escola depois das obras feitas mas diz também 

antes, diz, tem lá até prazo para isto, compromete-se a câmara e compromete-se o 

ministério da educação a verem as obras necessárias a serem feitas e salvo erro no espaço 

dum ano a decidirem toda a calendarização. É isso que estamos a discutir, está tudo muito 

claro, basta ler do princípio ao fim que é uma competência no âmbito deste protocolo do 

ministério da educação fazer obras na escola Adolfo Portela. Não é uma competência da 

Câmara de Águeda não é uma competência de ninguém, assinamos um protocolo com o 

estado, o estado ou é pessoa de bem ou não é pessoa de bem, se não é pessoa de bem o 

Sr. presidente tem que o denunciar publicamente. Não basta andar com cartas atrás do 

Passos coelho em Oliveira do bairro, pegue nas suas cartas e vai atrás do António Costa 

que já cá esteve e já lho disse para o fazer quando ele esteve aqui no Parque Industrial. 

Não invente situações. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Obviamente que sim estava aí que era um ano, era para meter nos pactos, era isso 

que estava negociado, era para meter nos pactos e o Sr. sabe quem é o Presidente da 

Comunidade Intermunicipal, sabemos bem, e eu posso-lhe dizer que ele negociou sozinho e 

foi ele que não incluiu não se esforçou minimamente para incluir isso e não me chamou para 

as negociações, porque senão eu na altura ter-me-ia debatido como me debato com o atual 

governo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Sobre essa questão da carta que o Sr. já levanta pela segunda vez, eu só fui atrás do 

Sr. Primeiro-ministro porque não o conseguia ouvir e por uma questão de interesse de todos 

que era o Hospital de Águeda que ninguém nos ouvia e eu tive de ir ao Primeiro-ministro e 

com estes aqui ele tem-me ouvido e estamos a tratar das coisas que deviam ter sido 

tratadas para meter no pacto que fomos espoliados disso e eu estou a tentar corrigir essa 

situação. Tudo o que é escolas não pode ser negociado pela Câmara de outra forma que 

não seja através dos pactos estabelecidos, tal como, e vamos discutir isso aqui hoje, o 

hospital terá de ser incluído no pacto para podermos ter o financiamento, porque há regras 

para isto. Escolas quando estão nos pactos é tudo dentro dos pactos, áreas que estão fora 

são fora, áreas que estão nos pactos são nos pactos e portanto as escolas são dentro dos 

pactos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Como quem não se sente não é filho de boa gente, eu sou de Águeda sou mesmo de 

Águeda. Quer as pessoas queiram quer não eu sou de Águeda e há uma serie de situações 

que de há um tempo a esta parte nós temos verificado que começam a desagradar a quem 

ali está sentado e ouve que é o facto da Comunidade Intermunicipal de Aveiro liderada pelo 

Eng. Ribau Esteves, ter uma certa tendência para afastar os investimentos de Águeda. Eu 

acho que o facto de Águeda ter sido bem gerida e Aveiro não ter sido, seja pelo Eng. Ribau, 

seja por quem o antecedeu, seja por quem quer que seja, não pode fazer com que o 

dinheiro seja redistribuída de um aforma político-partidária pouco interessante. Até porque o 

dinheiro é mesmo dinheiro publico e as coisas devem ser invertidas onde é necessária. 

Portanto a Câmara Municipal fez um grande investimento nas escolas, bem ou mal, não 

interessa, mas fez esse investimento e eu não me acredito que a escola Adolfo Portela 

fosse para ficar de fora e de facto carece de obras. Agora percebermos que as obras são 

desviadas lá para Oliveira de Azeméis porque é malta toda da mesma cor, percebermos que 

o nosso hospital sofreu o que sofreu durante 4 anos a fio, percebermos que houve uma 

assembleia que inclusivamente se falou porque é que o Eng. Ribau não vinha cá, que havia 

uma série de dinheiro para ser distribuído por uma série de concelhos e o nosso foi aquele 

que ficou com menos, percebermos que os homens da água dificilmente mandam para cá o 

saneamento e a água toda que têm que mandar e é tudo muito mais rápido para os outros 

concelhos a começar no de Aveiro e todos aqueles que são Sociais-democratas e eu quero 

dizer uma coisa, quem não se sente não é mesmo filho de boa gente e portanto o que eu 
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começo a ficar saturado nas políticas do nosso país da nossa região são os “Ribaus” e todo 

esse tipo de gente que trabalha duma forma muito mais da sua cor com ribanches e 

ribanchismos que não têm jeito nenhum. Águeda não pode continuar a ser prejudicada por 

esse tipo de senhores. Nós aqui temos em primeiro lugar uma coisa, defender o interesse 

do nosso concelho é para isso que nós estamos a ser eleitos, temos que dar porrada no 

Presidente da Câmara damos, quando ele falhar agora quando não falha não lhe podemos 

dar. Agora quando nos é retirada a possibilidade de melhorarmos uma escola e o Sr. Ribau 

e os seus apanágios e os seus amigos… que conversa é esta so Sr. Secretário-geral que 

parece que foi presidente da Câmara de Albergaria responder daquela maneira ao Sr. 

Presidente da Câmara, mas o que é isto? “Lá estás tu a insistir?” Que raio de conversa é 

esta? Que raio de secretário-geral é este? Isto tem que haver um mínimo, Exmo Sr. 

Presidente da Câmara de Águeda por favor não insista. É mais educado. Estamos a falar de 

coisas sérias, estamos a falar da educação do nosso país, estamos a falar da melhoria do 

Parque Escolar. Eu até tenho estado em desacordo com o Sr. Presidente relativamente à 

questão escolar no concelho agora nisto tenho de estar incondicionalmente ao lado dele, 

sempre seja o Sr. Presidente do PS ou do PSD. Temos de defender a nossa terra naquilo 

que tem de ser defendido e as obras na escola Adolfo Portela temos que a defender e 

chamar a atenção dos Ribaus todos que não é assim que se faz política. A política carece 

de elevação e princípios e em política tem de haver elevação e princípios, isto não vale tudo 

de qualquer forma jeito e maneira. E tem de acabar o amiguismo desta forma descarada na 

política e temos de defender todos a nossa terra. ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.2 – Tomada de conhecimento da Atribuição de Medal ha de Mérito Municipal, 

Grau Prata, ao atleta Tiago Tavares. -----------------------------------------------------------------------

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

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

------ Basicamente é só para dar conhecimento porque entendemos que era merecedor um 

campeão mundial na classe de sub-23, deveria ser agraciado pela autarquia e foi isso que 

fizemos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de regulamento para 

apoio à Pintura de Fachadas e Muros – medida transi tória – alteração de prazos ; --------

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

----- Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: -------------------------------------
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----- Nós tínhamos previsto que o prazo fosse só até 30 de setembro mas entendemos que 

deveríamos alargar até ao final do ano para possibilitar a mais pessoas que pudessem 

aderir a esta medida. É só isso que está em causa. ------------------------------------------------------ 

------ 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 regulamento para apoio à 

Pintura de Fachadas e Muros – medida transitória – alteração de prazos; -------------------------

------ 3.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de apoio Financeiro à 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – pavimentaç ão do espaço exterior ao Posto 

Médico; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ É um apoio que pretendemos à junta de freguesia porque graças a um mecenas 

daquela freguesia, do concelho obviamente, foi feito um novo posto médico, não está 

inaugurado mas já está em funcionamento e que a Câmara colaborou com as obras de 

pavimentação do exterior e agora é para transferirmos essa verba para a junta de freguesia. 

------ 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 apoio Financeiro à Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga – pavimentação do espaço exterior ao Posto Médico. --------

------ 3.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de atribuição de 

subsídio à Associação da Barrosa em Defesa da Flore sta, União de Freguesias de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e Junta de Freguesia de Valongo 

do Vouga – Seguros de Acidentes Pessoais;  -----------------------------------------------------------

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

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

------ Penso que a proposta diz tudo. É para transferirmos a verba para pagar os seguros de 

acidentes pessoais das pessoas que fazem parte destas corporações, destas associações 

humanitárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 atribuição de subsídio à 

Associação da Barrosa em Defesa da Floresta, União de Freguesias de Belazaima do Chão, 
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Castanheira do Vouga e Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – Seguros de 

Acidentes Pessoais; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de apoio extraordinário 

às Associações de Proteção Civil do concelho e Asso ciação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Águeda; ------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Nós entendemos que o esforço que foi feito pelas pessoas que integram estas 

associações foi muito intenso. Geralmente ficamos pelos agradecimentos pessoais, pelo 

voto de louvor. Porque muitas destas pessoas têm bastantes dificuldades financeiras, 

entendemos que poderíamos ajudar e sentir um agradecimento mais significativo pelo 

trabalho que fazem em prol de toda a comunidade por isso quilo que nós propomos é 

atribuir este dinheiro às associações mas que seja dado a cada um dos elementos que 

esteve e que participou intensamente no fogo que nos atingiu e que portanto seja um 

reconhecimento de toda a comunidade pelo trabalho gracioso que vêm desenvolvendo em 

prol duma comunidade, não regateando esforços. --------------------------------------------------------

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

de Alcôba; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente acabou de falar relativamente aos agradecimentos, aos apoios e aos 

votos de louvor e eu li atentamente os documentos que aqui vem relativamente a este ponto 

e são aqui 3 páginas de agradecimentos e por acaso não vi nenhum à equipa que anda no 

carro da junta de freguesia do de Préstimo e Macieira de Alcôba, não veio nenhum apoio, 

não veio nenhum agradecimento e não veio nenhum voto de louvor. Não sei se isso 

aconteceu porque não temos uniforme, se porque andamos sem equipamento, se bem que 

tenho aqui um e-mail que lhe enviei no dia 11/7 a pedir apoio para a aquisição de 

equipamento. Na altura não me foi respondido, voltei a reenviar o e-mail, enviei no dia 11/7 

a pedir apoio para a aquisição de equipamento desta equipa, que andou no fogo 5 dias, 5 

dias em que não dormimos, não tomamos banho, mal comemos, eu acho que nós também 

merecíamos. Enviei o e-mail a pedir materiais de proteção e depois disso já foram dados 

apoios relativamente a materiais de proteção a uma série de associações e juntas de 

freguesia do nosso concelho e que muito bem foram deliberados de forma positiva. Agora 

eu acho que aqui deve haver um tratamento por igual e isto para ser feito não pode haver 

descriminação. Li aqui que a câmara vai atribuir um prémio de 500 euros por aqueles que 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30 de setembro e 3 de outubro de 2016  

 

andaram a combater os fogos e tive aqui a ver muitos nomes que sequer foram aos fogos e 

os membros da junta de freguesia de Préstimo e Macieira de Alcôba andaram nos fogos. 

Defendemos casas, posso leva-lo a freguesia e falar com essas populações, se não fosse a 

nossa equipa visto que não haviam carros de bombeiros, se calhar as suas casas tinham 

ardido, armazéns que também não arderam graças à nossa equipa e eu pedi-lhe de facto, 

enviei e-mails a pedir este mesmo apoio e acho que nós também merecemos e isso de facto 

entristece-me até porque foi a freguesia mais afetada no nosso concelho. Portanto acredito 

que tenha sido um lapso, no e-mail que me enviou a responder relativamente aos 

equipamentos, diz aqui que as verbas que existem para o efeito (aquisição de equipamento) 

previstas para o orçamento de 2016 já estavam integralmente gastas não sendo possível 

apoios para este efeito durante este ano. Portanto relativamente à aquisição de 

equipamento queria-lhe fazer uma pergunta e de acordo com a sua resposta eu penso 

havendo um novo orçamento ou uma retificação desse orçamento que irá contemplar a 

nossa aquisição de equipamentos, aliás já lhe enviei a fatura, foram 3 mil e tal euros e 

espero receber também uma comparticipação e espero porque de facto a equipa que 

comigo anda e andou durante este fogo também merece. ----------------------------------------------

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

------ Sobre os fogos, não intervim há bocado dobre isto porque íamos ter um ponto 

específico sobre isto, como já se falou sobre o hospital e teremos um ponto específico sobre 

isso. Concordo com quase tudo o que aqui foi dito, a bravura de todas as pessoas de 

Águeda como diz o Paulo Seara e muito bem, o conhecimento que Águeda já tem a este 

nível, o que disse o Sr. Presidente e muito bem, a maneira como as IPSS’s, instituições, 

todas se deram a este processo. O Sr. Presidente já referiu, se puder vir dinheiro do estado 

para compensar as IPSS’s que andaram nisto melhor senão nós cá estaremos, vinha-lhe 

lançar este repto mas penso que já o disse há bocado pelo menos foi isso que entendi. Uma 

coisa são as IPSS’s darem o seu voluntarismo outra coisa são ela que têm muitas vezes 

dificuldades financeiras e andarem a gastar dinheiro em alimentos, um conjunto de 

situações que é preciso repor, houve pessoas que gastaram rios de gasóleo com cisternas 

fora do concelho que andaram pra frente e para trás. É preciso que nós percebamos isto 

porque os meios que nós temos no nosso município também são menores e portanto 

quando sã precisos vamos buscar fora e muito bem, tentar arranjar uma forma ad 

compensarmos isto. Mas eu acho que nó temos de ir um bocado mais longe do que isto, nós 

este inverno fomos assolados por uma cheia enorme. Tínhamos feito obras de quase 2 
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milhões de euros que na nossa perceção iriam terminar com as cheias em Águeda. O Sr. 

Presidente já assumiu e bem que era a nossa perceção, eram os estudos que nós tínhamos, 

era a nossa ideia. Se calhar não é bem por aí o caminho também faz parte é evidente. Cada 

buraco que a gente faz entra pra lá um bocadinho de água e ajuda, temos de procurar algo 

diferente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aqui nisto dos fogos, aqui em Águeda podemos começar a trilhar outro caminho e 

liderar outro caminho em termos nacionais. Águeda infelizmente é dos concelhos que 

infelizmente tem mais experiência de combate aos fogos, ao longo do tempos, é dos 

municípios aonde tem associações de proteção civil na primeira linha, freguesias na primeira 

linha, as pessoas todas na primeira linha com muitos conhecimentos. Eu não consigo 

compreender o que aconteceu. O que aconteceu é um crime público do estado contra 

Águeda. Os prejuízos que nós em Águeda tivemos, públicos e privados, são várias vezes 

superiores ao valor que o estado gasta em meios aéreos para combater os fogos todos ao 

longo do ano no país. É uma desproporção enorme, como já disse aqui alguém, penso que 

foi o Abrunhosa Simões, que os nossos prejuízos foram superiores aos da Madeira e para lá 

houve apoios e pra nós é o que é. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu ouvi o Sr. Presidente na televisão ouvi o Vice-presidente Jorge Almeida, gostei 

muito já tive oportunidade de lhe dizer, desta vez até gostei mais do Vice-presidente Jorge 

Almeida do que do Sr. Presidente, nem sempre é assim mas é a vida, porque apresentou 

propostas mais concretas, alguém que estava no terreno e foi capaz de dizer olhos nos 

olhos a quem estava a debater com ele, “meus senhores isto é assim, assim e assim…”. O 

Sr. Presidente deixou-se enrolar lá mais pela discussão académica mas cada um é como 

cada qual. Mas é preciso que alguém lidere este debate em Portugal, porque o que está a 

acontecer em Portugal, esta gente toda da proteção civil e o que esse está a passar, isto é 

um roubo encapotado, deixemo-nos de histórias, isto é tudo treta, é tudo negociatas que 

anda aqui e depois nó não temo hipóteses nenhumas no terreno. Aqui há uns anos o 

eucalipto é que era mau, eu não percebo nada disto, eu não sou bombeiro, eu só li. Ando a 

ler cosias dum lado e do outro e vou tirando… antes o eucalipto era o mal de tudo isto mas 

agora vou ouvindo que se calhar já não é o eucalipto. Também vou ouvindo que esta coisa 

dos contrafogos também tem muito que se lhe diga, vou ouvindo que anda aí muita gente de 

bidon na mão a fazer contrafogos no seu terreno para mandar o fogo para o terreno do 

vizinho e ficar como seu limpo. Não pode acontecer chegarem corporações de bombeiros a 

terras, de bombeiros de Esmoriz na Alombada sem nenhum bombeiro de Águeda, os 
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homens não sabem o que é que é a Alombada. Alguma coisa tem de mudar nisto da 

proteção civil. Podem-me dizer que há muita bravura mas se calhar estamos a precisar de 

mais inteligência do que de bravura neste momento no combate aos fogos em Portugal. E 

alguém tem de começar a liderar este combate. O Sr. Presidente gosta tanto de 

conferências, dos fóruns, e eu elogio-o por isso, pode tomar a dianteira, chamar pessoas a 

Águeda, começarmos a discutir isto publicamente em termos nacionais, não só em termos 

de Águeda, nós em Águeda temos uma experiência, o Sr. Presidente diz assim falam do 

que não sabem, nós temos 8 meios aéreos pesados no tempo, na altura em que aconteceu 

o nosso fogo haviam 8 meios aéreos pesados no país, o nosso fogo era o maior naqueles 

dias, o de Arouca vem a seguir salvo erro. Diz o Sr. Presidente, eles não puderam atuar, 

pois eles não puderam atuar, se eles começaram a trabalhar as 9 ou 10 da manhã, têm 

horário de patrão não tem horário de trabalhador pois é evidente, vão descarregar água 

como? Mas nó é que dizemos as asneiras, não são eles, nós é que somos os prejudicados. 

É preciso mudar a discussão, louvar as pessoas que estiveram nisto, isso é clarinho, 

estamos todos de acordo, estas propostas são todas muito boas, mas é preciso alguém que 

comece a pegar na discussão em termos nacionais. Águeda tem este benefício, Águeda tem 

este saber, temo gente em Águeda com este saber, é um desafio que eu lanço ao Sr. 

Presidente é convidar pessoas para Águeda, fazer fóruns, trazer gente a nível nacional para 

começarmos a perceber e começarmos a discutir o que é que está a acontecer em termos 

de Portugal. Porque o que está a acontecer em Portugal é um crime do estado contra os 

privados e contra o próprio estado, porque as pessoas falam muito sobre o que se perde no 

estado mas os privados perdem em muito e quero fazer uma outra nota sobre aquilo que 

disse o Sr. Manuel. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu penso que ele não disse quilo que o Sr. disse, eu penso que o Sr. Manuel não disse 

que os sapadores andavam no dia dos fogos a arranjar os jardins, o que ele disse foi uma 

coisa diferente, é que os sapadores andam a arranjar jardins no resto do ano quando 

deviam fazer trabalhos de manutenção dos caminho florestais e outras cosias, é uma 

retificação, foi assim que eu interpretei, o Sr. já cá não está. Mas é só em defesa do Sr. que 

não me pediu nada a mim. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. já disse há bocado e muito bem que não deixam alargar o caminho, não deixam 

entrar aqui não deixam entrar acolá mas também falta muito trabalho de manutenção. --------

------ Jorge Melo  – PS: --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em especial a alguns bombeiros que eu sei que nos assistem pela Águeda Tv e que, de 
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certa forma, infelizmente, num estado de direito como é o de hoje, foram reprimidos para 

que não pudessem estar nesta sala vá-se lá saber porquê. --------------------------------------------

------ Na ultima assembleia, na assembleia que tivemos em Valongo do Vouga, se bem se 

lembram, e não é que seja bruxo, simplesmente ando nisto já há uns anitos, alertamos que 

este que iria ser um ano muitíssimo complicado. A resposta que tivemos na altura foi de que 

se iria tentar fazer um esforço, que a Câmara Municipal que estava alerta para a situação e 

portanto que iriam estar atentos. E eu poderia estar aqui a falar acerca de uma serie de 

situações relativamente ao combate, relativamente À estratégia optada e relativamente ao 

posto de comando e à prestação da Autoridade Nacional Da Proteção Civil mas não o posso 

fazer porque foi solicitado à Autoridade Nacional Da Proteção Civil uma coisa que 

tecnicamente se chama “fita de tempo”. E esta “fita de tempo” é um relatório cronológico de 

todos os procedimentos que são feitos ao minuto no teatro de operações e isto poderia 

esclarecer aqui muitas dúvidas no que toca ao combate, poderia esclarecer aqui por 

exemplo por que é que os meios aéreos em alguns momentos não estiveram presentes, 

porque é que estiveram presentes e foram embora, porque é que começaram às nove da 

manhã quando o que ditam as regras no combate aos incêndios é ao nascer do sol e depois 

devem para a atuação ao por do sol, portanto muito poderia ser dito acerca desta situação 

mas sem estarmos documentados formalmente não o poderemos fazer. --------------------------- 

------ Poderia também falar da prestação dos bombeiros, poderia também falar da prestação 

com conhecimento de causa, como é óbvio, dos bombeiros, poderia falar da prestação das 

unidades locais da proteção civil, das juntas de freguesia mas eu preferia falar aqui hoje de 

uma outra coisa, queria falar aqui de proteção civil, queria falar aqui de competências da 

comissão municipal da proteção civil, queria falar aqui da responsabilidade que todos nós 

temos como munícipes relativamente a esta matéria. ---------------------------------------------------- 

------ A proteção civil não se faz com aviões, não se faz com bombeiros, não se faz no 

combate. Proteção como o próprio nome diz é mesmo na proteção, é mesmo na prevenção 

e nós temos sido pioneiros aqui numa série de aspetos e queria pedir ao Sr. Presidente da 

Câmara que empenhasse, não digo a 100%, que utilize só 10% da motivação que teve para 

avançar com o Parque Empresarial do Casarão, para que avance na proteção civil Sr. 

Presidente. Fiquei, não surpreendido, antes dececionado quando percebi que a comissão 

municipal de proteção civil nos últimos 6 anos reuniu 3 vezes e destas 3 vezes, uma delas 

foi para tratar da situação do Plano Municipal De Proteção Civil, de seguida foi para, 

portanto 3 ano depois, a primeira foi 2010, depois em 2013 a segunda vez em que reúne a 
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comissão para que deixamos de ter um comandante municipal de operações de socorro e 

passarmos a ter um coordenador, e da terceira vez agora em 2016 para termos e para 

formalizarmos a unidade local de proteção civil. Ora isto parece-me escassamente pouco e 

a pergunta que eu queria aqui deixar fazer também ao Sr. Presidente da Camara é o 

seguinte, se tivesse ardido, parece que ardeu na ordem dos 25% a 30% da nossa floresta e 

ardeu uma empresa e nessa empresa nós fizemos e bem um alarido tremendo e 

procurámos no imediato dar todas as condições para que continuasse a laborar. E se 

tivesse ardido 10% do parque empresarial? A nossa serenidade a tratar do assunto seria a 

mesma? É que eu gostava que também fossem mostradas as contas do impacto financeiro 

que tem o setor da floresta no nosso município. Queria aqui pedir ao Sr. Presidente da 

Câmara que relativamente a esta matéria começasse a mudar uma coisa que é de extrema 

importância, cultura em proteção civil. Apresentei de algum tempo a esta parte, há uns ¾ 

anos um projeto para dinamizar nas nossas escolas, um projeto que na altura era pioneiro 

no país, para dinamizar nas nossas escolas medidas de proteção, auto proteção e primeiros 

socorros, porque é aqui que se começa e é nas escolas que se efetuam resultados e que 

vêm resultados passados uns anos. Porque de nada vale termos o melhor dispositivo, e 

temos, dos melhores dispositivos que talvez existam no país. Temos inúmeras viaturas de 

combates florestais, temos as associações, temos as unidades locais de proteção civil mas 

depois temos uma pessoa a tomar conta da proteção civil no município. Não adianta 

escamotear nomes, todos sabemos quem é, portanto o Sr. Vítor, e é pá parece-me 

escassamente pouco que consiga gerir e coordenar isto tudo. Não consigo perceber como é 

que temos milhares e milhares de euros para viaturas e depois não temos uma rede e 

comunicações por forma a termos uma unidade de comando e por si só temos uma coisa a 

que chamamos de Comando Único. Porque depois aquilo que nós vimos, foi que 

efetivamente andavam bombeiros dum lado, proteção civil do outro e depois as viaturas até 

iam para um lado mas de seguida tinham de ir para outro porque entretanto deixou ou não 

existiu aquilo a que se chama comando único e neste comando único também não vi no 

município (e mais uma vez gostava de ver a fita de tempo) a VECOC que é a Viatura que de 

forma móvel e de forma mais próxima do local da ocorrência um posto de comando móvel, 

também gostava de tentar perceber porquê, estavam todos empenhados em Vale de 

Cambra? Muito bem, mas nós temos Viseu aqui ao lado, temos Leiria e portanto não 

percebo o porquê de não terem estado cá. Portanto aquilo que eu queira pedir 

essencialmente ao Sr. Presidente Da Câmara é o seguinte, invista a sério na educação, na 
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mudança de cultura do nosso município, na proteção civil. Meta as entidades de proteção 

civil a falar a uma só voz porque aquilo eu se está a fazer neste momento, quer se queira 

quer não se queira, é a dividir o município. Entristece-me e percebeu-se claramente Sr. 

Presidente, não me faça aquilo que fez no decorrer destes 3 mandatos que foi não ouvir os 

aconselhamentos que lhe foram dados. Não me diga novamente que aquilo que pretendo é 

criar uma guerra civil no município Sr. Presidente, não me diga por favor que não percebo 

nada disto Sr. Presidente, porque de generalistas está mesmo a proteção civil farta e aquilo 

de que a proteção civil necessita é de especialistas e muito sinceramente nesta sala vejo 

muito poucos especialistas nesta matéria. Aproveite esta oportunidade Sr. Presidente 

porque é única, nesta fase e o Sr. Presidente com a sua formação sabe que o que 

estivemos a fazer é a primeira fase da catástrofe que é alimentarmos as pessoas e nesta 

fase chamamos a fase cor-de-rosa, promessas, promessas políticas. Isto vai avançar para 

uma segunda fase, que é a fase em que as populações vão ter esperança e depois vamos 

chegar à terceira fase que é mesmo a fase do esquecimento e só nos vamos lembrar la para 

dezembro quando tivermos aqui talvez uma das maiores cheias de que eventualmente há 

memória no município. E porque atras deste grande incêndio vai aparecer aí uma grande 

cheia Sr. Presidente se por ventura as condições climatéricas forem semelhantes às do ano 

passado. Sr. Presidente encare isto como uma oportunidade, como um projeto do partido 

socialista, encare isto como um projeto inovador e pioneiro no país. --------------------------------- 

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

------ Pedir em especial favor e com caráter de urgência extrair a intervenção do Sr. 

deputado Jorge Melo da ata e enviar ao Grupo Municipal do CDS. -----------------------------------

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

------ Sim senhor, logo que esteja feita a ata. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Eu nem estou a perceber se o ponto é para discutir o fogo ou a atribuição dos 

subsídios mas aproveitando a questão de que se está a falar nos incêndios eu gostaria de 

dizer que tenho de agradecer profundamente aos funcionários da União das Freguesias de 

Águeda e Borralha que andaram a combater o incêndio de uma forma muito mal comandada 

porque tinham um muito mau comandante que nunca o serei mas que entendi que tinha de 

estar ao lado das populações e portanto quero agradecer aos funcionários da União das 

Freguesias de Águeda e Borralha porque de facto fizeram um trabalho que foi muito para 
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além daquilo que lhes era pedido e pretendido. Depois dizer que acompanhei o incêndio na 

medida do que me foi possível, eu inicialmente não estava cá e vim pra cima, e que de facto 

aquilo que nós temos muita seriamente de discutir não é o combate ao incêndio. Em 1986 

tivemos um incêndio catástrofe onde morreram uma série de bombeiros de Águeda e nessa 

altura vieram especialistas de França trabalhar para o nosso município, criaram-se as 

equipas que creio que foram pioneiras no país e que nessa mesma altura foram feitos uma 

série de pequenos lagos, pequenos tanques para abastecimento de água aos fogos e nós 

também temos de dizer aqui que quem andou no incêndio viu que esses tanques de água 

estavam inacessíveis. Um helicóptero mesmo que quisesse ir abastecer água a esses 

tanques que foram feitos no momento de catástrofe de 1986 e outros mais, as próprias 

populações tinham pinheiro se eucaliptos à volta e estavam inacessíveis para os bombeiros 

irem abastecer água. Dizer também que há caminhos florestais que vão desaparecendo, 

cada vez mais as pessoas plantam mais junto aos caminhos e que as pessoas não estão a 

colaborar. E eu queria dizer que ouvi o Sr. Presidente Da Câmara na televisão e acho que 

apresentou uma série de ideias interessantíssimas. Uma Câmara municipal não pode exigir 

a um cidadão que mete os eucaliptos em cima da estrema, o que quer dizer que quando o 

eucalipto crescer, metade vai para o caminho porque o terreno é dele e ponto final e isto 

também +e um crime de leso à pátria, quando as pessoas são as primeiras a afunilar 

caminhos que tem dois ou três metros quando a gente sabe que hoje os meios de combate 

ao incêndio, até os próprios meios de trabalhar as terras de descascar o eucalipto já são 

máquinas enormes e agente quer ter caminhos como tínhamos há 100 anos. E portanto 

noventa e tal por cento da floresta é de privados, não é do estado, portanto noventa e tal por 

cento da floresta que nós temos no nosso concelho é de privados não é da câmara. E quem 

tem investido brutalmente nos caminhos florestais é a câmara e as juntas de freguesia. Eu 

no meu primeiro mandato arranjei mais de 100km de caminho vicinais, agrícolas e florestais. 

Tinha uma motoniveladora, tinha uma retro escavadora, tinha pessoal para trabalhar, 

portanto eu arranjei mais de 100km. Passado pouco tempo de arranjar um caminho 

qualquer, lá ia um madeireiro qualquer com a sua máquina. O proprietário vendia a madeira, 

ganhava. Direito, com certeza. Isso é do direito privado, vendeu a madeira meteu o dinheiro 

ao bolso. A seguir vai o madeireiro que a comprou, corta a madeira com as máquinas 

gigantes, rebenta com o caminho todo, vai levar à celulose, mate o dinheiro ao bolso e o 

triste do Presidente da junta mate gasóleo, tem de arranjar as máquinas, tem de por lá o 

pessoal a arranjar. Isto tem de acabar porque inclusivamente os madeireiros e proprietários 
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ao ganhar o que têm a ganhar depois estão a impedir os outros de poderem fazer o mesmo, 

não pode ser. Quando hoje em dia os próprios madeireiros têm máquinas de tal forma 

grandes multifacetadas que podem arranjar o caminho, mas isso fica acro e anda aqui tudo 

a correr atrás do lucro e corremos todos atrás do lucro e que se lixe o próximo. Depois vem 

um incêndio destes e eu pergunto e os senhores têm isso lá mesmo ao meio do fogo? Como 

por exemplo eu vi o Sr. Pedro Vidal lá no meio de Rio de Maçãs, por um caminho que não 

lembra ao diabo. Que devia ser um caminho que devia se calhar ter o dobro da largura do 

que eu percebi, que é outra coisa também interessante e que temos que discutir aqui, do 

que eu percebi e do que me foi dito, “se o fogo passa dali já só vai para muito 

provavelmente a Macieira de Alcôba”. Então mas todos nós sabemos “se o fogo passa dali 

já só vai para muito provavelmente a Castanheira do Vouga”, mas quem sabe isto não sou 

eu, quem sabe isto é a população, quem sabe isto são as corporações de bombeiros, quem 

sabe isto é toda a gente, então e nós todos não temos a capacidade de nos sentar e ir 

percebendo que se nos juntarmos todos e sentarmo-nos sabemos onde estão os problemas 

e onde devemos atacar de facto, na tal prevenção, não é no combate. Meus senhores o 

incêndio que tivemos com as rajadas de vento que eram com a temperatura que se fazia 

sentir à noite, não há nenhum meio, seja helicóptero, seja avião ou space shuttle, seja o que 

for uma nave espacial, ninguém apaga este fogo. Está ali o Pedro de Macinhata, está aqui o 

pedro Vidal, esta aqui o Presidente de junta de Valongo, está Belazaima mas quem é que se 

lá mete no meio? Mas dizerem-me a mim que as pessoas tinham de se meter no meio, as 

corporações de bombeiros de fora, o que é que vêm para cá fazer os de fora e os de cá 

também, o que é que vão fazer pra lá, querem que eles morram lá no meio? Nós 

conhecemos a nossa floresta, vamos querer que os nossos bombeiros que dão a vida por 

nós se metam pelo meio da floresta para lá ficarem como ficaram os outros? E devemo-nos 

lembrar que os outros que morreram da outra vez eram das pessoas mais especializadas 

que tínhamos, das pessoas mais conhecedoras do terreno, eram bombeiros com muitos 

anos de apagar fogos. O que nós temos de discutir é que não pode haver eucaliptação de 

tudo. Nos vamos hoje em dia de Agadão a Travassô e só vemos eucaliptos não vemos mais 

nada. Há sítios onde as acácias e as austrálias já desapareceram, vejam lá. Nós sabemos 

que o eucalipto é uma árvore altamente carburante, nós sabemos que o eucalipto tem 70 

anos em Portugal, nós sabemos tudo, nó só não sabemos o que não quisermos e portanto a 

questão do fogo nem tem a ver com o Sr. Presidente Da Câmara nem com o Sr Primeiro-

ministro, te a ver com nós todos enquanto sociedade, enquanto país, enquanto comunidade. 
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Não olhamos para os riscos que corremos nem para aquilo que tem vindo a acontecer ao 

longo dos anos, em 72 foi o primeiro grande incêndio em Macinhata que morreu uma Sra. 

Tivemos em 2013 o do caramulo que ardeu Agadão toda. Eu estive em Agadão era uma 

loucura em Agadão, era uma loucura com este mais confinado. Então e a gente não 

aprende? Então e a gente em vez de virmos pra aqui discutir seriamente qual o caminho a 

traçarmos para nos defendermos todos, para termos mais rentabilidade. Porque e não tenho 

um único eucalipto mas eu ganho com o eucalipto, se agente conseguir tirar todos os 

eucaliptos e vendê-los a economia floresce agora não podemos é só ter eucaliptos, não 

podemos ser gananciosos, não podemos correr sempre atrás do risco. Os nórdicos têm 

outros tipos de árvores e estabeleceram que uma árvore é pro neto, nós não temos essa 

coragem nós não temos essa sabedoria, uma árvore planta-se para o nosso neto não é para 

nós e se uma árvore demora 80 anos há de chegar a uma altura em que a gente há de ter 

sempre a possibilidade estar sempre a cortar árvores porque vai cortando umas e vai 

nascendo outras e a questão é um ciclo. O problema é que nós queremos cortar tantas 

vezes neste momento (e isso a mim aflige-me muito) se calhar temos os nossos 

concidadãos que estão a pagar e que pagaram para ter madeira queimada que não lhes dá 

dinheiro. E este flagelo depende da coragem que um político tem que ter e aquilo que se 

exige aos políticos nestas situações é a coragem de dizer aquilo que se diz em bom 

português de cortar a direito, de dizer às pessoas que elas têm a obrigação, devem ganhar 

dinheiro não o podem é ganhar todo duma vez. Têm de intercalar espécies. Nós somos os 

maiores produtores de móveis da europa, 80% da madeira para os móveis, que é carvalho, 

que é cerejeira, que é uma série de árvores, nós compramos ao estrangeiro. Nós temos 

terras uma série delas no pais que se chamam Carvalhal, é uma zona onde há muitos 

carvalhos, temos terras que se chamam Freixial é uma terra que tem muitos Freixos, 

Salgueiral é um sítio que tem muitos salgueiros. A gente um dia deste s nem salgueiro vê 

nas linhas de água e ninguém está a tomar atenção a isto, nós estamos a degradar a 

floresta e estamos a dar conta do ecossistema, uma série de espécies que tínhamos que já 

não temos e isso é o que nós temos de deixar para as gerações vindouras, essa é a nossa 

função aqui. Salazar há muitos anos fez uma coisa que nos deu uma lição que foi, no 

Alentejo arrancar uma série de árvores, sobreiros, coisas do género e disse que o Alentejo 

ia ser o celeiro de Portugal e deu-nos uma lição de agricultura que nós devíamos aprender, 

é que hoje passados 60 ou 70 anos destas campanhas o Alentejo que sofreu uma 

campanha intensiva de cereais hoje ainda tem problemas de erosão de solos, duma 
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degradação mortal dos solos e ainda hoje está a sofrer isso e nós estamos a fazer isso na 

nossa serra e estamos a fazer na nossa região com a monocultura de eucalipto, ninguém 

sobrevive com uma monocultura, ninguém no mundo. Isto é básico. Inclusivamente os 

antigos das terras faziam uma coisa que era uma terra a batata outra a milho e depois 

tinham uma a poisio. O poisio era para a terra descansar e nós estamos a rebentar com a 

terra porque nem damos oportunidade à terra de respirar e é esta a questão que temos de 

discutir, que floresta queremos. Em que sociedade queremos viver. E portanto temos todos 

a obrigação, mais do que dizer ao Sr. Presidente se ele esteve bem ou mal, se os 

bombeiros tiveram muita bravura ou pouca é o que é que nós todos temos de fazer 

enquanto sociedade, enquanto coletividade, enquanto município para evitar catástrofes 

como esta que vão-me desculpar, começam-se a repetir vezes demais e somos nós todos 

que perdemos e chega de perder, vamos conquistar o futuro e vamos ter uma terra onde 

valha a pena viver. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Primeiro aqui algumas questões pontuais e depois abordava as mais genéricas. ---------

------ Pedro Vidal, quero que me diga por escrito quais são os nomes que estão lá naquela 

lista que não estiveram no incêndio, porque nós confirmamos com diferentes pessoas e 

temos de lhes chamar à atenção que nos deram informações erradas, por isso o Sr. disse 

aqui que haviam pessoas que não estavam lá, que nunca tinham estado no fogo. Não sei 

mas o Sr. com certeza conseguiu acompanhar os 8 hectares de fogo e frentes que houve, 

mas com certeza vai-me dizer quem foram as pessoas que não estiveram lá porque 

queremos ser justos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre a questão do tratamento por igual, nós tratamos efetivamente o que é igual por 

igual. Nós apoiámos os equipamentos de algumas associações que vieram dialogar com a 

câmara, que disseram “pretendemos adquirir estes equipamentos” nós dialogámos com 

eles, verificámos se tínhamos condições financeiras e dissemos que sim. Nós não 

aceitamos “agora que deram àqueles está aqui a minha fatura para pagar”, desculpem isto 

não é assim, estas coisas têm de ser feitas como deve ser. Como eu disse há bocado a 

respeito do IVA aqui é a mesma coisa, nós primeiro falamos e acertamos as coisas, 

arranjamos os meios, porque isto não pode ser sempre… não é curial, não é correto fazer-

se isso e depois fazer aquilo que fez ali assim no microfone porque a responsabilidade é 

toda sua. Porque primeiro negoceia-se e depois é que vamos ver se temos respostas ou 

não. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Sobre o Hilário, em Portugal uma coisa que nós temos muito é estudos, temos estudo 

para tudo, aquilo que nos falta é aplicação do conhecimento e fiscalização desse mesmo 

conhecimento, é uma das coisas que nos falta a sério. E falou aí dos bombeiros de Esmoriz 

terem ido para a lombada e não levarem ninguém. Este fogo começou as 4.10 da manhã e 

os bombeiros de Águeda estavam empenhados noutro incêndio e vieram diretamente todos 

para aquele incêndio e ficaram lá, alguns deles, muitas mais horas. Não há bombeiros, os 

bombeiros de Águeda têm um número limitado e os carros dos bombeiros começam a ter 

GPS, faltam-lhe outras coisas mas GPS também já têm e podemos dizer onde é a 

Alombada e eles vão lá para proteger a população da Alombada. E eu reconheço um 

comandante dos bombeiros que é capaz de chegar a uma povoação e estudar como é que 

se deve posicionar para combater o incêndio, porque meus senhores não havia meios. ------- 

------ O Jorge falou nos horários dos aviões, o problema disto é que é um problema velho 

como tudo, tem pelo menos dez anos este problema e eu já nessa altura protestava porque, 

há dez anos atras foi um incendio na castanheira e os aviões só vieram também as nove 

horas porque só as nove horas é que começam a trabalhar. Durante estes anos todos 

nenhum governo resolveu isto, esperemos que este ou o próximo resolva isto porque eu 

acho que devem estar disponíveis a partir do nascer do sol. -------------------------------------------

------ Paulo Seara falou que temos tanques inacessíveis, temos tanques inacessíveis porque 

os donos das terras não nos deixam cortar os eucaliptos, é isto que se passa. Ate parece 

que aquele tanque não é para ajudar a combater o fogo naquela população, no terreno 

deles, mas nós deparamo-nos com isto. E nós resolvermos as coisas pela justiça é muito 

complicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre a mata que temos e o fogo que tivemos. As condições climatéricas que tivemos, 

que ocorreram neste incêndio tornaram-no incontrolável enquanto se mantiveram. Falta de 

humidade relativa, ventos de 70km/h e com rajadas de 120 não é possível de combater. 

Poucos dias depois de termos o fogo eu vi isto no Público, e isto passa-se na Califórnia, nos 

Estados Unidos, não é num país de terceiro mundo que não tem recursos, é nos Estados 

Unidos. Eu não sei se os senhores já viram imagens na televisão de fogos nos Estados 

Unidos que andam lá às semanas, e na Austrália e no Canada que é muito mais frio 

também e os fogos lavram durante semanas e os senhores sabem qual é a tática de ataque 

de incêndios que eles têm lá? Evacuam populações, 30 mil, 40 mil tiram toda a gente e arde 

tudo! Porque nós não pensamos quando metemos um carro a proteger uma casa na 

Alombada, estamos a por um carro que vale mais do que a casa que vamos proteger e 
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estamos a meter lá não sei quantas pessoas que não fazemos as contas às vidas delas 

obviamente porque não temos de fazer. Mas também temos de pensar nisto e temos de 

crias condições para que haja melhor proteção a estas populações quase inexistentes, 

como de 1 pessoa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois temos aqui um outro problema. Nós temos um PDM que prevê que não haja 

eucaliptos dentro de terrenos que sejam zona urbana, industriais etc. mas temos 

organismos que licenciam contra o parecer da Câmara, violando o PDM, eucaliptos em todo 

o lado, e outras espécies, quando eu falo nos eucaliptos é para não estar aqui assim a dizer 

que é só eucaliptos, é outras espécies, que aprovam plantações em zonas de aglomerados 

urbanos que não cumprem as regras. E como é que uma câmara faz? Andamos agora 

porque tivemos abertura para chamar as entidades reguladoras/ licenciadoras para 

começarmos a pôr ordem nisto. A câmara diz, nós damos pareceres nisto, “não é para 

plantar eucaliptos”, o ICNF diz, plante-se. E como é que nós no sentimos, porque somos uns 

chatos, porque os gajos lá em baixo dizem que sim a tudo e nós aqui não, porque nós 

sabemos o que é que queremos, nós já temos algumas coisas para orientar a nossa 

floresta. Depois também acho que temos algumas condições, não são todas, faltam-no 

alguns pontos de água, faltam-nos bastantes aceiros mas temos algumas condições para 

combater alguns incêndios. Porque não há aceiro que resista um fogo com as condições 

que nós tivemos agora. Este incendio passou a A25 duas vezes em pouco tempo dum lado 

para o outro, quantos metros tem a A25, não arde a A25. As projeções tiveram centenas de 

metros, nós não temos uma torneira para fechar o vento, porque se tivéssemos era muito 

mais fácil, não podemos pôr aí uma chuva de vez em quando. E por isso eu acho que temos 

de melhorar as condições mas há situações de fogos que são muito complicadas de 

combater. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois foi levantado aqui um problema, que é um problema velho para mim mas que 

não tenho dado gás mas que começa ater algumas proporções, que é a proteção civil e a 

forma como está organizada. Os lugares da proteção civil em Águeda são muito apetecíveis, 

vocês não imaginam a quantidade de pressões que eu tenho para N coisas dentro da 

proteção civil mas enquanto eu estiver na Câmara de Águeda, está lá um comandante que 

eu confio e temos na Câmara pessoas que trabalham bem nesta área, temos um corpo de 

bombeiros que responde perante o comando que tem que espero que continue a responder 

e temos unidades locais de proteção civil que respondem ao comando que está nos 

bombeiros porque, e agora permitam-me ir atrás alguns anos, quando alguns anos atrás 
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eles não se falavam, era muito complicado. Agora têm formação, não têm toda a que devem 

ter mas estamos a tratar para que a tenham porque estas unidades de proteção civil têm de 

ser enquadradas também na lei e estamos trabalhar nisso também com o governo. Já 

tentamos fazer isso com o governo anterior, não foi possível, estamos a tentar fazer com 

este, porque eles não são bombeiros eles não vêm ocupar lugar de bombeiros mas vêm 

desempenhar um papel que é extremamente útil e valioso e por isso nós queremos que eles 

estejam integrados. E acho que todos falhamos, só não falha quem nada faz mas em termos 

de proteção civil, aquilo que nós temos em Águeda, na minha opinião é do melhor que 

temos no país. Não vos vou falar obviamente daquilo que conheço e conheço algumas 

situações que até foram aqui já hoje referidas que meus senhores vão conhecê-las melhor 

primeiro para depois poderem ajuizar. Nós tivemos uma situação de catástrofe e temos de 

responder e podemos ter outras, como o Jorge disse, podemos ter uma cheia enorme no 

próximo ano mas já tivemos uma que há quatro anos era centenária e já tivemos outra este 

ano que já era centenária outra vez. O problema dito é que as cheias centenárias estão a vir 

muito, nem chega a décadas e temos de nos preparar, temos de preparar as pessoas para 

responder a isto. E fazemo-lo de acordo com aquilo que entendemos que é o melhor para o 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, 

aprovou por maioria  com 4 abstenções a proposta da Câmara Municipal de apoio 

extraordinário às Associações de Proteção Civil do concelho e Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Águeda. ----------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de celebração de Protocolo 

de Cedência das instalações da antiga Escola Básica de Avelal à União das Freguesias de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão; --------------------------------------------------

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

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

------ Pediram-nos a escola, estamos a ceder a escola, temos de trazer aqui para aprovação. 

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

------ Era só por uma questão de curiosidade, perguntar ao Sr. Presidente da União de 

Freguesias qual é a finalidade que vão dar à escola. E a curiosidade resulta só dum facto é 

que eu dei aulas na escola do Avelal. ------------------------------------------------------------------------- 
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------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira  – PJ da União das Freguesias de Belazaima, 

Castanheira e Agadão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu julgo que vem na convocatória, de qualquer maneira há várias atividade que nós 

queremos implementar juntamente com a povoação, é uma povoação que está metida no 

meio da serra numa zona bastante desertificada com alguma com alguma juventude ainda e 

temos algumas, para além da catequese, a juventude estão a pensarem dinamizar com 

algumas atividades que a posteriori iremos desenvolver, não estão ainda totalmente 

definidas e que de alguma forma quisemos-lhe dar esse amparo e de os proteger para que 

também aquilo não caísse nas mãos de alguém que não desse algum dinamismo à aldeia. 

De forma que para a junta é bom no sentido de que sabemos que vão proteger aquela zona 

tendo ali juventude como ainda temos naquela aldeia. --------------------------------------------------- 

------ 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, 

aprovou por unanimidade  a proposta da Câmara Municipal de celebração de Protocolo de 

Cedência das instalações da antiga Escola Básica de Avelal à União das Freguesias de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. --------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de resolução de 

protocolos e contratos interadministrativos na área  da Educação, nomeadamente, das 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e R efeições Escolares para alunos 

do 1.º CEB ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

aprovou por unanimidade  a proposta da Câmara Municipal de resolução de protocolos e 

contratos interadministrativos na área da Educação, nomeadamente, das Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF) e Refeições Escolares para alunos do 1.º CEB; -----------

------- 3.9 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de protocolos de 

parceria no âmbito da Educação Pré-escolar e refeiç ões escolares para os alunos do 

1º CEB – contratos interadamnistrativos; -----------------------------------------------------------------

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

------ Lino André Pessoa Santos  – CDS: -------------------------------------------------------------------

------ Era só uma pequena questão ao Sr. Presidente da Câmara se efetivamente este ano 

se vai verificar a mesma situação do pagamento das refeições aos alunos deslocados, 

porque o critério que foi utilizado no ano passado que era a anterior matricula, este ano já 
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não se verifica porque os alunos já tiveram matriculados nesta mesma escola. ------------------

------ Elsa Corga  – Vereadora: ----------------------------------------------------------------------------------

------ Os alunos considerados deslocados, o critério que é adotado no momento em que a 

escola é encerrada, mantem-se. Ou seja, os alunos que são considerados deslocados no 

ano em que a escola é encerrada, são os alunos que continuam a ser considerados 

deslocados. Desde sempre foi o critério, os alunos que no ano anterior eram deslocados 

continuam a ser deslocados e a ter automaticamente a refeição gratuita e o transporte 

também até terminarem o primeiro ciclo. ---------------------------------------------------------------------

------ 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 protocolos de parceria no 

âmbito da Educação Pré-escolar e refeições escolares para os alunos do 1º CEB – contratos 

interadamnistrativos; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal da 5ª revisão 

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

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

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

------ Nós introduzimos aqui uma revisão orçamental par dar cabimento a um regulamento 

que aprovámos em executivo que visa adquirir terrenos rústicos florestais em que nós 

falamos que é oferta pública de aquisição. O que é que nós pretendemos com esta oferta 

pública de aquisição? Para instalar as zonas de proteção aos aglomerados urbanos nós 

vamos ter de dizer às pessoas que não podem plantar nem algumas espécies nem o 

compasso que podem plantar nestas zonas é o mesmo. Porquê? Porque as árvores adultas 

plantadas nestas zonas não podem tocar a copa uma nas outras e por isso a rentabilidade 

do terreno é menor. Para retirarmos daqui a questão de que estávamos a dizer às pessoas 

que não podiam plantar e eles tinham de ficar com um terreno com menor rentabilidade e 

estamos a falar de terrenos florestais, a câmara disponibiliza-se para comprar essas áreas a 

um preço que o valor mínimo são 40 cêntimos e o valor máximo é 1 euro. Mediante depois 

um conjunto de condições que fazem a destrinça do valo entre os 40 cêntimos e1 euro. Este 

é o primeiro objetivo que temos na aquisição de oferta pública de terrenos. Um segundo é 

que possamos adquirir terrenos junto das linhas de água, porque entendemos que as linhas 

de água devem ser potencialmente melhor protegidas inclusivamente do que nós 

conseguimos através da legislação. E aqui se nós conseguirmos isso, poderemos estar 
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também a melhorar o nosso ecossistema e a nossa floresta. Uma terceira mas que terá de 

ser utilizada em casos muito pontuais e que será por parte do executivo uma análise 

casuística é aquisição de terrenos em parcelas isoladas em zonas florestais. Também 

poderemos fazer esta aquisição dentro dos mesmos critérios mas será a terceira e ultima 

prioridade. Um adas condições que nós queremos para estas aquisições é que os terrenos 

tenham no mínimo meio hectare, 5 mil m2 ou então que se juntem vários donos de terrenos 

e que perfaçam um aparcela de 5 mil m2 caso a autarquia não tenha lá nenhuma. 

Admitimos comprar parcelas menores se for justaposta a uma que a autarquia já possua e 

aumente estas áreas. Basicamente isto para vos dizer que esta revisão orçamental é para 

dar cabimento a um averba de 200 mil euros que colocamos para poder intervir na área 

florestal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Acho que está aqui um adas primeiras medidas após-fogo. Nesta medida que nós 

estamos a falar é comprar mais ou menos 250 mil m2, para faixas não é muito. Se vamos 

gastar 200 mil euros a 1 euro, dava 200 mil metros, em média estamos a falar de 250 mil 

m2, se vamos fazer as tais faixas que ele saltou a A25, não dá para muita coisa, não é muito 

mas é uma iniciativa. Deveria ser enquadrado por outras, devia ser enquadrado por outras 

que brevemente o governo irá tomar até por iniciativa do Sr. Presidente da Republica e 

aproveitar-se depois as verbas que daí vêm e aí aproveitar as verbas que vêm da união 

europeia para esses projetos onde é capaz até de se enquadrar bem esta medida. É uma 

medida avulsa, não muito bem definida mas medidas começam assim, porque depois tem 

de se ir ver, então onde é que se vai comprar, que zonas é que serão quantas é que não 

serão. Gostei de ouvir aí essa da proteção das ribeiras e dos rios, gostei de ver é também 

outra atitude mais à frente. O que eu gostaria e o desafiava era que estamos em Outubro, é 

difícil mas pegue em 200 mil euros, faça as suas equipas e trate dos terrenos da câmara 

municipal que sirvam de exemplo para todos os outros. Cadastros nem sabem às vezes 

onde é que eles existem alguns que existem, que estão abandonados a ser ocupados por 

eucaliptais por pessoas que não são donas dos terrenos, os terrenos são da câmara e eles 

é que usam há vários anos como se aquilo fosse deles. Arrase de imediato esses eucaliptos 

todos, comece aí a sua ação e é mais uma medida, não avulsa mas exemplar, que pelo 

menos os seus terrenos cadastrados serão exemplo de organização das tais árvores 

separadas das tais árvores de futuro. Um terreno camarário o Sr. presidente é capaz de o 

aguentar 40 anos sem ser mexido e então vamos, eu desafiava-o, isto é uma medida 
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também avulsa, se houver comece por aí porque se tomar iniciativas, se arranjar equipas, 

que num ano só faz muita coisa, e depois temos de esperar os tais 20 anos para que isso se 

registe, que isso cresça, que as árvores se mantenham mas pelo menos nos terrenos 

camarários que acabe os eucaliptos, que acabe a pouca vergonha de vermos grandes 

empresários e pequenos, mas os grandes empresários das madeiras a plantar 

sistematicamente de 9 em 9 anos em terrenos camarários, eucaliptos e baldios também.  

Portanto há um cadastro, se não houver, fazê-lo e se não houver, limpar e portanto tenha os 

terrenos que tem (não sei qual é a quantidade que tem) mas dê como exemplo. Esta medida 

não deixa de ser positiva é uma coisa talvez difícil, que talvez não pode ser feita no 

concelho inteiro mas que talvez pode ser feita por etapas e por zonas. ----------------------------- 

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

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

------ Sr. Presidente de facto isto é um bocado o que acontece sempre, somos muito reativos 

e esta é uma medida reativa a uma catástrofe grande que nasceu ali por Pombal e agora 

está a proliferar pelas zonas que são um bocado atacadas pelos incêndios e portanto 

conforme o Sr. José Vidal disse e muito bem, 200 /300 hectares é muito pouco para aquilo 

que se pretende fazer. Mais uma vez é a Câmara que vai chegar a uma aldeia que vai 

comprar terrenos às pessoas da aldeia para fazer uma faixa de segurança às pessoas que é 

para eles não terem ou porque podem ter pouca rentabilidade nos terrenos deles. Não me 

parece assim uma questão muito ajustada porque cada um de nós tem também uma 

primeira função e a primeira função que eu tenho é defender o que é meu, não tem de ser 

sempre a câmara a investir em prol de tudo, portanto essas faixas são nos terrenos privados 

das pessoas e que devem ter consciência de que isso é uma forma de defenderem os seus 

bens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A medida anterior foi também feita de uma forma reativa, é óbvio que isto é tudo feito 

com a melhor das intenções mas eu acho que estas políticas deviam ser mais preventivas e 

mais de visão alongo prazo e não sair em catadupa sempre que há uma situação destas. 

Por exemplo eu acho que os filhos dos bombeiros não deviam pagar livros, era uma forma 

de incentivar o reconhecimento, deviam usar as instalações municipais como por exemplo a 

piscina municipal sem pagarem entrada é uma forma de reconhecimento da coletividade, de 

todos nós àqueles que nos defendem, quem diz isso outro sem número de coisas. 

Protocolos que a Câmara tem com instituições que dão por exemplo aulas de música como 

a D’Orfeu ou uma banda de música e portanto os filhos dos bombeiros e das pessoas das 
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unidades locais de proteção civil deveriam ter acesso a isso graciosamente. Portanto aqui 

parece-me que estamos novamente numa situação mais reativa do que propriamente 

pensada. Isto acontece sempre e muito, por isso eu tenho dito que devemos refletir todos 

muito mais e discutir de facto qual é o caminho que queremos e obviamente que fiquei muito 

mais contente se for nas linhas de água ou no tratamento das linhas de água que é uma 

medida extraordinária mas as linhas de água têm uma serie de kms se fizerem uma faixa de 

20m o dinheiro gasta-se todo nas linhas de água. Parece-me que 200mil euros de 40 

cêntimos a 1 euro, a área vai ser muito pequena, vai ser muito pouco do município que vai 

ser abarcado por esta medida. O que eu pedia ao Sr. Presidente e eu acho que ele tem feito 

toda esta gestão com bom senso, com razoabilidade, tem pensado nas coisas mas o que eu 

lhe pedia é que nesta situação que fosse um bocado mais ponderado e que pondera-se 

melhor toda esta situação se calhar para as medidas poderem ter um efeito mais positivo, 

mais visível e se calhar com mais efeitos. No entanto a medida parece-me positiva. ------------ 

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

------- Isto não são medidas reativas, isto é transformar problemas em oportunidades, é a 

minha visão. Quando caiu o muro do rio, tínhamos de fazer o muro, fizemos uma 

intervenção diferente, a reação era fazer um muro igual. O que nós temos de fazer é 

analisar a situação e ver o que é que nós vamos fazer. E nós estamos aqui a falar de uma 

medida mas há outras medidas que estamos a preparar, há outras coisas que estamos a 

fazer com o governo, estamos à espera também que o governo naquela comissão que criou 

veja o que é que faz para nós podermos enquadrar e compor aqui o nosso pacote de 

intervenção. Porque estamos a preparar um regulamento também mas se nesse 

regulamento estivermos esquartados pela lei que nós não podemos exercer fiscalização, 

acho que nem vale a pena fazermos muita coisa. Porque se não conseguirmos fazer 

fiscalização a sério isto vai voltar exatamente àquilo que está. Esta medida de oferta pública 

de aquisição é uma medida voluntária para tentar convencer alguns. Eu estou preocupado 

sobretudo em proteger as populações e sobretudo esperar fazer ali ao lado das populações 

ali ao lado uns corredores que permitam diminuir ou se possível suster os incêndios. ---------- 

------ O José Vidal falou aí assim, nesta assembleia tenho aqui algumas afirmações que eu 

tenho de esclarecer. Eu quero saber quem é que planta terrenos na autarquia e vai fazer os 

cortes porque eu preciso de ir lá porque na realidade estão a usurpar aquilo que é de todos 

nós e eu quero saber quem são esses terrenos. Efetivamente andamos a fazer um trabalho 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30 de setembro e 3 de outubro de 2016  

 

de marcar todos os terrenos mas eu não sei onde é que têm andado a plantar e a cortar em 

terrenos que sejam da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Por último o Paulo Seara falou que nós não devíamos comprar estes terrenos porque a 

pessoa devia defender o que é seu, mas a pessoa se tiver só aquele terreno não está a 

defender só aquilo que é seu. Aquele terreno é menor valorizado para defender aquilo que é 

dos outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Quantos aos filhos dos bombeiros já estamos a preparar um regulamento para 

comtemplarmos em regulamento municipal todos esses apoios que nós entendemos que 

devem ser dados àqueles que durante todo o ano nos protegem, portanto aos bombeiros. 

Queremos fazer um regulamento que contemple todos os apoios que devemos dar ao longo 

dos anos, porque entendemos que devemos incentivar e criar estímulos positivos para que 

as pessoas sejam bombeiros e aqui, peço desculpa mas será para os bombeiros não para 

as associações de proteção civil. -------------------------------------------------------------------------------

------ 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, 

aprovou por maioria com duas abstenções a proposta da Câmara Municipal da 5ª revisão 

orçamental das Grandes Opções do Plano e Orçamento. -----------------------------------------------

------ 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de alteração ao 

protocolo de Cooperação Técnica e Financeira para o  Desenvolvimento em Parceria 

de programas e projetos de requalificação das insta lações no Hospital de Águeda ; -----  

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

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

------ Anteriormente tínhamos vindo cá com uma proposta para apoiar o Hospital de Águeda, 

o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, nas obras da urgência e aquilo que vos propusemos na 

altura é que a câmara suportaria os custos do projeto e a comparticipação nacional era de 

600 mil euros portanto 15%. O projeto foi mandado fazer embora o protocolo, não foi nada 

pago ainda porque o protocolo não foi assinado ainda, mas o projeto foi mandado fazer. E 

aquilo que se chegou à conclusão das necessidades do técnicos, e este projeto foi aqui 

acompanhado pelo Jorge que percebe um pouco mais de necessidades hospitalares do que 

que eu e aquilo que chegaram à conclusão é que a verba era exígua e portanto aquilo que 

nos colocaram à consideração era se a câmara suportaria a componente nacional da 

construção da urgências. A obra está orçada em cerca de 1 milhão e 200 mil de euros IVA 

incluído. Nós entendemos que não será, obviamente quando for a concurso não ficará por 
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este valor, ficará mais para baixo mas o protocolo que nos propomos a assinar com o 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga é para que a Câmara Municipal suporte a componente 

nacional do projeto com exceção de trabalhos a mais, esses trabalhos a mais deverá ser 

com quem os manda fazer e há de ser sempre o Centro Hospitalar. Também colocamos 

como condição que numa eventual revisão do quadro comunitário de apoio e havendo masi 

vernas alocadas à área da saúde, possa ser revisto este contrato, esta comparticipação no 

sentido de ser apoiada uma fatura melhor. Em resumo disto, há uma comparticipação que 

rondará os 500 mil euros e aquilo que se propõe é que a Câmara de Águeda suporte o 

remanescente que nós não sabemos neste momento todo quanto é mas até o valor máximo 

que está aí mo protocolo de 1 milhão e qualquer coisa para serem feitas obras nas 

urgências do hospital de Águeda, uma modificação bastante grande da parte de baixo que 

vai servir as urgências e alguns serviços conexos. --------------------------------------------------------

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

------ A primeira nota que eu quero dizer ao Sr. Presidente é que nem tudo o que a gente 

vem aqui dizer é contra a Câmara, há várias coisas que nós aqui dizemos, ainda há bocado 

falamos sobre os fogos, ninguém aqui esteve a culpar a Câmara de Águeda pelos fogos. 

Pelo contrário tivemos a lançar um repto, não interprete cada coisa que agente diz, contra a 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Acho estranho o Paulo Seara vir aqui ser defensor de Salazar, são coisas que 

acontecem, estranha-me o Sr. Presidente às vezes ter a atitude também de Salazar, pedir 

que o Presidente de junta lhe vá lá pedir autorização, não importa se é bom ou não o ato 

mas tem é de ter autorização, são coisas que acontecem, hoje ao fim ao cabo o mundo vai 

mudando. Mas agora falando sobre o hospital e em determinado momento participei nisto 

com o Sr. Presidente. Estou-me a recordar do anterior administrador com quem o Sr. não 

tinha boas relações e que não defendeu, do meu ponto de vista, bem o os interesses do 

hospital de Águeda, mas recordo-me bem de ele dizer que as obras propostas para as 

urgências que eram megalómanas que não tinham o mínimo de sentido, que era preciso 

fazer outro tipo de obras e que me parece que estas que estão aqui a ser propostas vão 

mais ao encontro do que ele dizia do que aquilo que estava aprovado mas isso… vamos pra 

frente com mais calma, isso é passado e às vezes é importante ir um bocadinho atrás rever 

os processos. Neste caso aqui Sr. Presidente obviamente que nós, como desde o início, 

estamos ao seu lado neste projeto e achamos que todo o dinheiro investido no hospital de 

Águeda é dinheiro bem investido. Mas também achamos que avançamos por aquilo que nos 
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é apresentado aqui, talvez o Sr. Presidente tenha coisas que não apresentou aqui, muito 

pouco em relação ao passado. No fundo a câmara de Águeda é responsável pelas obras 

todas no hospital, no fundo vai pagar uma grande parte das obras se não tivermos 

remodelação do quadro comunitário, cerca de 700/800 mil euros, penso que foram essas as 

contas que eu percebi, de 500 para 1 milhão e 200/300. Mas acho muito bem é um bem que 

estamos a fazer à nossa população. Mas o que eu não consigo ver aqui é além da melhoria 

das condições que é muita, o que é que o hospital ganha em termos de serviços. O que é 

que o Sr. conseguiu junto do Sr. Ministro da Saúde, que já o recebeu, negociar para o 

hospital de Águeda, que garantias nós temos, volta a tal química molhada? Porque a seca 

está cá pelos vistos porque a molhada foi para Aveiro. Voltam os serviços de ortopedia? 

Que tipos de melhoramentos vamos ter? Que tipos de garantias temos nós município que 

amanhã não chega este governo ou outro e que não diz outra vez “eh pá vamos se calhar 

fechar isto” e acabamos aqui de investir um conjunto d e dinheiro. Repare, nós fazemos um 

protocolo no qual nós somos responsáveis por tudo. A Santa casa da Misericórdia é a dona 

do edifício, recebe renda. Todas as bem feitorias que lá estão passam para ela, s ela um dia 

quiser vender aquilo vendeu e nós na câmara vemos zero. A Santa Casa da Misericórdia 

pertence a Águeda, é como a câmara é do município está bem, não está em causa. O 

ministério da Saúde se um dia quiser passar esse hospital a patacos e quiser vendê-lo à 

Santa Casa da Misericórdia e privatiza-lo por exemplo, fá-lo e todo o nosso dinheiro foi por 

ali. A minha questão é esta, está bem Sr. Presidente, sei que é difícil muitas vezes negociar, 

o SR com certeza que me vai dizer assim “ó Hilário neste momento melhoramos as 

condições, depois de termos as condições melhoradas então vamos pressioná-los para não 

perder serviços”, eu percebo a intenção. Não sei se será essa. Era bom se tivéssemos algo 

mais palpável sobre melhorias do hospital de Águeda, porque as físicas pois é evidente se 

nós as vamos pagar, aquilo que o Sr. prometeu já há bastante tempo e disse sempre que 

estaria disponível par a comparticipação portuguesa assim assim assim…no caso de 

haverem obras, agora até já está disponível para mais do que isso, e eu acho bem. Vamos 

ser nós que vamos suportar aquilo tudo mas no fundo não temos nada, pelo menos pelo que 

nos apresentam aqui, nada que nos deem em troca. E é só isso que nós muita vezes como 

estado e como autarquia devemos fazer. Aquilo que pedimos para ser feito com as 

empresas que se faça também como estado. O estado também tem de assumir esses 

compromissos. Porque o que se está a fazer na autarquia de Águeda, e isto elogio-o, são 

poucas as autarquias que fazem o que nós estamos a fazer. Pegar em dinheiro dos nossos 
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impostos, do nosso IMI, do nosso IRS, dinheiros do nossos impostos locais e investir num 

hospital que é competência do estado. Isso com praticamente contrapartida nenhuma. 

Portanto há que fazer ver isto, o Sr. antes tinha dificuldade me fazer ver isso aos elementos 

do governo da antiga aliança agora do seu com certeza volte ao que disse há bocadinho. É 

com certeza fácil fazer-lhes ver isso e garantirmos o nosso futuro, vêm mais médicos para o 

hospital? Voltamos ao tempo da urgência do tempo antigo que era uma urgência básica mas 

afinal tínhamos mais médico do que aquilo que ela estava definida. O que é que vamos 

efetivamente ganhar para além de melhores instalações? Porque há outra coisa Sr. 

Presidente, agora também não lhe podem dizer que a estrada Águeda-Aveiro vai melhorar 

por que não vai, não vai aparecer tão depressa, também não lhe podem dizer que em Aveiro 

somos bem atendidos porque em Aveiro o tempo de espera é uma loucura total, em Aveiro 

aquilo é impossível lá estar, com a reforma que se fez na saúde, da forma como está a 

caminhar a saúde, todos os dias pior, ainda hoje vimos nas notícias que acabaram os 

investimentos, acabaram um conjunto de medicamentos até ao final do ano porque têm de 

cortar na despesa. Já vinha mal e tá cada vez pior. Nos temos é que já que estamos a 

gastar dinheiro, garantir alguma coisa. Sr. Presidente não é nenhuma crítica, é um apelo 

para que em nome da população de Águeda sem fazer manifestações, sem fazer grandes 

histórias, faça ver ao Sr. Ministro e aos seus Secretários De Estado que nós estamos a 

colaborar mas precisamos que eles também colaborem. ------------------------------------------------

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

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

------ O que me chateia é que eu disse que devíamos aprender com o Salazar, tudo aquilo 

que ele fez, fazemos ao contrário. Devemos ir ao contrario foi o que ele nos ensinou, o 

caminho é por aqui nós devemos ir ao contrário. E eu queria aqui dizer uma coisa que me 

incomoda um bocado que é estar em alguns pontos de acordo com o Eng, Hilario, que é 

uma coisa que me perturba mas pronto tem de ser e agente quando está de acordo está de 

acordo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra coisa, eu não tenho de ir pedir ao Sr. Presidente da Câmara 6% do IVA, o Sr. 

Presidente da Câmara há bocado equivocou-se acerca daquela história do IVA. O Sr. 

Presidente da Câmara teve a amabilidade de dizer publicamente numa assembleia que 

competia às juntas ir buscar dinheiro que ele depois ajudava na comparticipação nacional e 

portanto eu não lhe vou pedir os 6% do IVA, eu sei qu ele mos vai dar porque ele é um 

homem de palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ É óbvio que o partido socialista e muito bem, encabeçado pelo Sr. Presidente da 

Câmara fez uma série de barulho acerca do Hospital de Águeda e portanto eu acho que a 

questão do Hospital de Águeda a gente não a pode ver como só a questão do Hospital de 

Águeda. Hospital de Águeda e Aveiro e Estarreja e Seve do Vouga e Anadia e Albergaria, é 

uma área brutal, são 300 e tal mil utentes que estão afetos a estes 3 hospitais Águeda, 

Aveiro e Estarreja. E neste momento não por conta da Geringonça mas por conta da 

coligação a coisa correu mal para a Saúde e agora a Geringonça desengonçada não está a 

conseguir por a coisa no sítio. Não é fácil como é óbvio. Em todo o caso aquilo que eu 

gostava d ver era que houvesse reivindicações e eu tenho quase a certeza que o Sr. 

Presidente da Câmara as estará a fazer, para que pelo menos na urgência que é aquilo que 

nos afeta mais porque tem dois médico e dois enfermeiros, é uma coisa muito inócua que 

não serve de facto o nosso concelho muito menos as pessoas que vêm de Sever do Vouga 

e Albergaria a Águeda, e aqui havia necessidade de um reforço. Eu já nem queria que 

viesse a ortopedia e um sem número de especialidades. Eu queria era que houvesse uma 

urgência como a que nós tivemos que de facto nós quando lá chegássemos fossemos 

tratados. A nossa urgência tratava-nos e quando não conseguia, não iriamos para Aveiro 

mas sim para Coimbra porque já era um caso de certa maneira grave e portanto espero 

isso. E depois dizer que de facto que a boa gestão que o executivo municipal tem feito ao 

longo destes 11 anos não pode servir agora para financiar toda a gente, a gente não pode 

financiar o Ministério da Saúde, não pode financiar a Santa Casa da Misericórdia, porque a 

Santa Casa da Misericórdia, o seu património vai aumentando ao longo dos anos que é uma 

coisa curiosa, pagando sempre o Ministério da Saúde seja lá de que partido for, pagando 

renda. Se é 700 mil euros, eu creio que não será tanto mas se for 700 mil euros é de facto 

uma grande fatia de dinheiro para se investir num aparte imobiliária, na saúde podia ser uma 

máquina especial ou um sem número de coisas médicas, não, estamos a falar mesmo na 

parte física que também compete um bocado a Santa Casa da Misericórdia arcar com esse 

investimento ou então arranjar uma forma de parte do seu património ser cedido à autarquia. 

Tem de haver aqui algum equilíbrio. Para as instituições há facilidade em se abonar tudo e 

se calhar para uma junta de freguesia a dificuldade em se abonar não é de agora é de 

sempre. O que eu pedia era que de facto houvesse alguma pressão sob o ministério da 

saúde seja do PS ou não para que pelo menos melhorasse aquela que a população mais 

sente que é a arte das urgências e que houvesse um outro entendimento em relação à 

Santa Casa que de facto é como o Hilário disse que uns vão engrandecendo e outros vai-se 
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diminuindo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- Com a anterior administração e como o Eng. Hilário Santos sabe, eles enganavam-

nos. Não podia ter boas relações a quem me mentia descaradamente e eu não lhe podia 

bater palmas, dizer continuem que vão no bom caminho. Mas eu devo dizer sobre as obras 

que aquilo que estava, aquilo que eles chamavam de obras megalómanas era maiores do 

que estas porque tinham cá uma sala de gesso, tínhamos a ortopedia e estávamos 

preparados para ter serviços de ortopedia a um nível mais elevado mas eram 1 milhão e 800 

mil e estavam comparticipados e eles deixaram cair o projeto. Não falaram com a autarquia 

não falaram nada, deixaram cair. Quando lhes disse que era possível dar continuidade não 

atenderam, não tiveram uma reunião com a CCDR, não fizeram nada. E isto é que está mal, 

e os senhores lembram-se que todos nós e nós escrevemos isso que disponibilizávamos 

500 mil euros se eles arranjassem financiamento para fazer mais obras. --------------------------- 

------ Há uma coisa que eu tenho de dizer da atual administração que foi também nomeada 

pelo anterior governo e isto para mim não tem qualquer problema, não me têm enganado, 

parecem pessoas que estão a tentar fazer o melhor que podem pelo Centro Hospitalar. Mas 

a situação que temos de saúde em Aveiro é muito complicada, porque um centro hospitalar 

da mesma dimensão do hospital de Aveiro tem um financiamento anual superior em 20 

milhões euros porque foi negociando ao longo dos anos a subida para a prestação dos 

serviços e aquilo que aconteceu no hospital de Aveiro foi que contentavam-se com aquilo 

que lhes era oferecido e ai é que surgiu esta décalage que põe problemas de gestão 

enormes. É a informação que eu tenho. Há espectativas de criar novos serviços em Águeda, 

há espectativas disso. Eu não gosto muito de anunciar e depois não se concretizar por isso 

não devo falar nisso mas que existe essa espectativa existe. ------------------------------------------

------ Aquilo que pretendemos fazer embora seja uma competência do governo central 

efetivamente, fazer as obras e dar a saúde aos portugueses, nós somos cidadãos de 

Águeda e se o governo central não o faz e nós temos possibilidade de o fazer mesmo sendo 

competência do governo eu acho que o devemos fazer porque senão estamos a prejudicar 

as populações do nosso concelho. Se nós temos condições par ao fazer ok devemos 

colaborar e ir pra frente, o que é que me adiante ter aqui uma luta agora e dizer olha não 

dou dinheiro nenhum e ele olha nós não fazemos as obras. Nós somos todos sujeitos a ir 

para lá, nenhum de nós quer ir mas estamos todos sujeitos a ir para à urgência então ao 

menos que vamos com melhores condições para todos e simultaneamente lutemos para ter 
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boas condições de bons profissionais a atenderem-nos também. Mas queremos boas 

condições de serviço/ instalações para que haja bom serviço naquele hospital e para que 

possamos reivindicar mais para o nosso concelho. Por isso proponho que aprovem este 

alargamento do acordo. Também vos queria dizer que esta operação vai ter de ser, esta 

verba esta na ARS vai ter de passar para o pacto para a comunidade intermunicipal e 

depois é que vem para a Câmara de Águeda, porque não há possibilidade da Câmara fazer 

diretamente obras na área da saúde que não passem pelo pacto que foi estabelecido entre 

a comunidade intermunicipal e a CCDR. ---------------------------------------------------------------------

------ 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 alteração ao protocolo de 

Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento em Parceria de programas e 

projetos de requalificação das instalações no Hospital de Águeda. -----------------------------------

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal suspende a 1ª reunião da 

4ª Sessão Ordinária, designando para continuação o dia 3 de outubro de 2016, pelas vinte e 

uma horas, sendo que desta forma se consideram convocados todos os membros 

presentes, pelo que, pelas duas horas do dia 1 de outubro de 2016 deram-se os trabalhos 

por encerrados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ATA DA 2ª REUNIÃO DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

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

horas, nas instalações da Junta de Freguesia de Aguada de Cima, teve lugar a 2ª reunião 

da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.12 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de Júri para a abertura 

de procedimentos concursais de pessoal dirigente; -------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de ampliação do 

Parque Empresarial do Casarão – PEC-Águeda; -------------------------------------------------------

------ 3.14 – Análise e Votação das propostas da Câmara Mu nicipal de Fiscalidade do 

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

------ 3.14.1 – TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passa gem; ---------------------------------

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

------ 3.14.3 – Derrama; -------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ 3.14.4.1 – Fixação da taxa; ------------------------------------------------------------------------------

------ 3.14.4.2 – Redução da taxa de IMI em função do núme ro de dependentes; -----------

------ 3.14.4.3 – Majoração da taxa de IMI para prédios de volutos; -------------------------------

------ 3.14.4.4 – Majoração da taxa de IMI para prédios de gradados; ----------------------------

------ 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para Autorização 

prévia de Compromissos Plurianuais, de acordo com o  artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 

de fevereiro, Assunção para: ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15.1 – Prestação de Serviços de Consultoria na ár ea de mecânica de cena – 

retificação do Caderno de Encargos; ----------------------------------------------------------------------

------ 3.15.2 – Adenda ao protocolo nº 220/2015; que estip ula as condições de 

comparticipação financeira para execução do projeto  de beneficiação das instalações 

na sede do Centro Social Cultural e Recreativo de C rastrovães. --------------------------------

------ 3.15.3 – Adenda ao Contrato-Programa nº 135/2015, q ue estipula as condições de 

comparticipação financeira para execução do projeto  de construção de bancadas no 

Campo de Jogos da Canada. ---------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.15.4 – Locação de Hardware e Software para gestão  de frota composta por 56 

viaturas municipais e 14 máquinas municipais; -------------------------------------------------------

------ 3.15.5 – Manutenção para apoio às aplicações SIGMA,  utilizadas no Municipio e 

nas Juntas de Freguesia;  --------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15.6 – Contratação de serviço de um Revisor Ofici al de Contas para o projeto 

CISMOB do Programa Territorial INTERREG; -----------------------------------------------------------

------ 3.15.7 – Cedência de sala Snoezelen e Jardim Terapê utico aos alunos com 

multideficiência, autismo e outras patologias dos A grupamentos de Escolas do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vitorino , secretariado pelas Senhoras Secretárias Cristina Paula Fernandes da Cruz  e 

Elisa Pires . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Elisa Pires – PS; ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Marlene Domingos Gaio – PSD; ------------------------------------------------------------------------ 

------ Casimiro Pinto – PS -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ André Santos – CDS; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ João Carlos da Fonseca Coelho – PSD; --------------------------------------------------------------

------ Hermínio Guapo – PS; -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS; ------------------------------------------------------------------------- 
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------ Compareceram igualmente à Sessão Extraordinária, os  seguintes Presidentes de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Armando Galhano – em representação do PJF de Macinhata do Vouga; --------------------

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

Alcôba; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PJ da União das Freguesias de Recardães e 

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

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

------ Daniela Rute de Oliveira Fernandes – em representação do PJ da União das 

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

------ José Henrique Vidal Martins – em representação do PJ da freguesia de Valongo do 

Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

------ O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia  cumprimenta e dá as boas vindas a todos 

os presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Vamos dar início à segunda parte da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 

Águeda do ano 2016, agradecendo mais uma vez ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

de Aguada de Cima e a todo o executivo pela receção.-------------------------------------------------- 
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------ Antes de retomarmos a nossa ordem de trabalhos queria apenas dar conta de dois 

pedidos de substituição, em primeiro lugar do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 

Macinhata do Vouga, Pedro Joaquim Faria Marques, que será substituído pelo Sr. 

Secretário Armando Galhano, que já se encontra presente nesta sala, bem como do Sr. 

Deputado Paulo Tomaz, que não pode estar presente em virtude de já ter regressado aos 

serviços da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, que será substituído pelo 

Deputado Hermínio Guapo, que também já se encontra presente nesta sala.----------------------

------ 3.12 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de Júri para a abertura 

de procedimentos concursais de pessoal dirigente;  -------------------------------------------------

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

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

------ “Muito Obrigada Sr. Presidente da Assembleia. Boa Noite a Todos!--------------------------- 

------ Temos aqui uma proposta do Executivo para serem nomeados os membros do júri dos 

diferentes concursos de chefias. As comissões de serviço terminaram todas e decidimos 

abrir um novo processo concursal e portanto trazemos aqui uma proposta onde fomos 

buscar a uma Câmara Municipal, nomeadamente a Câmara Municipal de Ovar, vários 

técnicos para nos apoiarem neste processo. Muito Obrigada Senhor Presidente!” ---------------

------ António Martins  – CDS-PP: -----------------------------------------------------------------------------

------ “Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos gostaria de dizer Sr. Presidente da 

Câmara, aquilo que já disse anteriormente. Isto é, uma nomeação de mais do mesmo, 

porque quando há um júri na Câmara Municipal de Águeda aparece sempre Ovar, ou seja, 

toda a gente de Ovar vem para júri. Obviamente que quando o Sr. Presidente da Câmara 

fala de chefias, fala de diversas chefias, dos mais diversos níveis, com as mais diversas 

competências e portanto, parece-me que independentemente de ser perfeitamente correto 

que o Sr. Presidente da Câmara pertença ao Júri, ele já o disse e eu reconheço-lhe 

competência nessa matéria, que ele gosta de ter chefias que lhe inspiram confiança e a ele 

competirá sempre uma opinião final, independentemente das votações das pessoas que 

compõem os júris. Mas eu acho que quando temos um júri para tão diversificado nível de 

funções e de chefias, que nós deveríamos ter pessoas cuja competência lhe fosse 

reconhecida neste tipo de situação e que o júri deveria apresentar um currículo que nós 

pudéssemos analisar e que entendêssemos que merecia alguma credibilidade quando 

tivermos de chegar à altura de julgar e de avaliar. E não acontece isto, Senhor Presidente 

da Câmara, nós vemos as mesmas pessoas. Este júri, salvo o erro já teve alguns elementos 
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iguais num passado não muito distante e portanto nós voltamos a ter mais do mesmo, o que 

me causa alguma dificuldade em avaliar e é aquilo que nós temos de fazer aqui, para poder 

dar ao Sr. Presidente da Câmara a prorrogativa de validarmos este júri. Mas temos alguma 

dificuldade em avaliar as competências de toda esta gente, uma vez que não tenho 

currículos que me permita fazer isso e portanto eu não irei votar favoravelmente esta 

situação, a não ser que o Sr. Presidente tenha alguma informação complementar que nos 

possa dar”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Eu não tenho mais nenhuma informação que possa dar ao Sr. Deputado António 

Martins, nem aos membros desta assembleia. Foram as pessoas que nos foram indicadas. 

Nós mandamos os convites para algumas Câmaras e foram as respostas que recebemos. E 

portanto, estamos satisfeitos”.----------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 maioria  com 2 votos contra e 7 abstenções a proposta da Câmara Municipal de 

Júri para a abertura de procedimentos concursais de pessoal dirigente. ----------------------------

------ 3.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de ampliação do 

Parque Empresarial do Casarão – PEC-Águeda; -------------------------------------------------------

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

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

------ “Neste ponto o que pretendemos é fazer a abertura de um processo de revisão de um 

Plano Diretor Municipal, que é algo que não se faz de um momento para o outro. Nós 

estimamos que este processo demore mais de um ano. O que se passa neste momento, é 

que está em curso uma ampliação do PEC e temos praticamente todos os lotes e terrenos 

comprometidos. Isto quer dizer, como tive oportunidade de falar na sessão de 30 de 

setembro de 2016, que estaremos impossibilitados de dar respostas a empresas que se 

queiram localizar entre nós. E isso coloca-nos, na minha perspetiva, numa posição de 

fragilidade. Por outro lado, temos um processo a decorrer que é de colocação de Muito Alta 

Tensão (MAT) no Parque Empresarial do Casarão. Se não tivermos mais espaço para 

colocar outras empresas, eu estou convencido que não teremos viabilidade neste nosso 

processo. O que é que a Muito Alta Tensão (MAT) pode fazer às empresas do concelho?---- 

------ Pode colocar-lhe energia a custos mais acessíveis para a sua laboração, porque nós já 

temos uma empresa que está a ser grande consumidora de energia, outras que lá estão são 
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menor consumidoras, mas também se tivermos Muito Alta Tensão (MAT), nós poderemos 

ter o único Parque Empresarial do país equipado para dar resposta a empresas grandes 

consumidoras de energia. Por outro lado, e acho que não é dispecidiente, mas isto tem a ver 

com o ato de querermos ou não ter capacidade para ter mais empresas, ficamos com a 

possibilidade de legalizar ou autorizar a laboração de empresas em curto espaço de tempo. 

Um dos motivos que fez balançar a Sakthi entre Portugal e Espanha, era exatamente que os 

espanhóis garantiam-lhe um prazo de licenciamento de seis meses. Aqui, ninguém garantia 

isso, porque as autorizações para obter e os estudos que eram preciso efetuar por não 

haver terrenos em Parques Empresariais que pudessem albergar uma empresa daquele 

tipo, ninguém lhe garantia esse prazo. Também nesta área da energia e concomitantemente 

está a Secretaria de Estado da Energia e a Direção Geral de Energia e Geologia. E as redes 

privadas de energia vão de encontro ao objetivo que referi anteriormente que é de dar 

energia mais barata a todos os que forem abrangidos pela rede fechada de energia. Em 

2021, se não for alterado, haverá alteração ou vence-se a concessão feita à EDP da rede de 

baixa e média energia e isto também é um fator que devemos ter em conta porque na minha 

perspetiva a área da Energia pode ser fulcral e pode ser muito interessante para o Município 

possa posicionar-se num patamar superior. Muito obrigada Sr. Presidente.------------------------ 

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

------ Sr. Presidente venho falar sobre este ponto em duas perspetivas: a perspetiva 

municipal e de interesse do município no seu todo; e, a perspetiva do Parque Empresarial 

do Casarão, em si próprio. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não é de agora, já falámos isto várias vezes, temos um conceito diferente na forma 

como desenvolvemos o concelho. Os parques empresariais e não só são instrumentos que 

nós devemos utilizar no nosso município para criar desenvolvimento, ao município e para 

dar melhores condições de vida às suas populações. É para isso que nós cá estamos.-------- 

Todos sabemos que Águeda em termos empresariais e industriais tem um desenvolvimento 

mais a sul do que a norte. O norte foi muito mais penalizado ao longo dos anos pelo fecho 

de empresas, por um conjunto de outras situações que vieram por acontecer. Quando o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal avançou com a localização deste Parque Empresarial, já 

na altura nós entediamos que o Parque Empresarial era uma mais-valia, mas entediamos 

que havia um local melhor para o fazer. Fê-lo aqui, em Aguada de Cima, está feito, está a 

andar, está em desenvolvimento. Fizemos algumas notas, algumas correções, coisas que 

nos parece que não estão bem, algumas também continuam a parecer que não estão bem, 
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mas não importa porque são situações que se vão corrigindo. Mas hoje, trazem-nos aqui a 

ampliação deste Parque Empresarial. Basicamente, penso que cresceu em duas fazes: uma 

para 160 hectares e outra que pode ir aos 500 hectares. E o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal disse até inclusivamente na primeira sessão desta assembleia que às vezes os 

azares que temos, criam-nos oportunidades com futuro. ------------------------------------------------

------ Nós temos defendido que o norte do concelho merece que se faça um esforço para 

que se instalem lá empresas. No norte do concelho estão das maiores freguesias do nosso 

município. No norte do concelho, grande parte da população dirige-se ou para o centro ou 

para o sul, ou para zona de Albergaria e de Sever do Vouga. O Sr. Presidente da Câmara 

Municipal já respondeu em tempos que não faria nunca nenhum Parque Empresarial no 

norte do concelho, concretamente na zona que dá acesso à A25, porque há uma saída 

direta em Soutelo, na freguesia de Macinhata do Vouga e com certeza que o Sr. Vice- 

Presidente conhece bem, direta à A25. Aliás, é a única saída que nós temos no nosso 

concelho que dá diretamente a uma autoestrada e temos também em Fermentelos. E o Sr. 

Presidente já disse em tempos que nunca o faria, porque estaria a potenciar o concelho de 

Albergaria-à-Velha em termos de habitação. Já lhe dissemos que achamos que é uma má 

interpretação da sua parte. O desenvolvimento dos concelhos não se vê assim. Achamos 

que neste momento que a freguesia de Macinhata do Vouga foi devastada por um incêndio, 

estaremos se calhar até em condições agora de aproveitar um mau momento que tivemos 

para tentarmos dar um passo em frente e esta freguesia, ou o norte do concelho, freguesia 

de Macinhata tem condições excelentes para pudermos pensar num Parque Empresarial. E 

se calhar não precisaríamos de fazer uma extensão enorme neste parque, aliás ouvimos 

aqui na primeira sessão da Assembleia Municipal o Sr. Figueira, Presidente da Assembleia 

de Freguesia de Aguada de Cima a queixar-se do excesso do aumento previsto neste 

parque, que vai inclusivamente pós limites das zonas habitacionais, aonde as pessoas não 

estarão se calhar muito satisfeitas. O Sr. Presidente já disse que talvez não chegassem lá, 

pelo que eu percebi, mas julgo que seria uma oportunidade interessante em termos de 

desenvolvimento harmonioso do concelho, tentar fazer-se este esforço. O Sr. Presidente já 

disse que em tempos os proprietários desses terrenos não terão querido negociar. Não sei. 

Está aí o Sr. Vice-Presidente é de Macinhata e é um desafio que eu deixo aos três: se se 

justifica ou não em conjunto de em vez de fazermos o alargamento deste Parque 

Empresarial para 500 hectares, mantermos um alargamento rápido porque está mais 

avançado e começarmos a comprar um Parque Empresarial a norte do concelho, que além 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30 de setembro e 3 de outubro de 2016  

 

da questão da criação do emprego tem uma vantagem muito importante que é a melhor 

saída que temos para a melhor via em Portugal por via terrestre que é a A25. E Águeda tem 

uma ligação direta à A25. É um carreiro, porque não quisemos abrir, mas têm-no feito, vasta 

abrir. Desta maneira, conseguimos uma ligação direta do centro de Águeda à A25, que é 

uma mais-valia, pelo que não deixo de insistir Sr. Presidente. Já sei que me vai dizer que eu 

nasci lá. Tenha ou não tenha, continuá-lo-ei a defender, já disse isso na última Assembleia 

Municipal em Macinhata. Não é por esses motivos que estou aqui Sr. Presidente, portanto, a 

primeira nota é sobre o desenvolvimento do concelho que gostava de deixar mais uma vez 

um repto sobre esta área. A segunda nota, sobre o Parque Empresarial do Casarão, que 

desde da primeira hora que somos favoráveis à criação de Parque Empresarial e estaremos 

sempre a apoiar a Câmara e o Município nestas decisões. No entanto, há aqui duas ou três 

questões que eu gostaria de lhe fazer, que são: nesta área de aumento, portanto nesta 

terceira fase de 500 hectares ainda há terrenos que pertencem à Reserva Ecológica? 

Porque o que eu vejo é que falam em terrenos rurais e terrenos urbanos, para eu poder 

continuar a minha intervenção, se fosse possível que me respondesse se há terrenos que 

não sejam da posse da Câmara Municipal e que pertençam à REN?--------------------------------- 

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

------ “Terrenos que não sejam da posse da Câmara Municipal há muitos, porque daquela 

zona da parte da rua para baixo são praticamente todos de posse de privados. E esta 

expansão vai ser feita para uma zona que não está adquirida pela Câmara, primeira 

situação. Segunda situação, obviamente tem manchas de REN lá dentro. Nós nunca 

dissemos que aquilo ia ser tudo para colocar fábricas. Há que compatibilizar um Parque 

Empresarial com os valores ecológicos existentes ni local e isso até é bom que tenha outro 

tipo de terrenos. Aqueles 500 hectares que propomos agora não é para colocar fábricas, 

umas encostadas às outras. É uma mancha de intervenção que vamos negociar e que 

queremos que seja uma zona industrial de nova geração, onde há e espaços verdes, há 

espaços de lazer, há espaços para outras atividades, porque uma Zona Industrial do Século 

XXI, não tem de ser aquilo que era no século XX e no século XIX: zonas degradadas, sujas, 

etc. Nós queremos outro tipo de Zona Industrial. Muito Obrigada Sr. Presidente da 

Assembleia e peço desculpa de não lhe ter pedido para usar da palavra”.-------------------------- 

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

----- “Sr. Presidente, como deve compreender que existindo terrenos em zona de REN, 
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nunca serão alterados na sua utilização, é isso que eu posso depreender das suas 

palavras”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Sr. Engenheiro não tem nada a ver e não tenho feita essa análise no momento. Se 

tivermos 5000 metros quadrados não se justifica, mas se tem uma zona de REN significativa 

obviamente que sim, e que não haverá qualquer intervenção nessa zona porque os 

organismos não deixam que haja essas alterações”.----------------------------------------------------- 

------ Aquilo que nós estamos a fazer é uma abertura de um processo negocial de diferentes 

organismos: REN, RAN ICNF, etc. São muitas entidades que vão ter de se pronunciar sobre 

aquela situação e obviamente que quando nós propomos 500 hectares, não sei quantos 

hectares terá no final, mas terá muito menos, porque cada entidade quer cortar um 

bocadinho e quer ter a sua palavra a dizer. Por isso, se nós formos com 100, eles pensam 

que isso talvez seja de mais e dão-nos só 50. Por isso, nós pomos a zona máxima para ir a 

processo negocial.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Já percebi Sr. Presidente, mas minha questão não é essa. A questão que se tem de 

ver aqui tem a ver com aquilo com que o Sr. Presidente definiu como prioritário quando 

iniciou o mandato nesta Câmara, que eu concordo, que é a forma como se valorizam muitas 

das vezes as propriedades das pessoas e elas utilizam o município para isso. Há terrenos 

que estão na REN, pode haver franjas relativamente pequenas que tenham que ser 

transformadas. Mas os terrenos que estão na REN vão continuar na REN, é esta a minha 

questão, neste parque. Não vai haver nenhuma proposta desta Câmara para que os 

terrenos estejam na REN, a não ser alguma franja que seja necessária, seja transformada? 

Eu vou explicar o porquê da minha pergunta. Porque a ser assim a Câmara ao avançar com 

este facto sem os terrenos comprados como diz, e muito bem, vai haver aqui uma 

valorização dos proprietários que têm os terrenos nesse espaço. Obviamente, que vai contra 

tudo o que o Sr. defendeu desde do início do seu mandato e que eu também defendi. É 

nesse sentido que vai a minha pergunta. É obviamente que tem de haver aqui o equilíbrio, 

porque como o Sr. já disse existem determinadas franjas, não vamos agora ser aqui cegos 

em tudo, mas no princípio é este: terrenos que estão na REN, manter-se na REN”.------------- 

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

------ “Para mim todos os terrenos têm o mesmo valor. Estando em REN ou estando fora da 

REN, todos os terrenos estão em espaço agrícola, são terrenos agrícolas neste momento, 
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que não estão em espaço urbano. Portanto, todos têm o mesmo valor, independentemente 

de estarem na REN ou não. E é esse procedimento que temos tido na zona que estamos a 

fazer. Obviamente que tentamos respeitar ao máximo a REN. Posso dizer-lhe que no 

segundo aumento que estamos a fazer, que já tem uma provação da CCDRC, tem uma 

mancha de REN no final, que nós vamos criar lá um espaço verde, mas precisamos de 

atravessar com uma estrada. Obviamente que vamos passar com a estrada, porque é 

necessário para o ordenamento do território. Agora não estamos para comprar uma guerra, 

que não saímos daqui para resolver porque há felizmente mais terreno e aquele pode ser 

bem enquadrado no Parque e pode valorizá-lo. Aquilo que está neste momento em causa é 

termos a área grande para nós podermos a partir dali avançar e mais do que isto, se nos 

aparecer uma empresa neste momento que nós queiramos colocar naquela zona, nós não 

temos possibilidades, o que quer dizer que as possibilidades de ir negociar uma alteração 

ao PDM atiram isso para prazos muito dilatados. Se nós já tivermos este pedido já 

constituído de zona empresarial, é muito mais fácil desbloquear a situação desta e fazer 

uma suspensão, mesmo que não exista Plano de Pormenor, mas a suspensão daquela 

parte do PDM. Não sei se fui claro?---------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre o desenvolvimento do concelho, a tendência é para que as indústrias estejam 

cada vez mais próximas das pessoas. E isto são tendências mundiais. O objetivo é que as 

pessoas se desloquem menos, que haja menos deslocações pendulares para zonas 

empresariais. Eu até posso, embora achando que a proximidade com a A25 concordar com 

a criação, e não retiro nada do que disse o Eng.º Hilário Santos, de potenciar mais 

Albergaria, porque está mais perto do núcleo urbano. Eu acho que nós pudemos ter e 

deveremos ter, outros espaços para colocação de indústrias e equipamentos. Agora há aqui 

um conjunto de interesses para estruturas que foram postas naquele parque, que ou 

potenciamos ou não potenciamos. É isto que está aqui verdadeiramente em causa. Não sou 

contra que haja outras zonas, obviamente mais pequenas, mas isso caberá a esta 

Assembleia e à Assembleia seguinte, definir esse desenvolvimento”.--------------------------------

------ José Marques Vidal  – PS:-------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Sr. Presidente da Assembleia, caros colegas, mais uma vez vejo-me obrigado a 

concordar com o Sr. Deputado Hilário Santos e mais uma vez irei dizer que a sua 

intervenção foi uma boa intervenção, como é seu apanágio, que me faz concordar com ela e 

que as discordâncias que eventualmente vá apresentar de seguida, são questões de menor 

importância perante um raciocínio tão lógico e evoluído. Deu-nos aqui uma ligeira lição 
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sobre orientação. Eu sou um bom treinador de orientação. E falou no norte de Anadia e do 

sul de Albergaria. Esqueceu-se do este e do oeste e multiplicou os Parques Empresariais, 

como outros terão, na mesma perspetiva que o PSD que multiplicou empresas nos anos 80 

e 90 e outros. Eu não posso concordar com a posição do Sr. Presidente da Câmara e do 

seu executivo e a medida de orientação e exprimi aqui na altura devida, que em relação ao 

Parque Empresarial do Casarão muitas das dúvidas que me levam a encarar o 

desenvolvimento de uma cidade, de uma smart, de uma cidade em que mais parece que 

voltámos ao período da industrialização do século XVIII. A minha perspetiva de 

desenvolvimento, do pouco que sei sobre isto, porque o Sr. Presidente e o Engº Hilário 

Santos sabem muito mais disto e são muito mais formados nestas áreas, nunca é a 

perspetiva da fábrica. Nunca é a perspetiva do mais próximo da fábrica ou longe da fábrica. 

A minha perspetiva de desenvolvimento é a qualidade de vida das pessoas, menos horas de 

trabalho, mais horas de família, mais horas de lazer, mais vida, menos horas burocráticas, 

menos horas de trabalho efetivo de máquina. ‘Homem-máquina-dinheiro” é necessário, mas 

esta é a perspetiva que nós deveríamos seguir e por acaso alguns países ditos evoluídos 

como a Suécia e a Finlândia, estão a tentar seguir. Mas isso é o nosso atraso estrutural. Em 

relação ao Parque em si, temos duas visões aqui: a visão do Sr. Presidente e do seu 

executivo em que ele se vê num momento em que se eleva o Parque Empresarial a um 

certo nível, se vê que para saltar a barreira é preciso a Muito Alta Tensão (MAT); e, a 

perspetiva do Eng.º Hilário Santos, que faria em Baixa Tensão, vários polos de 

desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu não sou regionalista, o que nós estamos a fazer a norte de Anadia ou a sul de 

Albergaria, porque isso não tem sentido hoje, tal como muitas vezes não tem sentido as 

freguesias lutarem umas contra as outras, não tem sentido os concelhos lutarem uns contra 

os outros, porque nós estamos Sr. Presidente, segundo esta teoria a valorizar Anadia que é 

uma coisa doida. Está muito mais perto Anadia do que Macinhata do Parque, está muito 

mais perto do que Águeda qualquer dia. E Oliveira do Bairro, estamos a potenciar o 

emprego que é uma vergonha. A perspetiva hoje não pode ser essa, a perspetiva aqui 

reduzimos ao Parque Empresarial. É que o Sr. Presidente da Câmara sente-se na 

necessidade de ter a Muito Alta Tensão (MAT) que se adquire de duas maneiras: pagamos 

ou alguém nos ajuda a pagar. Se nós conseguirmos este aumento exponencial, poderemos 

conseguir que alguém nos ajude a pagar. Se nós não conseguirmos, teremos de pagar por 

inteiro. São questões financeiras que o PSD, nomeadamente o Eng.º Hilário Santos está 
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sempre a chamar atenção, portanto também são questões financeiras a ter em conta. O 

desenvolvimento como é que se consegue. Se é com apoios ou se vamos nós, e neste caso 

estamos a beneficiar e lembrem-me para sempre que estamos a beneficiar Anadia que está 

aqui mesmo ao lado. Gostei de ouvir aquela situação do Eng.º Hilário, e bem, a questão das 

zonas REN é uma questão que eu espero que esteja acautelado o Parque Empresarial de 

última geração, como é o nosso, estejam acauteladas as questões ambientais, estejam 

acautelados os espaços verdes, esteja acautelada a vivência dos funcionários, a forma 

como eles se deslocalizam ou não, se têm cantinas ou não tem, se qualquer dia vai abrir ali 

ou não um Jardim-de-Infância para os funcionários. O estilo do século inicial e o estilo dos 

ingleses que têm tempo de formação para os seus funcionários, visto que os turnos assim 

vão levar em função das 40 horas. Aliás, eu acho que as 48 horas seriam muito melhor, 

porque seriam muito mais produtivos, com esta perspetiva de rendimento. Espero 

francamente, Sr. Presidente, que isto esteja a ser acautelado e não vou desconfiar disso. 

Dou razão total ao Eng.º Hilário que na sua intervenção foi totalmente brilhante nesta parte. 

Em relação aos 500 hectares, uma pequena herdade no Alentejo, não será para caça, mas 

em relação à perspetiva dos 500 hectares eu compreendo-a, sou capaz de a apoiar e a 

votar favoravelmente, naquela perspetiva de que isto é essencial para a Muito Alta Tensão 

(MAT), mas espero francamente que não sejam totalmente ocupados e que nunca sejam 

necessário, porque se algum dia houver necessidade dos 500 hectares, meus senhores 

estaremos todos a viver debaixo do Parque Empresarial do Casarão e não ao lado, ao 

longe, ou ao perto. É debaixo! E debaixo de tudo o que se lá passar dentro, debaixo de tudo 

o que se lá passar dentro e debaixo de toda a dinâmica económica que ele realiza e 

qualquer dia esquecemo-nos que existe uma Pateira, existindo um eixo que é o turismo de 

natureza que tem um valor superior ao Parque Empresarial do Casarão, não fosse Portugal 

a burocracia ser aquela que é. E é esta parte do equilíbrio que poderá não estar a ser 

acautelada, no entanto compreendo-a. Neste momento, ao nível da taxa de ocupação do 

Parque Empresarial do Casarão não se pode parar. Não se pode parar até criar uma 

condição de estabilidade em que eu possa dizer que já tenho isto, agora vamos parar. Não 

sei é se vai haver coragem nos próximos executivos para parar quando for devido e parar, 

quando for tempo de o fazer!” -----------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Melo – PS:--------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Relativamente ao Parque Empresarial do Casarão, concordo com grande parte com 

aquilo que o Sr. Deputado Hilário Santos disse, também concordo em grande parte com 
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aquilo que o José Vidal disse, percebo esta visão do Sr. Presidente da Câmara, 

principalmente na possibilidade de criar melhores condições aos empresários que já estão e 

aos que hão-de vir, independentemente do Parque crescer ou não. Mas como o José Vidal 

disse há pouco e bem, parece-me que com este aumento nós vamos ficar todos dentro do 

Parque Empresarial do Casarão e nós investimos, é verdade que a tradição e história do 

nosso município toda ela muito industrializada, muito virada para a metalomecânica, mas 

parece-me que nós estamos aqui a perder uma oportunidade de ouro e que o município aqui 

teria todas as condições para ajudar nesta matéria que é o lado da agricultura. Concordo 

com aquilo que o Sr. Eng.º Hilário Santos disse neste sentido. Ora, se nós de um lado já 

temos a indústria porque não aproveitar para as freguesias de Macinhata, Valongo e do 

Préstimo, para criar aqui, e penso que isso está mais ou menos previsto na legislação, 

trabalhar melhor aqui as Bolsas de Terra, criarmos propriedades de maior dimensão em vez 

de termos terrinhas com 500 metros quadrados e mais uma terrinha de 2000 metros 

quadrados e assim sucessivamente, e criarmos aqui boas propriedades por forma a que o 

município e quem tem vontade de o fazer, concorrer a um programa que ainda está aberto, 

que é o 2020, dos jovens agricultores. De referir que este programa, como penso que é do 

conhecimento, tem cerca de 40% de comparticipação do Programa 2020 e isto aqui tem 

uma dupla vantagem: primeiro não massificamos o concelho com a indústria, criamos 

oportunidades de outro tipo de economia no município e criamos também melhores 

condições aqui aos nossos jovens, desde que tenham essa ambição de avançar na 

agricultura. Sem alcatroarmos o município todo com o Parque Empresarial, temos aqui a 

possibilidade de uma forma indireta de prevenirmos aquilo que aconteceu este verão, que 

são os incêndios. Ora se temos de andar a comprar terras e depois não sabemos muito bem 

o que lá vamos colocar, desafio aqui o Sr. Presidente da Câmara que compre lá 200, 300 ou 

500 hectares e ajude o município para que os jovens agricultores se possam instalar. Nesta 

matéria queria só deixar aqui um pequeno parêntesis ao Sr. Presidente da Câmara, com o 

que se passou na última Assembleia. Eu nunca andei há procura de lugares na Proteção 

Civil, não vim para a política por ter pretensão de ter ou de viver da política. Fiz o meu 

percurso profissional, moral, social e nunca precisei da política para viver, pelo que não é 

agora que o vou fazer Sr. Presidente”. ------------------------------------------------------------------------

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

------ “Serei breve Sr. Presidente. A primeira questão tem a ver com zona de expansão de S. 

Martinho, que é uma das questões fundamentais que tem de ser acauteladas. Penso que o 
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Sr. Presidente já deixou entender isso, mas se hoje aprovamos esta zona de expansão, a 

expansão de S. Martinho poderá ficar ali condicionado. O Sr. Presidente já disse que não vai 

ficar bem assim, isto é uma proposta e negociar com conjunto de situações e portanto não 

vai ser exatamente aquele limite como está aqui proposto. Por isso, gostava que me 

confirmasse isso, se realidade embora o mapa que nos é dado, parece-nos que ele vai bater 

em cima dos limites de S. Martinho se na realidade e na prática quando a Câmara for 

negociar isso com as entidades, vai ficar garantidos a expansão. E eu penso que na última 

Assembleia já terá deixado entender isso ao Sr. Figueira, não tenho a certeza, mas acho 

que sim. Esta é a primeira questão.---------------------------------------------------------------------------- 

------ A segunda questão é esta: nestas questões da Muito Alta Tensão (MAT) verificamos 

essencialmente nas empresas de grande consumo de energia. E portanto, é óbvio que 

empresas de grande consumo de energia, se conseguirmos abrigar naquele parque, todos 

ganharemos com isto. Ganharemos nós e as empresas. O que eu aqui vim dizer foi que não 

há só empresas de grande consumo de energia, muito pelo contrário, a maior parte delas 

não são. E fazendo uma distribuição mais equilibrada do concelho poderíamos não investir 

tanto ali e investir um bocado acolá ainda potenciávamos outra zona de desenvolvimento do 

nosso concelho. Como o Sr. diz e muito bem, cada vez mais as zonas empresariais estão 

mais próximas das pessoas e isso são as novas tendências é para isso que nós cá estamos 

na política é para servirmos as pessoas e para lhes darmos melhores condições de 

qualidade de vida. Ora, não é o facto como diz o José Vidal, na brincadeira, se é o sul de 

Albergaria e o norte de Anadia, não é esse facto. Na realidade temos um território 

desequilibrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Em relação ao Jorge Melo quero só dizer isto: percebo o que dizes, mas Águeda é uma 

terra de génese industrial. Só quem não nada por outros concelhos à procura de pessoas 

para trabalhar é que não percebe isto. Em Águeda, há muita gente que sabe trabalhar na 

indústria, sabe trabalhar na indústria, é uma escola em Águeda. Naturalmente, feita pela 

Escola Secundária, pela Escola Comercial de Águeda, e seguida por todos os empresários. 

Esta é uma mais-valia que não há nenhum poder político que nos possa tirar. Não estou 

contra a tua proposta, mas quero dizer isto, que púnhamos a nossa cabeça esta mais-valia 

que temos de saber fazer, tomara concelhos à nossa volta também terem. Concelhos como 

Anadia, Oliveira do Bairro, Albergaria, tomaram eles ter o saber fazer de Águeda. Muito 

obrigada!”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Seara : PS:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ “Queria contrariar todos os que falaram antes de mim. Queria começar por dizer que 

Águeda é mesmo uma terra de cariz rural. E a partir dos anos 60, 70 é que passou a ter um 

grande índice de industrialização. E tem uma caraterística interessantíssima, que também 

levou a que Águeda fosse uma das cidades objeto de estudo pela comunidade europeia, 

que havendo um êxodo em massa especialmente dos homens da agricultura para a 

indústria, a área agrícola continuou a ser trabalhada. Ou seja, o homem de manhã fazia os 

trabalhos pesados e depois ia para a fábrica e depois vem, e a mulher toma conta da 

agricultura. O que eu queria dizer é que é importante perceber com a indústria surgiu em 

Águeda. Foi em mil oitocentos e qualquer coisa, numa primeira fase na cidade, mais 

concretamente em Assequins, Paredes, Águeda e que depois se desenvolveu por todo o 

concelho, sendo que as áreas industriais que nós temos são mesmo aqui em Vale do Grou. 

Durante muitos anos, nós dizíamos que Águeda era uma Zona Industrial com muitas casas 

pelo meio ou muitas casas no meio de uma Zona Industrial. E sempre debatemos que isto 

era nefasto e pior em termos do desenvolvimento de todo o concelho e da parte ambiental. 

Neste momento, e muito bem, criou-se uma única Zona Industrial de alguma dimensão num 

determinado sítio do concelho, o que me parece extraordinário, interessante e importante. 

Eu inclusivamente quando se discutiu o regulamento, disse na altura, e porque me parecia 

importante, que no regulamento se contemplasse a possibilidade de muitas empresas que 

ainda estão no meio das casas, terem preços e formas especiais de negociação, para que 

elas saíssem desses sítios para a Zona Industrial. A Zona Industrial tem sempre diferentes 

formas de abordagem, não é? O sítio onde está, ainda antes de ir para o lado de S. 

martinho, já teria problemas com linhas de água, especialmente com a maior linha de água 

que atravessa o concelho, que é o Rio Águeda. É um problema que temos. Temos um 

problema com todas aquelas linhas de água ai envolventes também e obviamente, que 

quanto mais se alargar, mais se alastra este problema. Contudo, parece-me que dos 500 

hectares que são para aumentar agora, muito provavelmente que Águeda tenha capacidade 

para receber empresas que Águeda tem, com todas as características de mão-de-obra e de 

conseguir captar investimentos com certeza não me acredito que num curto espaço de 

tempo não se consiga encher estes 500 hectares com empresas. A não ser que venha por 

aí uma nova revolução industrial, que eu penso que não virá, Águeda tenha sempre um 

problema que é ser muito mais atrativo do que os concelhos à volta, isso é um facto, mais 

ainda quando os preços dos terrenos são próximos dos valores dos outros concelhos 

praticam. Pelo que um empresário prefere vir para aqui do que ir para outro lado. 
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Presentemente, temos outro problema que temos de discutir que é que Águeda começa a 

ter pouca capacidade de ter mão-de-obra para todas as empresas com os postos de 

trabalho que se vão aqui criando. Penso que Águeda tem agora um outro problema que é 

neste momento haver no mercado imobiliário falta de casas para alugar e por aí fora, mas 

que nós nos deparamos neste momento que é qualquer fábrica que venha a mais, a gente 

está a mandar gente para Oiã ou para Albergaria. Porque se Águeda não tem apartamento 

para alugar é um problema. Contudo, Águeda caracteriza-se por ter gente com alguma 

visão, para não dizer com muita visão, que assim que houver necessidade de aparecer 

apartamentos, de se caírem condições, irá surgir uma resposta. Conforme disse o José 

Vidal, a única coisa relativamente à Zona Industrial que me preocupa é que foi exatamente 

aquela que é a grande empresa que vem para Águeda e que Águeda na minha ótica, não é 

o tipo de indústria que vai ter, nem tem tido, que é uma fundição de grande dimensão como 

a Sakthi. É algo de novo, é algo que nós não conhecemos e é sobre esse ponto de vista, 

porque Águeda é uma terra da pequena indústria e da média empresa, pelo que penso que 

todas as outras empresas que vão surgir, especialmente na área das duas rodas, são 

excecionais e que vão ser de grande alavancagem para o nosso concelho e para o emprego 

e para a criação de riqueza.----------------------------------------------------------------------- 

------ O que eu queria dizer é que eu não percebi muito bem, e isso são dados que o Sr. 

Presidente tem que eu gostaria de lhe pedir que me informasse que é a tal história da Muito 

Alta Tensão (MAT)? A tal história de 2021. A tal história de a gente poder comprar, 

emprestar, vender e por aí fora, de energia. Esse conhecimento que tem e porque é 

importante e repare uma coisa Sr. Presidente, é obvio que o Sr. tem a obrigação de ter 

conhecimentos que nós não temos e se calhar não temos que ter, a não ser que a gente vá 

atrás de si às reuniões todas saber o que lá trata, mas pelo menos em decisões desta 

natureza, porque são coisas importantes, porque se eu não sou a favor de um Parque 

Industrial tão grande, se calhar aquilo que explicou e que eu não percebi pode ser 

importante para a minha decisão. Eu pedia-lhe que pudesse explicar um bocado melhor 

essa situação porque eu acho do que percebi quando estava a vir de carro para cá no 

AguedaTV, com algumas falhas, penso que pode ser muito importante essa situação da 

energia e ela era importantíssima para nós percebermos. Outra questão que é importante: o 

Sr. Presidente acha que a Muito Alta Tensão (MAT) chegar aqui ao Parque Empresarial ao 

casarão, acha que há hipótese de mandar 3 cabos de altíssima tensão até Macinhata para 

descansar ali o Sr. Deputado Hilário? Se houver essa possibilidade é já uma boa forma de a 
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agente continuar a pensar na zona de Macinhata, que eu acho interessantíssimo e ali a 

zona da Giesteira, de Valongo, toda aquela zona é importantíssimo e liga à A25. Isto é 

importante para analisarmos o que é mesmo importante e o que não é, porque eu acho que 

a discussão da Zona Industrial de Macinhata, bem como de outras Zonas Industriais do 

concelho neste momento é um forma de arranjarmos motivos para contrariar esta Zona 

Industrial e eu estou inteiramente de acordo, porque eu já defendia há muitos anos, penso 

que o Sr. Presidente da Câmara também defendia antes de ser Presidente da Câmara 

quando se discutia essa situação no Partido Socialista, exatamente a zona ali da Veiga, da 

Giesteira, da Maçoida, toda essa zona por aí acima, a zona de Valongo, e a de Macinhata. 

As negociações demoraram-se, foi difícil há terreno para andar, há terreno para aumentar, 

pelo que é por aí que eu acho que se deve ir. --------------------------------------------------------------

------ Manuel Farias  – PS:----------------------------------------------------------------------------------------

------ “A generalidade, senão a totalidade de todas as intervenções que eu pude assistir têm 

obviamente questões que são pertinentes e estamos perante momentos de reflexão. 

Momentos de reflexão que estão projetados no longo prazo e de certa forma no muito longo 

prazo. E a questão que o meu camarada Paulo Seara acabou de trazer é capaz de ser 

pertinente ser esclarecida. E só se pode colocar determinado tipo de vantagens ou de mais-

valias, reunindo a massa crítica suficiente. Eu olho para esta proposta de revisão da 

classificação do Parque Empresarial do Casarão, multiplicando basicamente por 3,5 ou 4, 

para ir buscar a massa crítica que permite reunir condições de competitividade. 

Naturalmente, outras questões extraordinariamente pertinentes podemos aqui colocar desde 

logo as acessibilidades, as ligações às grandes vias, quer as longitudinais, quer as 

transversais e a questão da energia é de facto uma questão muito pertinente. É um dos 

fatores de competitividade, o mundo hoje desenvolve guerras por todo o lado por razoes 

relacionadas com a energia, porque ela fere o abastecimento futuro dos pobres e fere a 

competitividade económica dos grandes e pequenos blocos regionais ou locais. São 

raríssimas as empresas que utilizam a Muito Alta Tensão (MAT). Eu pessoalmente acho que 

estive uma vez dentro de uma na Turquia, numa siderurgia gigantesca, próxima da fronteira 

com a Síria. Não me recordo de ter estado noutra e eu já estive em muitas empresas em 3 

continentes. São casos verdadeiramente excecionais e quando se coloca como projeto, 

como uma mais-valia justificar pela massa crítica que possa ter, um Parque Empresarial de 

dimensão adequada de Muito Alta Tensão (MAT), não é exatamente o problema de resolver 

da empresa A ou de empresa B, elas são alimentadas a 60 quilovolts a 25 quilovolts e não a 
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220 quilovolts que é a Muito Alta Tensão (MAT). A verdade é que os custos de utilização de 

energia abastecidos a Muito Alta Tensão (MAT) poderão baixar significativamente e para 

toda a gente, mesmo para quem se alimenta a partir de subestações de Baixa tensão de 

2330 a 400 volts. E isso é outro tipo de projeto, para a atual legislação da liberalização do 

mercado ibérico de eletricidade, que permite grandes compradores de energia possam 

organizar as suas redes próprias de distribuição. Esse é um projeto que está ainda nas 

entrelinhas da proposta que a Câmara Municipal nos apresenta. É um projeto em si mesmo 

paralelo ao projeto do Parque Empresarial do casarão, porque ele poderá trazer benefícios 

para o concelho todo e não apenas para este Parque Empresarial. Sobre isso, obviamente 

não termos informação suficiente e provavelmente também não será por esta razão que 

votaremos ou não deixaremos de votar a proposta de alargamento do Parque Empresarial 

do Casarão, de qualquer forma ele permitirá um outro projeto adicional como seja 

distribuição local inserida dentro da legislação vigente do mercado aberto de distribuição de 

energia.  Eu não tenho qualquer dúvida em votar favoravelmente esta proposta, 

salvaguardando algumas questões pertinentes que aqui também já foram aqui abordadas, 

como seja os aspetos da preservação ambiental, do convívio social, das acessibilidades, por 

outro lado isto é uma moeda de 2 faces, a aproximação do Parque Empresarial com núcleos 

habitacionais conduzidos de uma forma benigna melhoram a qualidade de vida, conduzidas 

de forma maligna pioram a qualidade de vida, todos nós sabemos isso. Apostamos que este 

projeto, seja um projeto inteiro e que tenha as componentes ambientais, culturais, bem 

tratadas ao lado das sociais e das económicas!” ----------------------------------------------------------

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

------ “Penso que não se consegue ver muito bem, mas tenho aqui um esquema do que é o 

Parque Empresarial do Casarão, com a ampliação. A primeira fase de ampliação é esta 

parte de baixo e esta zona. O Parque Empresarial quando foi feito já tem aqui uma zona 

verde, outra zona verde e outra zona verde. Agora na ampliação, vamos colocar toda esta 

zona verde aqui e mais esta. Tudo isto são espaços que estão em REN. Este aqui assim até 

podíamos querer meter lá mais um lote ou dois lotes, mas achamos que não vale a pena. 

Vamos tentar passar a estrada, que eu acho que é possível deixarem-nos passar a estrada, 

ali como zona verde. Quando chove muito a água abre todo aquele caminho. Vamos abrir 

uma bacia de retenção a jusante para não prejudicar a população. Temos também a pista 

de aviação. Temos de estudar como vamos deixar estes equipamentos para uma possível 

ampliação operacionalização da pista. Não vamos começar a fazer fábricas encostadinhas 
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lá dentro destes quinhentos hectares estão lá outras zonas que estão a ser estudadas e não 

vão ser para colocar lá empresas. Acho que o Farias já falou aqui e bem, sobre as coisas 

que se estão a fazer e se fala para a energia. Falemos de uma forma direta e com números 

concretos. A Sakthi na Maia não tem muito alta tensão e não consegue colocar muito alta 

tensão na sua fábrica porque está rodeada de casas e não consegue passar a linha. A 

Sakthi consome de energia entre um milhão e trezentos e um milhão e quatrocentos mil € de 

energia por mês a poupança na fatura energética era de 10% se fosse abastecida em muito 

alta tensão. E isto como diz o Farias, as redes privadas em Portugal não estão 

regulamentadas. Existe alguma vontade do governo avançar com isto e vemos se nos 

ajudam a ser os primeiros a ter uma rede privada. A muito alta tensão é um investimento 

muito pesado e querermos que seja feito pelo governo. Respondendo ao Paulo, em 2021 é 

o fim da concessão da rede pública de baixa e média tensão e há que tomar algumas 

decisões. É ver o que se passa a nível europeu e tentarmos posicionar e obter o máximo 

proveito para o concelho de Águeda nesta área e não deixar como estão a correr neste 

momento. Entendo que o mercado europeu de energia está a mudar. Somos a única 

autarquia do pais a comprar energia ao mercado OMIPE, isso permite-nos uma poupança. 

Até ao fim do contrato já fechamos esse preço de energia. Vai-nos poupar 250 mil euros 

mantendo o mesmo nível de consumo. Há aqui muitas coisas que estão a acontecer e 

estamos a tentar acompanhar para ter resultados positivos para o concelho”.--------------------- 

------ 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, 

aprovou por unanimidade  a proposta da Câmara Municipal de ampliação do Parque 

Empresarial do Casarão – PEC-Águeda. --------------------------------------------------------------------

------ 3.14 – Análise e Votação das propostas da Câmara Mu nicipal de Fiscalidade do 

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

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

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

------ “A proposta que apresentamos aqui coloca-nos como o município onde mais baixos 

são os impostos e menos impostos se paga A exemplo de anos anteriores o IMI ficara na 

sua taxa mais baixa. O IRS na parte que corresponde à taxa da autarquia, podia ser 0,5%, a 

câmara abdica dela em função dos munícipes, não há pagamento na taxa municipal de 

direitos de passagem. Temos também algumas concessões para a redução da taxa de IMI a 

famílias com filhos. Mantemos o valor no mais elevado da derrama com exceção das 
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empresas com volume de negócios ate 100 mil euros, que estarão isentas também. 

Propomos também a majoração sobre os prédios degrados e devolutos para a sua taxa 

máxima. Achamos que esta majoração faz sentido, porque neste momento estamos a dar 

incentivos e uma desburocratização no sentido das pessoas acabarem com as casas 

velhas, demoli-las ou então colocá-las no mercado. Porque o que sentimos, é que faltam 

casas para alugar e temos muitas casas devolutas e este binómio tem de ser resolvido. As 

pessoas têm de recuperar as suas casas e colocá-las no mercado ou demoli-las. É muito 

mais fácil neste momento dar resposta a essa situação. Achamos que temos um pacote 

equilibrado e que beneficia em muito os munícipes do concelho. Muito obrigado Sr. 

Presidente.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Alberto Marques – PSD:--------------------------------------------------------------------------------- 

------- “O assunto que me traz aqui é recorrente ano após ano estes últimos anos, e é sobre 

a derrama. E não vou repetir-me porque a minha opinião sobre a câmara colocar sempre a 

derrama na taxa máxima tem-me trazido sempre aqui a fazer um discurso bastante 

semelhante de um ano para outro e ouvir alguns reparos de uma esquerda panfletada e 

anacrónica, porque acham que a derrama devia ser maior. Mas não vou por aí porque 

sabemos no que vai dar. O que venho apresentar é uma proposta concreta que tem a ver 

com o assunto da derrama. E que se enquadra da seguinte forma: o que ouvimos por várias 

vezes, por várias pessoas e por vários grupos municipais é que temos uma câmara 

municipal que aposta os ovos todos no mesmo cesto. No que toca à indústria o Parque 

Empresarial do Casarão é uma excelente iniciativa, mas é mais ou menos evidente que o 

resto do concelho está a ficar para trás, e não me estou a referir a novas zonas industriais 

nomeadamente em Macinhata, mas à própria manutenção e criação e melhoramento de 

condições das zonas onde existem muitas indústrias. Continuamos a ter empresas com 

acessibilidades e infraestruturas muito fracas. Temos de pagar uma pequena fortuna para 

ter uma placa a identificar o nome da empresa porque a câmara não se dá a esse trabalho. 

Existe uma lei que impede que sejam as empresas a colocarem a sua própria placa. Mas 

está tudo cheio de placas que as empresas põe aí e depois não lhes acontece nada. Uma 

série de questões que deveriam ser resolvidas para atrair a criação de novas empresas por 

todo o concelho e não só no casarão, e a manutenção das empresas que ainda estão em 

vigor. E neste sentido o grupo municipal do PSD tem uma proposta que passo a explicar 

que envolve também a questão das freguesias A câmara municipal tem papel de charneira e 

fundamental neste ponto mas a proximidade das juntas de freguesias do concelho pode ser 
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um fator fundamental para isto, porque estas têm a perfeita noção de quais são os locais 

onde as empresas estão a funcionar e que tem as suas deficiências e muitas vezes não têm 

capacidade para resolver esses problemas de infraestruturas. É nesse sentido que o grupo 

municipal apresenta a seguinte proposta: Considerando que a derrama municipal se trata de 

uma taxa adicional de IRC que reverte na sua totalidade a favor do município onde está 

sediada a empresa a definição desta taxa no seu limite máximo permitido por lei constitui um 

desincentivo à fixação de novas empresas potencialmente lucrativa ao mesmo tempo que 

não contribui para aliviar a tesouraria das que já existem. Cerca de um terço dos município 

portugueses utiliza este imposto para beneficiar a colocação de empresas abdicando da 

taxa da derrama ou em alternativa aplicando taxas inferiores. Assumindo desta forma uma 

posição mais competitiva face a municípios vizinhos. Ao longo dos últimos anos o PSD tem 

vindo a defender a contenção da taxa da derrama na convicção que irá beneficiar o 

investimento e criação de emprego. Não obstante esta realidade o executivo municipal tem 

aplicado a taxa máxima de 1,5% para a derrama, proposta que mais uma vez trás a esta 

assembleia. O grupo municipal do PSD, como sempre, respeita a vontade democrática 

expressa pela maioria desta assembleia, mas submete a presente proposta como 

instrumento potencialmente corretor de desvantagem preparativa decorrente da taxa 

máxima da derrama. Ao longo dos últimos anos o PSD tem vindo a defender o reforço das 

juntas de freguesia denunciando insistentemente a escassez de meios a que estão sujeitas, 

tanto mais porque são o órgão autárquico mais próximo das populações com reconhecida 

eficiência do aproveitamento de cada euro gasto pelo estado. Neste conceito devem ser 

considerados prioritários, todos os reforços possíveis para o financiamento das freguesias, 

mesmo aqueles cujo impacto financeiro possa parecer reduzido do ponto de vista municipal. 

Considerando todo o exposto, parece nos possível e justo que a autarquia disponibilize uma 

parte da receita da derrama para as juntas de freguesia para que estas possam 

desempenhar um importante papel na manutenção das condições das empresas. Assim, o 

grupo municipal do PSD, ao abrigo do disposto no art.º 24 do regimento da Assembleia 

Municipal de Águeda, aprovado a 12 de novembro de 2013, vem apresentar a seguinte 

proposta relativamemtne ao ponto 3.14 - Análise e Votação das propostas da Câmara 

Municipal de Fiscalidade do Município de Águeda:-------------------------------------------------------- 

a) Que a câmara municipal se comprometa a afetar o equivalente a um terço da taxa de 

derrama, 0,5% no caso da taxa ser fixada em 1,5% ou valor proporcional caso seja 
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outra a taxa fixada, ao reforço de complemento do fundo de financiamento das juntas 

de freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Que as freguesias giram a aplicação dos montantes recebidos através deste reforço 

em ações cujo objetivo seja a atração e manutenção de empresas na sua área 

geográfica;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que atendendo ao facto que a taxa de derrama agora proposta ser a mesma que foi 

aprovada no ano anterior, este complemento de reforço ao fundo de financiamento 

das freguesias, possa ter já reflexo e consequência no orçamento do município para 

o ano 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------É esta a proposta que deixo à vossa consideração para discussão e naturalmente 

votação.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Muito obrigado senhor deputado. Temos aqui a proposta agora apresentada. Temos 

portanto duas propostas a partir deste momento. Não sei se há mais inscrições sobre este 

assunto que podemos discutir em conjunto. O Sr. Presidente Paulo Seara se faz favor. Se 

acharem por bem que repita as três alíneas finais que o Sr. Deputado Alberto Marques 

propôs, fá-lo-ei quando entenderem. Então vou tentar ler um bocadinho mais devagar que o 

Sr. Deputado Alberto Marques, para ver se conseguimos acompanhar, e vou ler só as três 

alíneas, as três propostas:---------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Que a câmara municipal se comprometa a afetar o equivalente a um terço da taxa de 

derrama, 0,5% no caso da taxa ser fixada em 1,5% ou valor proporcional caso seja 

outra a taxa fixada, ao reforço de complemento do fundo de financiamento das juntas 

de freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Que as freguesias giram a aplicação dos montantes recebidos através deste reforço 

em ações cujo objetivo seja a atração e manutenção de empresas na sua área 

geográfica;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que atendendo ao facto que a taxa de derrama agora proposta ser a mesma que foi 

aprovada no ano anterior, este complemento de reforço ao fundo de financiamento 

das freguesias, possa ter já reflexo e consequência no orçamento do município para 

o ano 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Portanto, uma proposta em 3 alíneas.” ---------------------------------------------------------------

------- Paulo Seara – PS:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------“Eu que estava a espera de vir cá hoje chatear-me com o meu amigo que me 

antecedeu, porque ele vinha cá dizer aquilo que costuma dizer, e depois vinha cá eu ou o 

José Vidal dizer aquilo que costumamos dizer, fez aqui uma jogada inteligente, política, de 

facto há aqui uma jogada inteligente. Que mande na câmara, o PSD tem a mania de fazer 

isso e acho muito bem. Agora que mande na câmara dar-me dinheiro para eu ir gastar onde 

você quer, é que já não. O que eu queria dizer era o seguinte: o financiamento das 

freguesias é uma questão muito séria e foi uma questão que foi muito mal tratada. Foi o que 

foi. Foi o que a gente sabe. E curiosamente foi algo que que chamei atenção aquando da 

discussão do assunto, e portanto a questão do financiamento das freguesias, dos acordos 

entre a câmara ou as câmaras e as juntas de freguesia, foi algo que o PSD e o CDS fez, 

deixando ao critério sempre das câmaras municipais a vontade de fazerem o que querem, o 

que muito bem entendem e o que lhes apetece, tendo nós sempre o direito de concordar ou 

não. E como eu já lhe expliquei, aqui há pouco tempo, há câmaras municipais que dizem 

que não têm dinheiro e não dão dinheiro às juntas, ponto final. E portanto a questão do 

financiamento das freguesias tem de ser abordado e falado com muita seriedade, até 

porque neste momento, que era muito mais interessante falarmos nisso, as juntas de 

freguesia sofreram um revés muito grande. Aquelas que têm funcionários por causa da 

apresentação quinzenal, vão deixar de receber essa subvenção do IEFP, porque vai deixar 

de haver a apresentação quinzenal, e muito bem. Mas é menos verba que entra. A questão 

dos poc’s, os CEI+ como se diz, também neste momento vão deixar das juntas de freguesia 

terem acesso. E portanto, ou passarão a ter recibos verdes ou funcionários efetivos. E como 

eu acho que não têm dinheiro para funcionários efetivos nem para recibos verdes, se calhar 

temos mesmo todos de nos sentar à mesa e discutir isso com o Sr. Presidente da câmara e 

com o Sr. Vice-Presidente da câmara, de uma forma muito séria. A questão de baixar a 

derrama que é insistente pelo PSD, levou-nos agora a esta coisa, a um triplete. Não é assim 

que se diz lá no futebol? É um triplete. Ou seja, o Sr. presidente da câmara 25% manda 

para a junta, sendo que a junta terá que gastar em coisas de atração para as empresas. 

Mas essa não é a função da junta, e a junta não tem competência para isso. E também com 

os 25% daquilo, a gente não atrai ninguém. Às tantas com o dinheiro que vem dali ainda 

vamos é afastar as empresas daqui porque não vamos fazer nada e são áreas que não são 

da nossa competência. Porque, repare numa coisa, do que eu estou aqui a visualizar, e a 

lembrar-me por exemplo, na minha freguesia, há eventualmente algumas zonas onde tem 

muitas empresas, pode haver um ou outro arruamento que não está devidamente 
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alcatroado. Um ou outro, ou mais, eu também tenho de ver a meu favor, não posso ver não 

é? Portanto há um ou outro arruamento. E não me parece que seja desta forma, nem 

através desta situação, que se deve resolver isso. Eu acho que as zonas industriais, ou as 

zonas que a gente dizia residenciais, com fábricas pelo meio, ou zonas industriais com 

casas pelo meio, que devem ser de facto arranjadas, de facto melhoradas, com investimento 

da câmara. Não me parece que esse seja o caminho certo. Não me parece que essa seja a 

melhor via, nem uma via que vá funcionar. Portanto, eu acho que aquilo que é importante na 

política fiscal da câmara é que reduz o IMI para o valor mais baixo possível. Não pode 

baixar mais, mesmo que queira, não pode. Parte que tem a receber do IRS, devolve-nos, 

aqueles que entregam o IRS verificam que há sempre uma parcela de dinheiro que é 

devolvida ao cidadão, e também aos empresários. Os empresários também fazem IRS. E o 

que nós estamos aqui a falar relativamente às empresas, é que são as empresas que dão 

lucro, que é sempre a mesma coisa, as empresas que dão lucro é que pagam. E 

inclusivamente aquelas que tem 100 mil euros não pagam, de 100 mil euros para baixo não 

pagam. Mas o que eu acho que era importante, era haver de facto uma renegociação, e ela 

tem timings e tem momentos para ser feita, uma renegociação e que tem de existir de facto. 

Neste momento tem de existir, por algumas circunstâncias. Entre as juntas de freguesia e a 

câmara, e não por esta via, de pôr aqui a derrama como tábua de salvação das freguesias. 

Não me parece o caminho mais adequado. E aqui também eu gostaria de lembrar uma 

coisa. Por exemplo, eu não conheço nenhuma empresa, por exemplo em Agadão, ou em 

Macieira de Alcôba. Há freguesias que não têm uma vocação industrial. E o Préstimo tem 

um ou outro armazém. E essas ficam de fora? Porque essas não têm de arranjar lá nada 

para ser atrativas para as empresas. Ou vão só onde há mesmo empresas? Águeda, Barrô, 

Aguada de cima, Valongo, Macinhata é excluída porque o Engenheiro Hilário diz que não há 

lá nada. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, vamos lá ver uma coisa, quando 

quiserem discutir o financiamento das freguesias, e ir fazer barulho com a câmara, eu estou 

ao lado do PSD. Mas se for para discutir isso! Agora, vir aqui tratar do financiamento das 

freguesias através da derrama, foi uma jogada inteligente, bem pensada, eu é que não 

estou de acordo com ela. Era o que eu tinha a dizer.”----------------------------------------------------- 

------ José Marques Vidal – PS:-------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Sr. Presidente, estamos mais uma vez aqui em relação ao facto do que o Sr. 

Presidente da câmara há bocado disse, não sei se é verídico ou não, mas julgo que sim, 

seremos certamente, na sua globalidade, excluindo a derrama, o concelho em 308, com os 
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impostos mais baixos do país. E fazer isto, Senhor Presidente, já é muito bom. O senhor 

presidente e o seu executivo ao conseguirem esta realidade, estão realmente a atrair 

pessoas para Águeda, independentemente das funções das empresas, e também, 

fundamentalmente a permitir que haja uma melhor qualidade de vida, um maior consumo 

interno, pelo menos, no nosso concelho. Depois o resto são opções políticas. Não percebo é 

esta opção do Dr. Alberto Marques e do PSD. Acabou o Sr. Presidente de dizer, que tem um 

Parque do Casarão cheio, que pediu mais uma quantidade de área para mais, que já tem 

uma quantidade de compromissos. Eu no outro dia li, num sítio qualquer, que já tem 50 ou 

59 empresas já comprometidas e que querem, e ainda querem aumentar mais a atração 

para empresas? Ainda querem aumentar mais a atração para emprego? Não há 

desempregados em Águeda, nesta área, neste momento. Vão aos centros de emprego. Não 

há operários para as empresas que estão no parque. Vai ser um dos problemas que o 

Parque vai ter, é de crescimento, porque se daqui a 4, 5, 6 anos não houver uma massa 

critica de operariado, pode ser que muitas delas, passado tempos em que terão de pagar 

alguma coisa por se irem embora, pode ser que muitas delas se deslocalizem. Não estou a 

falar nada de especial, porque não percebo nada disto, mas o que aconteceu em Setúbal, 

Vendas Novas e outros sítios, onde aconteceu isso. Isto é, a massa de operários era muito 

superior, e mais, tudo o que tem vindo aqui, a empresa x aplica 300, chegamos lá ela só 

empregou 100. Outra diz que aplica 200 no seu máximo e só empregou 50. A Sakthi disse 

que emprega 750 ou 1000 e não passa dos 200. E todas elas vão funcionar até níveis de 

alta rentabilidade, como algumas tecnológicas, como até pequenas e medias empresas, e aí 

é que é a visão das grandes empresas e médias empresas. Águeda tem um mercado de 

empresários de pequenas e medias empresas altamente rentável que dão emprego 

proporcional às áreas que ocupam, superiores à Sakthi, e muito superiores a qualquer uma 

dessas empresas. Portanto essa aí de atração do um e do meio e do não sei quê, concordo 

com o Paulo Seara, novas politicas de apoio às freguesias. As freguesias não podem ter de 

pedir nada ao Sr. Presidente da câmara, apresentam-se como uma autarquia, apresentam-

se com direitos próprios, representantes das suas populações, apresentando projetos e não 

pedindo dinheiro para vou fazer aquilo ou aquilo. Não, apresentamos projetos concretos de 

desenvolvimento, enquadrados em algumas ideias, que nem todas podem ter zonas 

industriais, nem todas devem ter fábricas, como muitas delas precisam de agricultura, outras 

de rentabilidade de floresta, outras que precisarão só de natureza. E é esta diversidade, 

este jogo que deve ser feito no apoio das autarquias, não sendo só por habitante, não sendo 
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só por zona, mas sendo também por perspetivas de desenvolvimento. É isto que deve ser 

discuto em termos disto. Em relação aos restantes pontos, todos eles beneficiam ou a 

população em geral, ou o mundo empresarial, verificamos os direitos de passagem, as 

questões de direito de passagem das telecomunicações, direitos de passagem do gás, e 

outras taxas que nos tornam o município mais atrativo neste momento, do país. Uma 

chamada de atenção a um ponto que foi aqui discutido pelo CDS, e pelo PSD no ano 

passado. Falou-se aqui na redução da taxa de IMI, em função do número de dependentes, 

lembram-se? Vim aqui e fui contra. Lembram-se? E um ano depois a câmara apresenta aqui 

uma proposta, que esta de acordo com aquilo que eu disse na altura. Espero que vocês 

todos a aprovem porque agora está minimamente correta. Eu ainda poderia ir mais longe. 

Nunca deve ser percentual. Eu falei aqui que o filho do rico precisava de mais dinheiro para 

comer, do que o filho do pobre, porque era o percentual do IMI que paga. Fora aqueles que 

não pagam IMI. Isto é so para quem paga IMI. E portanto o percentual do filho do rico, da 

casa do milhão de euros, ele comia mais! Davam-lhe mais dinheiro e ele fazia mais 

despesa. E portanto nos voltamos aqui a reconhecer que a autarquia aqui esteve bem, ao 

transformar isto não num percentual, mas numa medida fixa. Estaria muito melhor, mas aí 

implicaria outras questões financeiras, se reduzisse, mas aqui neste campo nem caberia, s 

reduzisse e desse uma verba por filho, às famílias mais pobres, como eu sempre defendi, e 

não na majoração do IMI. Mas sendo na majoração do IMI tudo o resto seria complicado. 

Teríamos de ir ver os IRS’s, a quem é que teríamos de atribuir mais ou menos. Pelo menos 

que se saiba que há majoração igual, quer a pessoa tenha casas de um milhão, ou quer 

tenha casas de 100 mil. O filho e o mesmo, e o beneficio para o filho é o mesmo. Muitos da 

casa do milhão não precisarão, muitos dos mais pobres irão agradecer esta medida, neste 

caso, por proposta inicial do CDS e depois aperfeiçoada, e bem, pela autarquia esta 

medida.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Alberto Marques – PSD:---------------------------------------------------------------------------------- 

-------“ É só para um esclarecimento telegráfico. Levantou se aqui uma questão, uma duvida 

que eu suscitei pelos vistos, que tem a ver com a questão formal. Eu quando me refiro aí 

como complemento ou reforço ao financiamento das freguesias, não estou a dizer que seja 

formalmente, dentro dessa rubrica, era um reforço, ponto. Chamem-lhe o que quiserem, 

seria uma transferência que a câmara faria, em forma de delegação de competências, isso 

agora a parte formal, compete aos serviços técnicos, que eu não tenho competências para 

tal. Queria só também explicar, deixar uma explicação simples ao Paulo Seara, quando se 
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fala nas freguesias mais serranas ou mais afastadas aqui da cidade, as empresas não são 

só industrias. E como o Zé Vidal ainda agora falou,  há empresas florestais, há empresas de 

turismo, empresas agrícolas, que podem precisar de condições a vários níveis. Umas 

físicas, outras imateriais, mas há muitas formas de apoiar a criação de empresas e as 

freguesias podem ter um papel importante nisso. E, finalmente, quando o Paulo Seara falou 

que com este valor não se podia fazer grande coisa, para quem não saiba, a Câmara cobrou 

em 2015, 1milhao, 196 mil euros de derrama, e eu estou a falar neste caso, aplicado a este 

caso, quase 400 mil euros. Só para notar que não é assim nada de especial.” -------------------

----- Wilson Gaio  – PSD:------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Gostava de fazer uma nota prévia, mesmo dizendo, eu não estou a ver, e eu gosto de 

falar na cara das pessoas, o Sr. José Vidal disse agora que não percebia nada disto, e não 

percebe mesmo. Eu gostava que ele estivesse aqui para ouvir, façam depois o favor de lhe 

transmitir. Ele não percebe mesmo nada disto de empresas e parques empresariais e vê-se 

mesmo que não percebe. E o senhor Paulo Seara, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Águeda e Borralha, também parece que não quer perceber, ou está a fazer-se 

de despercebido. Eu agradeço que o deputado Alberto Marques tenha vindo aqui falar no 

número, porque os números têm força. 400 mil euros é o tal terço. Eu não sei, não estou a 

ver aqui mais nenhum presidente de Junta que recusasse ter as verbas para fazer aquele 

caminho que está por fazer para uma exploração agrícola, ou aquela pavimentaçãozinha 

que ainda falta, e na tua freguesia tens zonas industriais onde faltam muitas, e são os tais 

que pagam este milhão e duzentos mil euros, não são estas empresas que estamos a 

importar, e as novas que estão a aparecer, e algumas que não vão pagar IMI nenhum, 

porque vão estar isentas, não é senhor presidente? Senhor Presidente da Câmara, algumas 

vão estar isentas? Se requererem pelo estatuto de utilidade pública, d utilidade municipal. 

Portanto, é mesmo assim, não é? Ou pode ser assim! Portanto, acho que estas empresas 

que já estão a pagar, o café, por exemplo, na pateira estou a ver alguns negócios que 

podiam ser potenciados com isto. Não estou a ver como Presidente da Junta, que vás ter a 

coragem, desculpa a frontalidade, que vás ter coragem de votar contra esta proposta. A 

todos nós, este dinheiro dava-nos algum jeito. Eu já estou a ver onde colocava algum dele.”- 

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

----- “Como não está aqui o José Vidal, peço ao Paulo Seara que lhe transmita, primeiro 

para lhe dizer que concordo com ele no que diz respeito ao número de filhos na questão do 

IMI, e que ele também transmita ao senhor primeiro ministro que aplique a mesma regra ao 
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IRS. Com certeza que seria melhor para todos, se ela fosse aplicada dessa maneira. 

Primeira nota. A segunda nota, quando vimos aqui falar, temos de conhecer os números, e 

aqui falou-se na questão das empresas, muitas empresas, poucas empresas, e se tivermos 

em atenção os últimos dados que estão disponíveis em termos de estatística, de 2005 a 

2013, basicamente oito anos, os dois primeiros mandatos desta câmara, o município de 

Águeda perdeu 16% das suas empresas. Nós tínhamos 5847 empresas em 2005, e em 

2013 tínhamos 4946. Enquanto que a região de Aveiro perdeu quase 11% das suas 

empresas. Nós em Águeda perdemos muito mais empresas, fruto da crise, fruto de um 

conjunto de situações, do que a região de Aveiro. Por isso quando falamos aqui de grandes 

empresas, de muita empresa, de muita coisa, é preciso que não nos esqueçamos ao ponto 

em que nos chegamos. E agora, felizmente, no país, e em Águeda, estamos, julgo eu, a 

iniciar um processo de recuperação. No país pelos visto a coisa já não vai tão bem, era bom 

que fosse, mas não estamos hoje aqui a discutir isso. E por isso, o que está aqui em 

questão é isto, perderam-se muitas empresas e agora há que recuperá-las. Em relação à lei 

que tu sempre referes Paulo, nós estamos sempre à espera, nós portugueses temos uma 

coisa muito boa: o estado não faz, porque o estado não faz nada. O estado faz, porque o 

estado se mete na nossa vida. Nós não temos capacidade, dentro de nós próprios, de nos 

substituirmos ao estado. A lei não é boa. Já dissemos isso. A lei não é boa para mim, não é 

boa para ti, e se calhar é boa para o senhor Presidente da Câmara. Porquê, porque deixa-

lhe nas mãos dele todo o poder, e tira aos presidentes de Junta qualquer poder. É esta a 

nossa interpretação, não estou a dizer que o Sr. Presidente da câmara concorde com ela, 

mas acho que pela sua atuação por vezes concorda. Agora, entre nós, município e 

freguesias, podemos, perfeitamente, melhorar a lei através das práticas diárias. Não 

precisamos que venha o estado dizer como fazê-lo. E também não precisamos, já estou a 

ver o discurso do Senhor Presidente dizer, é pá mas nós até somos dos municípios que 

mais transferências fazemos e mais competências damos às nossas freguesias. E somos, e 

somos! E também quando ele o faz, também lhe dizemos isso. Mas podemos fazer mais, e 

é nesse sentido que vem aqui a proposta do PSD, que não retira dinheiro nenhum ao 

município, muito pelo contrário, acrescenta. Porque sabemos nós que a pequena obra de 

proximidade feita pela freguesia, tem uma rentabilidade completamente diferente da obra 

central, ou da obra feita pelo município. Todos nós sabemos disto, não é nenhuma 

novidade. É pegar em pouco dinheiro e rentabilizá-lo. Pelo menos eu sempre ouvi dizer que 

os nossos presidentes das nossas uniões de freguesia e juntas de freguesia de Águeda, 
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tinham uma capacidade de rentabilizar o dinheiro que lhes davam em termos de obras.”------

----- Paulo Seara  – PS:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Quero dizer ao Sr. Presidente Wilson que a junta de Águeda tem problemas 

financeiros como todas as juntas. Ou seja, não consigo fazer tudo aquilo que eu quero. Se 

mais tivesse, fazia. O que eu não posso continuar a fazer, e foi aquilo que eu sempre disse, 

é vir aqui quase na função de pedinte, que é aquilo que a gente faz sempre, ok? E não é de 

uma maneira, é de outra. Neste momento é a troco de não sei quanto da derrama. Temos 

mesmo de nos sentar todos à mesa. Eu não estou a dizer que a proposta não é 

transparente. Eu estou a dizer que é uma proposta enviesada. Ou seja, eu também acho 

que o sr. Presidente da câmara, do IMI, não mas agora a falar a sério porque tem muito 

mais lógica, do IMI, deveria dar uma parte do IMI às juntas de freguesia. Até porque as 

casas estão nas freguesias. Em vez de dar, não dá não, o Sr. Presidente não dá nada do 

IMI. Nem nenhum presidente da Câmara dá nada do IMI. Alto e pára o baile! Porque na 

negociação que existiu, 1% do IMI passou a ser pertença das freguesias, o que é 

completamente diferente. Não foi a câmara que deu, aliás, as câmaras e a Associação 

Nacional de Municípios nem queriam dar nada. Certo? Pronto, e o que eu estava a dizer é 

que tem muito mais lógica chegar-se aqui e dizer-se assim, olhe, o IMI que todos os 

cidadãos pagam, e a maioria do trabalho que fazem é exatamente junto dos povoados e das 

povoações, tinha muito mais lógica vir pedir do IMI, e dizer, olhe porque a gente quer 

arranjar melhor as valetas, porque a gente quer fazer uma série de coisas que às vezes na 

delegação de competências não negociamos porque não há possibilidade porque optamos 

por outro tipo de intervenção. Mas precisávamos de algum dinheiro de folga para fazer esse 

tipo de intervenção, de cariz mais livre porque a gente qualquer dia não entra na junta de 

freguesia sem comunicar à câmara municipal que entramos na junta de freguesia, nem 

saímos da junta de freguesia sem comunicar à câmara, que é a tal lei 75 que veio dar 

origem a que a gente tudo e mais alguma coisa tem de dizer à câmara, olhe, o dinheiro que 

você me deu foi gasto aqui, ali e ali. E ainda por cima vão lá fiscalizar. E, estas coisas, é que 

são incomodativas. Porquê? Porque, e eu agora estou a falar das juntas de freguesia, estou 

a falar da lei e estou a falar do que deve ser. E as coisas devem ser colocadas no seu 

devido sítio, e portanto mesmo que me dissesses aqui Alberto Marques que era um milhão e 

tal de euros para as juntas de freguesia, não é assim! Não é por aí o caminho. O caminho é 

outro. O caminho é o que está na lei, e que não está e devia estar, como a de Lisboa. 

Quanto é que a câmara gastava no concelho, com os espaços verdes? Quanto é que a 
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câmara gastava com a limpeza de valetas? Quanto é que a câmara gastava nisto, quanto é 

que a câmara gastava naquilo? Quanto é que a câmara gastava em maquinaria? Em 

seguros das máquinas? Quanto é que gastava em arranjos das máquinas? Quanto é que 

gastava com pessoal? E depois de achado esse bolo, que é assim que é feito, é que era 

transferido, se calhar o bolo era maior do que aquele que está feito. O grande problema é 

que nós também aceitamos as regras, se calhar mal! Porque os presidentes de junta 

também podiam dizer: não aceitamos e não concordamos. Também temos esse direito. 

Depois é o velho problema, depois não tínhamos dinheiro para fazer nada. E então a gente 

vai-se sujeitando. E nós não podemos vir aqui com uma medida, porque na devida altura, 

quando devíamos ter batido o pé não o fizemos, e agora vimos aqui com uma medida a 

tornear a questão. Eu prefiro, porque política é uma questão de coragem. E quando me 

perguntaram, e tu como presidente de junta és capaz de por fora 400 mil euros? Sou! Eu 

acho que as juntas de freguesia, para serem devidamente financiadas para o trabalho que 

fazem, os 400 mil euros que estamos a falar não são suficientes, na minha ótica. É mesmo a 

minha opinião, a dividir por todas as 11 freguesias. Porque se dividir em pratos iguais, dá 40 

mil euros mais ou menos a cada uma. Se se dividir por percentagem, lá está o homem ali de 

Fermentelos e o de Travassô a chorar porque não recebem nada porque não lhes cabe 

nada. Ou o do Préstimo. Entendem o que eu estou a dizer? E o que eu estou a dizer é que 

acho que havendo necessidade de se financiar ainda mais as freguesias, esse não é o 

caminho. Não é por aí que eu queria que acontecesse. Estamos a fugir ao problema e à 

discussão do problema que tem de ser discutido forçosamente. Eu por exemplo entendo que 

o Sr. Presidente da câmara que é de um executivo, tem o poder de executar, deveria reunir 

com os presidentes de junta todos, por exemplo, 4 vezes por ano. O poder executivo 

municipal sentar-se à mesma mesa que o poder executivo da freguesia. Porquê? Porque eu 

tb tenho o poder executivo lá no meu território, e até para trocarmos impressões porque 

depois vem aqui o meu colega de Fermentelos, como na ultima assembleia, dizer ó senhor 

presidente, o senhor fez lá não sei o quê, ao pé de da minha igreja e tal, podia-me ter dito! 

Depois vem o meu colega do Préstimo e diz assim, ah o senhor andou lá a fazer não sei o 

quê, não sei aonde, podia-me ter dito. E eu acho que este tipo de coisas é que são 

importantes e que tem de ser discutidas aqui. E estamos a discutir politica, e estamos a 

discutir a forma de ação. Se calhar se a gente conversasse muito mais, se calhar 

conseguíamos fazer sentir ao executivo, que de facto aquilo que eles dão, sendo os que dão 

mais do distrito, não é de facto suficiente. Eu não rejeito 400 mil euros, e estou disponível 
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que esses 400 mil venham e outros 400 mil. E garanto uma coisa Alberto Marques, e 

garanto uma coisa Wilson Gaio, quando quiserem acompanhar-me na minha freguesia, terei 

todo o gosto e terei todo o gosto em dizer quanto é que a câmara me dá, e quais sãos as 

obras que eu fiz. E os senhores poderão aferir na primeira pessoa, se o dinheiro é bem 

empregue ou mal empregue. Como eu tenho a certeza, porque conheço os meus colegas, 

sei que eles nas suas freguesias fazem exatamente o mesmo. Agora, não é através da 

derrama que se financia as freguesias. Isso é mesmo financiar diretamente e isso é urgente 

fazer. Senhor presidente agora um ultimo ponto que eu há bocado esqueci-me, que lhe 

queria dizer e que vou repetir. Porque na política também é preciso memória para as coisas 

terem um encadeamento. Fico feliz Hilário, por saber que o país afinal está bem, e o 

concelho também. Afinal a geringonça funciona, mas não era isso que estávamos a discutir. 

Senhor presidente e senhor vice-presidente, é só uma perguntita. Depois eu deixo-vos falar 

um com o outro, ok? Quando falamos da questão de uma serie de incentivos das ARU’s, eu 

tinha dito o seguinte e mantenho: se nós sairmos um bocado do centro da cidade, e dos 

centros novos da cidade, porque os centros antigos também estão um bocado com mau 

aspeto, verificamos que o nosso concelho é um concelho que tem graves problemas de 

casas devolutas, e casas em pré ruína e em ruína. E eu acho que a questão do incentivo 

que foi feito, para que as pessoas não paguem taxas, que se limitem a chegar ao pé da 

câmara e digam olhem vou por a casa abaixo, pronto ponham lá abaixo! Quer dizer, para 

além disso, e de não pagarem uma serie de taxas eu tinha dito e mantenho. Sabe que às 

vezes a questão ambiental que vivemos nas nossas vilas, nos nossos lugares, se numa 

zona central, e eu vejo isso pelas intervenções que tenho feito nos centros das aldeias. 

Quando a gente faz uma intervenção aquilo muda de facto de figura. Se o sr. Presidente 

perdesse amor a meia dúzia de milhões, você fala em tantos milhões, é milhões para aqui, 

para ali, um milhãozito ou dois, pronto se pegasse num milhãozito ou dois e pronto fazendo 

ali o jeito ao deputado Alberto Marques, pegar também nos 400 mil e pô-los aí nisso, se o 

senhor agarrasse numa giratória, dois ou três camiões, não é muito caro, isso por grosso 

não é muito caro, e se o senhor chegasse ao pé de montes de pessoas e poderia começar 

por aquelas que menos hipóteses têm, e que herdaram algumas coisas mas não têm 

hipóteses, e se se metesse abaixo uma série de casas antigas que estão por aí, se calhar 

estava a incentivar a retoma económica na área da construção, era um grande incentivo se 

calhar depois da pessoa ter o terreno limpo, de poder lá fazer uma nova casita, se calhar era 

uma forma de nós potenciarmos muito a construção civil no nosso concelho. E em termos 
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ambientais e visuais, se calhar as nossas aldeias e as nossas terras ganhariam muito. Eu 

acho que era um grande investimento e acho que ficávamos todos a ganhar. Muito 

obrigado.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Wilson Gaio  – PSD:------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Só uma nota final para o senhor Paulo Seara, ó senhor presidente, eu efetivamente 

estou sempre disponível para, e todos sabemos que essa questão de fundo tem que ser 

resolvida. Nesta proposta estes tais 400 mil euros poderão ser um primeiro arranque para 

uma discussão desse género, penso eu. Com certeza que todos nos podemos sentar a 

discutir os valores e a forma como eles serão distribuídos. Todos concordamos que isso tem 

de ser feito. Agora também diz aí que é já para o próximo orçamento. Se esta proposta for 

aprovada é já para o próximo orçamento. Senhor presidente se nós hoje aprovarmos, como 

eu espero, esta proposta, na próxima assembleia que deve ser em novembro, no orçamento 

já virá cá, e nós teremos de nos sentar para ver coo é que vamos fazer os tais 

investimentos. Muito obrigado.”---------------------------------------------------------------------------------- 

----- António Martins –  CDS:------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Senhor presidente eu não vou pessoalizar as intervenções que aqui foram feitas, 

porque acho inadequado, mas gostaria de dizer, sobre esta matéria, o seguinte: em primeiro 

lugar, taxa municipal dos direitos de passagem, não é nada de mais porque como já 

discutimos algumas vezes anteriormente, senhor presidente, era uma taxa absolutamente 

injusta. Nós questionámos algumas vezes se o senhor saberia que estava a receber aquilo 

que os contribuintes pagavam, o senhor de facto não sabia e como eu, todos chegamos 

rapidamente à conclusão que haveria empresas que estavam a cobrar mais aos 

contribuintes que aquilo que lhe pagavam a si, e portanto é razoável, perfeitamente razoável 

que esta taxa não exista. Relativamente ao IRS, durante vários anos o CDS reclaou porque 

os rendimentos das pessoas deveriam ser aliviados. E portanto é absolutamente razoável, 

estamos plenamente de acordo consigo, porque sempre defendemos no passado que é 

perfeitamente razoável que se alivie ao orçamento familiar alguns impostos sobre aquele s 

que às vezes em demasia às vezes pagam. Em segundo lugar, derrama. De há muitos anos 

a esta parte que se vem discutir nas assembleias municipais a questão da derrama. E nós 

deveremos questionar-nos se o esforço que é feito nas empresas, e qe é feito comummente 

quer pelos empresários, quer pelos trabalhadores, porque as empresas não funcionam sem 

o esforço dos empresários, sem os riscos dos empresários, mas porventura que também 

não são rentáveis sem a doação dos funcionários, daqueles que têm alguma capacidade, 
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alguma vocação e alguma vontade profissional para contribuírem para o lucro. Mas nós 

estamos a falar em 1,5%, ora 1,5% sobre 100 mil euros de lucro são 1500 euros. São 15 mil 

euros em cada milhão. Se nós nos projetarmos sobre a dimensão dos valores que se falam 

correntemente neste país, de PIB’s, de investimentos, de dívida pública, etc., eu pergunto se 

será assim um crime tão grande que a câmara continue a manter digamos que a taxa de 

1,5% sobre a derrama. Iremos continuar uns e outros, obviamente com opiniões diferentes, 

respeito a opinião de toda a gente, mas penso que não é dos impostos mais injustos que 

nós podemos estar aqui a considerar. E referindo-me aqui à proposta que aqui foi feita, 

tenho muito respeito pela proposta do Alberto Marques, aliás como de toda a gente, as 

ideias servem não para serem criticadas, mas para serem melhoradas, mas eu só chamaria 

atenção do seguinte: é que se o senhor presidente tivesse de ser eventualmente 

constrangido, a dar 400 mil euros às juntas de freguesia, obviamente que iria fazer o 

feedback, fazer por ter isso nos projetos que tem com as juntas de freguesia e nos 

protocolos, para fazer o devido reajuste. E como já não há muito tempo atrás nós em 

assembleia municipal chamamos ao senhor presidente de desonesto e de andar a 

bombardear as juntas de freguesia e dava a este e não dava ao outro, etc., nós imaginamos 

o que vai ser a seguir. E só não se seria, se eventualmente numa de diálogo, todos nós nos 

resumíssemos à nossa responsabilidade, nomeadamente as dos deputados municipais, que 

é em colaboração com o presidente e com as juntas de freguesia, votarmos aqui o que seria 

justo votar. Mas nós sabemos que quando o senhor presidente definir uma política e uma 

estratégia para as juntas de freguesia, haverá quem lha vai sustentar, e haverá quem não 

lha vai sustentar, no pressuposto que a maioria irá sempre sustentar a vontade do senhor 

presidente. E portanto estamos aqui de alguma forma a jogar com uma faca de dois gumes. 

Se o senhor presidente vai ser obrigado a dar por aqui, depois vai ser constrangido a tirar 

por acolá, e continuamos numa luta em que o melhor, é sermos de facto todos um bocado 

honestos. O senhor presidente reconhecer que tem de dar de facto Às juntas de freguesia 

os mecanismos necessários para elas poderem fazer, em função não daquilo que elas 

querem fazer, mas daquilo que é razoável que façam, ou seja, daquilo que são as 

necessidades reais de cada freguesia per si, uns nuns setores, outros, noutros setores, 

fazendo-se ele próprio substituir pelas juntas de freguesia em muitas matérias, no 

pressuposto que se ele precisa de dinheiro para fazer determinado tipo de projeto, 

obviamente que as juntas de freguesia também necessitam de dinheiro para cumprir com a 

obrigação delas, sempre que se predisponham a utilizar rigorosamente e meticulosamente o 
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dinheiro onde é necessário que ele seja aplicado, e portanto, acho que isto é uma questão 

de honestidade política, é uma questão de honestidade pessoal, uma questão de 

relacionamento e não propriamente uma questão de pressão política ou pressão financeira, 

sobre tu tens que dar ou não tens que dar. Temos de conviver de uma forma razoável. O 

senhor presidente tem de ter o nosso apoio nos projetos dele quando são razoáveis e 

exequíveis, e as juntas de freguesia têm de ter alguma liberdade e alguma autonomia, que 

têm obviamente que lhes ser dada, para além das transferências que a lei obriga, tem de 

lhes ser dada também pelo fundo financeiro da câmara, que deve disponibilizar às 

freguesias. Portanto nesta matéria, estamos conversados. Relativamente ao importo 

municipal sobre imóveis, estamos perfeitamente de acordo que a taxa esteja naquela que foi 

fixada. Obviamente Zé Vidal, há aqui um plafond em que as pessoas só podem ter até três 

filhos, quem tiver mais já não pode, que já não é beneficiado. E é uma pena, porque 

normalmente quem tem 4 ou 5 filhos são tão poucas pessoas, que por uma questão, enfim, 

ate de simpatia e de assertividade, o senhor presidente poderia ter feito aqui alguma 

correção. Mas obviamente que aqui estamos perfeitamente de acordo sobre o IMI, até 

porque o IMI é um importo, eu diria de alguma forma injusto, porque é um imposto que recai 

sobre um valor de património, que muitas das vezes já foi sobre tributado, porque quem 

melhora a sua habitação, quem melhora a casa onde vive, já pagou uma quantidade de 

impostos para que isso tenha acontecido. E portanto é bom que havendo possibilidades, é 

bom que haja um alívio nessa matéria. No que concerne à majoração das taxas de IMI, é 

absolutamente redundante aquilo que estamos a discutir. Ela está estabelecida na lei, e não 

somos nós que votando a favor ou contra, estando contra ou a favor, a vamos alterar, 

porque a lei é para cumprir e tem de ser cumprida. Na majoração dos prédios degradados, 

já falámos sobre isso senhor presidente, no ano passado. Nós achamos que de facto as 

cidades e as aldeias têm de ser de alguma forma limpas. É preciso que a câmara esteja 

disponível para o apoio efetivamente a quem está disposto, e não tendo dinheiro, não tendo 

meios é preciso que a câmara esteja por trás das pessoas que queiram efetivamente 

melhorar a imagem urbana das nossas freguesias, e que sempre dentro da medida do 

possível que façamos o alivio e muitas das vezes também, apelaria aqui a que a câmara 

tenha de alguma forma, aliás isso está consagrado na lei, e o senhor sabe, que a câmara 

tenha alguma disponibilidade financeira quer para ajudar, quer nalgumas vezes em alguns 

casos críticos, como já aqui lhe tenho dito, para atuar sobre situações que não passam 
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muitas das vezes pela majoração ou pelo imposto, passam muitas das vezes pela 

intervenção. Tenho dito.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- José Marques Vidal –  PS:--------------------------------------------------------------------------------- 

------“Senhor presidente da Assembleia, eu só vinha aqui destacar duas situações. Quando 

se fala de derrama, fala-se de impostos sobre lucros declarados. Não é os outros que 

fogem, porque eu hoje vi, saiu hoje notícia de jornal, Portugal, estudos da OCDE, hoje, do 

nosso conhecimento, que fugiram aos impostos, em Portugal, 96 mil milhões de euros. Uma 

pequenina coisa. Portanto, quando falamos aqui de derrama, é de quem declara os lucros. E 

muito bem, elogio o deputado António Martins, pela excelente intervenção, parece que 

voltou à assembleia, ele tem andado um bocado distraído. Estamos a falar dos tais 15 mil, 

num milhão. Declarados! Meus senhores, não há a mínima razoabilidade neste momento, 

ou noutro qualquer, num país que tem as maiores desigualdades entre pobres e ricos, 

estarmos sequer a pensar ou considerar, nem que seja por ideologia política, o princípio de 

não taxas para a atração de qualquer coisa de eventual que não existe. A pessoa que paga 

15 mil euros à câmara municipal por um milhão declarado, isto é, se fosse totalmente 

honesta, que é o que nós estamos a falar, faz um benefício para o município, entrega para a 

gestão do município. Eu da outra vez sempre defendi que esta junção de dinheiro de lucros 

deveria ser o município que em que eu confio, podia não confiar, mas em que eu confio que 

o aplique bem. Tal como em relação às freguesias. Ouvi dizer que o senhor presidente da 

junta disse que eu não percebia nada de derrama ou de freguesias. De derrama percebo 

isto e chega. Em relação às freguesias sempre defendi aqui, sempre! E ainda bem que 

agora há a Águeda TV, mas antes há as atas. Mas sempre defendi aqui as freguesias. 

Quando sempre defendi aqui a União de freguesias. Não a união geográfica mas a união de 

projetos, para apresentar ao senhor presidente da câmara e nunca terem de lhe pedir 

dinheiro, e sempre defendi e apresentei aqui aquela ideia que o Paulo Seara também 

defende, apresentei aqui há para aí seis anos, ou quê, que o senhor presidente da câmara 

deveria ter um órgão próprio de reunião, organizada e durante x vezes ano, com os 

presidentes de junta, e não deixar ao caráter de qualquer um almoços ou jantares, 

combinações A ou B, e depois chegarmos todos juntos e vamos para a frente bola e força, a 

discussão dos assuntos das freguesias, e a discussão das orientações das freguesias e do 

concelho. Porque quando se discute, e estava agora ali a olhar para o Pedro Vidal, portanto 

da freguesia do Préstimo e Macieira, quando se discute Macieira e o Préstimo, não se está a 

discutir obviamente Barrô e Aguada, nem se está a discutir Fermentelos. Estamos a discutir 
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realidades diferentes, concretas, e agradeço há bocado já não sei quem é que falou que as 

empresas, foi o Alberto, logicamente que nós falamos empresas, temos essa ideia da 

empresa, da indústria. E falou, e muito bem, portanto, agradeço-lhe a correção que me fez, 

que as empresas são múltiplas, e o emprego é múltiplo, e nós temos só a ideia da empresa, 

empresa é fábrica, fábrica lá dentro, produção. Portanto a chamada de atenção é 

corretíssima.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Agradeço-lhe a correção que me fez, que as empresas são múltiplas e o emprego é 

múltiplo, e nós temos só a ideia da empresa-empresa, fábrica-fábrica, lá dentro produção, 

portanto a chamada de atenção é corretíssima, e quando nós perspetivamos o 

desenvolvimento daquela zona serrana é lógico que não estamos a perspetivar a 

distribuição de 40.000 euros eventuais por cada um. Até podíamos talvez ter de perspetivar, 

e de acordo até com algumas intervenções do Jorge Melo, que se faça um projeto para a 

serra e que desses 400.000, os 300.000 desse ano são para a serra, porque nesse ano há 

um projeto que é importante e que vai ser candidatado e que se faça opção. Isso implica 

opções não na distribuição igualitária daquilo que é desigual, não na distribuição igualitária 

daquilo que é desigual, só na população, nos objetivos e nos projetos de um concelho que 

se quer uno, nunca se pode distribuir dinheiro só pelo número de pessoas, ou só pela 

distância a que está, temos que distribuir dinheiro por projetos. Acho muito bem que haja um 

aumento do dinheiro distribuído para as freguesias, até hoje todas as freguesias provaram, 

os senhores Presidentes de Junta, que com o mesmo capital conseguem realizar mais, 

porque implica muito do seu empenhamento pessoal, muito voluntariado diga-se também de 

passagem, não só deles mas das zonas envolventes, e uma maior crença das pessoas 

porque veem acontecer na sua terra, as pessoas quando veem acontecer na sua terra têm 

uma maior crença e apoiam e consegue-se criar muito mais, não deve de haver se fizermos 

estudos económicos, e a Câmara tem essa moção, como quase todos nós, os Presidentes 

de Junta rentabilizam os fundos que lhes são distribuídos pela Autarquia, no entanto não 

podem, como o Paulo diz e bem, no seu modelo legislativo, fazer tudo porque nem sequer 

têm competências para tal, portanto uma das visões que nós temos de ter é do Concelho, e 

para isso seria importante a existência de um conselho que reunisse a Autarquia com os 

Presidentes de Junta e que definisse os critérios, as formas e no aumento dos projetos que 

passariam ou não. Minimamente isso pode ser feito no âmbito dos protocolos, nem todos os 

protocolos são iguais, os protocolos são por necessidades identificadas pelas Juntas com 

financiamento das Autarquias, nem todos os protocolos são iguais, mas pronto seria uma 
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metodologia diferenciada de realização. Por último, uma coisa que o Jorge Oliveira hoje não 

veio cá falar, mas eu tenho ouvido falar, e há bocado ouvia dizer, o António Martins, está 

definido por lei os 30% de majoração na questão das casas devolutas ou é o máximo que é, 

não sei se é ou não, 30% será o máximo, se é os 30% é os 30 %, não poderemos fazer 

nada a não ser lutar pela alteração da lei. Muita gente se queixa daquilo que o Paulo Seara 

depois tentou aqui arranjar, sei lá, uma empresa de obras, a Câmara, ou fazer qualquer 

coisa. Muita gente se queixa de não possibilidade, nem a iniciativa para usufruir, agora vou 

mandar abaixo, agora vou deixar cair, deixo cair e pago, não tenho dinheiro. Há aqui sempre 

alguma falta de meios e de iniciativa para e que às vezes a Câmara tomando a iniciativa ou 

indo junto às pessoas poderia facilitar, é uma sugestão simplesmente. Obrigado. --------------- 

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

------ Começaria por pedir uma pequena correção na ordem de trabalhos, no ponto 3.14 

ponto 4.3 Majoração da taxa de IMI para prédios devolutos, gostaria que fosse de acordo 

com o que está na proposta: para prédios devolutos e para prédios em ruínas. É o que está 

na proposta, portanto é só uma pequena correção para ficar igual à proposta. Muito bem. 

Sobre a derrama. As únicas discussões que eu tenho sobre a derrama é aqui na Assembleia 

Municipal. Eu não encontro empresários que se venham queixar da derrama. E aquilo que 

eu sempre disse aos empresários é que nós queremos fazer o máximo para que eles 

tenham boas condições para criarem muitos postos de trabalho e ganharem muito dinheiro, 

porque a Câmara quer cobrar os impostos. E já foram feitas aqui as contas e acho que 1,5% 

não é assim nada de especial, e felizmente que temos, 1,5% sobre os lucros, e felizmente 

que temos empresas que podem pagar e felizmente que temos, que a derrama subiu agora 

para um milhão e qualquer coisa, mas não nos esqueçamos que esse milhão e qualquer 

coisa é inferior a aquilo que a Câmara abdica de IRS, que eu acho que é muito mais, 

repartido por toda a população. Sobre a proposta que foi feita, se fosse noutro contexto eu 

até podia dizer que era uma proposta eleitoralista, lembremo-nos que estamos a entrar, para 

o ano é ano eleitoral e então aqui distribuir dinheiro porque estamos em ano eleitoral. 

Sinceramente, eu acho que podem fazer uma recomendação, não é, agora não podem 

consignar estas verbas porque as transferências da Câmara são negociadas e são incluídas 

no Plano e Orçamento, e o Plano e Orçamento da Câmara é o único instrumento em que a 

Assembleia ou aprova ou chumba, não é? Ou reprova, não pode fazer alterações, e acho 

que temos definido, embora tenha havido, há sempre aqui uma tentativa de negociação, 

uma tentativa de aumentar as verbas, mas acho que as freguesias não têm aquilo tudo que 
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desejariam tal como a Câmara noutras áreas não tem aquilo tudo que desejaria. Temos aqui 

é um equilíbrio que penso que é sustentável e que permite um bom desempenho às 

freguesias, porque lembremos que a Câmara transfere para as freguesias mais do que 

estas recebem do Orçamento Geral do Estado. Imaginemos o que era as freguesias sem as 

transferências que a Câmara faz para elas. Algumas situações aqui assim pontuais. Wilson 

Gaio falou dos acessos a algumas empresas; estamos a tentar resolver isso, estamos a 

resolver alguns, mas há outras coisas que estão a ficar pelo caminho e que futuramente 

teriam de ser resolvidas também, é que a Câmara está a criar infraestruturas para as 

empresas e para os terrenos que estão devolutos que lá estão ao lado e que estão como 

terrenos rústicos e que não pagam IMI, e que têm de começar a pagar IMI devidamente 

como terrenos em espaços urbanos e começar a contribuir mais para as receitas, porque 

efetivamente aquilo que se passa é que com o Parque Empresarial é que a Câmara compra, 

infraestrutura e depois coloca no mercado, aqui a Câmara faz as infraestruturas e os lucros 

desta infraestruturação vão todos para quem lá tem o terreno o que na minha perspetiva não 

é uma forma muito adequada de proceder. Paulo Seara sobre a demolição das casas; nós 

estamos disponíveis para as pessoas que têm fracos rendimentos de encarar isso, não 

podemos fazer “isto é uma universal para todos”, senão estou a ver algumas pessoas cá de 

Águeda que “tenho ali não sei quantas casas velhas”, não precisam nada que a Câmara lhe 

faça, mas “já agora que criam essa medida”, é que são os primeiros a aproveitar, não é? 

Pronto. Há outra coisa que estamos a fazer também, com as casas que estão degradadas e 

que estão habitadas, estamos a fazer o levantamento pela Ação Social para ver se podemos 

ajudar, se essas famílias necessitam de ajuda para lá estar, para melhorar as suas 

condições, porque nós temos que ter aqui o justo equilíbrio também daqueles que podem e 

aqueles que não podem. Só uma correção: se deitar uma casa abaixo e não construir de 

imediato, se declarar a casa e depois o terreno como devoluto, como terreno para 

construção não tem direito aos benefícios que estão associados, para ter direito aos 

benefícios com a reconstrução e reabilitação tem de ser uma operação encadeada a outra. 

O Dr. António Martins falou na taxa municipal de direitos de passagem mas esta taxa não 

aplicada só às telecomunicações, tem o gás também, e no gás era significativo e nós no 

início analisámos isto para algumas empresas de Águeda, sobretudo da área das 

cerâmicas, e que tinha um impacto muito grande e por isso é que também está aqui 

indiretamente um incentivo às empresas. Muito bem. Penso que razoavelmente está 
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concluído. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Percebemos e sabemos que obviamente que a Assembleia Municipal pode alterar a 

proposta da derrama, mas não pode de forma nenhuma consignar nenhuma verba à 

Câmara Municipal. Isso nós sabemos. É uma proposta política, de orientação política, a 

questão que gostaríamos que o Senhor Presidente esclarecesse é esta: a proposta vai ser 

votada, se a proposta for votada contra o Senhor Presidente não tem nada que fazer, 

porque ela é votada contra, se a proposta for votada favoravelmente o senhor Presidente faz 

tenção ou não de a cumprir, isso era importante para que todos nós ficássemos 

esclarecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Eu penso que fui óbvio nisso, mas obviamente não vou aumentar as transferências 

neste ano e no próximo para as Juntas de Freguesia. Em outubro do próximo ano com 

certeza a Assembleia que cá estiver se entender que deve aumentar as verbas para as 

freguesias, pode fazê-lo, em ano eleitoral não o faço. Muito obrigado senhor Presidente. ---- 

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

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

------ Uma questão, portanto é claro que uma família que demonstre ter parcos recursos e 

que tem dificuldade para por uma casa ou uma ruína abaixo, o senhor Presidente está 

disponível para ajudar, correto? Segunda questão, eu venho aqui sempre fazer uma coisa 

que não gosto, porque eu há dezasseis ou há vinte anos que apoio o senhor Presidente da 

Câmara e depois tenho que vir aqui dar porrada ao Senhor Presidente da Câmara quando 

devia ser o PSD, e depois já me canso disto, quer dizer também é chato, é desagradável, 

não é? Porque o senhor Presidente da Câmara disse que dá dinheiro à Junta, certo? Não dá 

nada… Não dá nada. Podia dar mais um bocadito, não dá nada. O que acontece é que nós 

para fazermos certo e determinado trabalho, que não é nosso: limpar valetas, e mais os 

comoros, e muitas coisas e tal, a Câmara tem que dar porque é competência da Câmara, e 

o que eu estava há bocado a tentar dizer é que alcatroar é competência da Câmara, não é 

da Junta, embora a gente parecemos todos o Paulo, o construtor, não é? Mas não somos, a 

gente tem poucas competências e portanto para fazer a esmagadora maioria daquilo que 

nós fazemos é em substituição da Câmara Municipal, porque o que eu tenho que fazer são 

os lavadouros, os caminhos vicinais e agrícolas, que é outra coisa curiosa, porque depois 

nós não temos dinheiro para arranjar, os atestados dos cães e dos gatos, e assim mais uma 
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coisita ou outra, que é o que a gente tem para fazer, dar o material de higiene e limpeza às 

escolas primárias e jardins de infância, e que eu me lembre não há assim muito mais. Tudo 

o resto, tudo o resto, tudo o resto, e daí percebermos outra coisa que é importante, é que o 

dinheiro que vem do FEF se calhar dá para pagar ao Executivo, à Assembleia de Freguesia, 

e a mais ninguém, se a gente for a cumprir só as competências que estão na lei. 

(Comentário do público) Isso é a Câmara que paga, isso é a Câmara que paga, não sou eu, 

não, o que eu estava a dizer é o seguinte: portanto, o dinheiro que vem do FEF no caso de 

Águeda são 170.000, que é outro problema que vamos ter aqui também, e que toda a gente 

está esquecida, é que as uniões de freguesia recebem mais 25% do que o que deviam, não: 

mais 15%, mais 15%, mais 15%, ou seja, o FEF dá agora são 150.000 e não 170.000, mas 

eu com 170.000 se não limpar valetas, se não fizer tudo aquilo que tenho que fazer em 

nome da Câmara, se calhar o dinheiro chega-me, se calhar quem tinha um problema era 

mesmo o senhor Presidente da Câmara, e quem devia vir aqui dizer isto era o PSD não era 

eu! Que havia de cá vir dizer isto era o PSD não era eu! Porque é que eu tenho de vir 

sempre dizer isto ao Senhor Presidente da Câmara? Os senhores é que deviam vir! E por 

isso é que estava a dizer há bocado, senhor Deputado Alberto, a gente às vezes troca as 

coisas, a história da derrama não é correta, está a ver? A forma correta é mesmo irmos pelo 

caminho certo e dizer o que se passa. Entende? E portanto ficou claro aqui e os senhor 

Presidente da Câmara nessas coisas é claro, nunca o vi a ser pouco claro, Juntas de 

Freguesia é isto e ponto, acabou. Mesmo que aqui fosse aprovado, os 400.000 não iam 

para a Junta de Freguesia, porque nada o obriga, porque nada o obriga. Se o quadro de 

dinheiro que foi transferido para as Juntas, a gente se calhar na altura devíamos ter dito que 

não. Todos nós, todos nós. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Certo, há uma coisa que eu nunca fiz, foi obrigar as Juntas de Freguesia a assinarem 

qualquer contrato com a Câmara, OK? Os contratos são assinados de livre vontade, quem 

não quiser não assina. A Câmara não obriga ninguém a fazer nada. Ó senhor Presidente da 

Junta não vale a pena estar-se a rir e a criticar, porque, eu peço desculpa, o senhor quando 

foi eleito tinha as suas competências definidas na lei, os seus meios definidos na lei, o 

senhor depois quis com câmara ter mais competências e ter outros meios, e negociou e o 

senhor não pode estar sempre a criticar aquilo que negociou e achar que está mal 

negociado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30 de setembro e 3 de outubro de 2016  

 

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

------ Os contratos são livremente estabelecidos, eu fico, sinceramente que me chateia, é as 

pessoas assinarem os contratos e depois virem dizer mal daquilo que assinam. Andamos  

brincar nisto ou quê? É sempre a mesma história! De uma vez por todas não façam, não 

assinam, digam "Não faço senhor Presidente, não aceito essas condições!" e a Câmara 

assume as suas responsabilidades, é só isto. Não andemos aqui sempre, parece que 

andamos aqui numa guerra pegada quando a guerra é absolutamente fictícia.” ------------------ 

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

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado as seguintes votações 

relativamente à proposta da Câmara Municipal de Fiscalidade do Município de Águeda: ------

------ 3.14.1 – TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Aprovado por 

unanimidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.14.2 – IRS – Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares Passagem – 

Aprovado por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.14.3 – Derrama - Aprovada por maioria com dois votos contra e duas 

abstenções; ----------- Relativamente à proposta apresentada pelo Grupo do PSD no ponto 

3.14.3 – Derrama, colocada a votação a mesma foi rejeitada com quinze votos contra, 

portanto, e duas abstenções; ---------------------------------------------------------------------------------

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

------ 3.14.4.1 – Fixação da taxa – Aprovado por unanimidade; -------------------------------------

------ 3.14.4.2 – Redução da taxa de IMI em função do número de dependentes – Aprovado 

por unanimidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.14.4.3 – Majoração da taxa de IMI para prédios devolutos e para prédios em ruínas – 

Aprovado por maioria com um voto contra e três abstenções, se nã o me engano. Três 

abstenções; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.14.4.4 – Majoração da taxa de IMI para prédios degradados – Aprovado por maioria 

com uma abstenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para Autorização 

prévia de Compromissos Plurianuais, de acordo com o  artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 

de fevereiro, Assunção para:  --------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Pedro António Machado Vidal  - Presidente da União de Freguesias do Préstimo e 

Macieira de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Há pouco estávamos aqui a falar em falta de diálogo, eu vou falar aqui sobre o ponto 

3.15.5 e de facto, relativamente a este ponto, houve aqui falta de diálogo entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia. Isto aqui refere-se ao programa Medidata, um programa 

que a Câmara Municipal ofereceu às Juntas de Freguesia e que faz com que nós poupemos 

alguns dinheiros nas nossas contas. Só que aqui não houve diálogo, o senhor Presidente da 

Câmara chamou-nos para uma reunião, disse-nos "Eu tenho isto para vos oferecer, ou 

vocês aceitam ou não", ora este programa apesar de ser à borla não tem nada a ver com 

aqueles programas que nós utilizávamos. Eu fui muito crítico relativamente a este programa, 

mas também fui o primeiro a aplicá-lo a 100% e neste momento trabalho com a Medidata a 

100%, e trabalho porque ele é à borla, agora ele não tem nada a ver com os programas que 

nós tínhamos nas nossas Juntas de Freguesia e estão aqui os meus colegas e ninguém diz 

o contrário, acho que aqui deveria ter havido algum diálogo, acho que o senhor Presidente 

da Câmara deveria ter feito uma reunião connosco, o senhor Presidente de Câmara não 

reúne com os Presidentes de Junta deveria ter feito uma reunião connosco, deveria ter 

perguntado quais eram os programas que nós utilizávamos até porque a grande maioria dos 

Presidentes de Junta utilizavam até o mesmo programa e que visto que havia um 

financiamento para isto se calhar até conseguíamos o programa de agrado de todos os 

Presidentes de Junta e mais barato, esta é uma ideia única exclusiva do Presidente da 

Câmara Municipal e eu pensei que esta ideia acabasse quando o senhor Presidente saísse 

da Câmara, eu pensei que esta proposta acabasse no ano que vem, mas afinal esta 

proposta vem aqui até 2019, portanto se nós votarmos a favor esta proposta vamos ter que 

levar com este programa até 2019. Eu agradeço e volto e volto a referir que agradeço que o 

senhor Presidente da Câmara ofereça-nos programas, mas eu também gostava de escolher 

o programa e acho que os meus colegas também gostavam de escolher os programas, mas 

o meu muito obrigado pelo programa que me ofereceu, a mim e aos meus colegas, mas 

acho que votarei e o grupo municipal do CDS irá votar a favor dessa proposta se ela se 

mantiver até 2019. Se esta proposta acabar junto com o mandato do senhor Presidente da 

Câmara nós votaremos a favor, se esta proposta for até 2019 nós votaremos contra, e 

gostaria também de lembrar ao senhor Presidente da Câmara que numa reunião que 

fizemos, fizemos uma reunião ou duas o ano passado e uma delas o senhor Presidente da 

Câmara Municipal prometeu-nos  a todos os Presidentes de Junta que iria-nos dar 200 

euros a partir de maio deste ano para as Lojas do Cidadão. Eu como acredito no senhor 

Presidente da Câmara, quando fiz o meu orçamento para este ano eu fiz "bom, tenho direito 
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a 600 euros vezes oito dá 4.800 euros" e portanto eu pus esse dinheiro no orçamento da 

Junta de Freguesia e estou a gastá-lo e já vamos no mês de outubro e ainda não recebi 

nada, e portanto se o senhor Presidente da Câmara não nos pagar eu vou ter um buraco de 

4.800 euros porque acreditei em si, porque acreditei naquilo que você disse a mim e a todos 

os meus colegas, e se houver aqui algum Presidente de Junta que diga que eu estou a 

mentir venha aqui. Agora o que é certo é que nenhum de nós recebeu, eu não percebo 

porque é que ninguém fala nisto. E portanto, ou o senhor Presidente da Câmara nos paga 

ou vamos todos ficar com este buraco porque acreditámos em si, e portanto isto era só para 

que não caísse em esquecimento e peço que pelo menos aqui a Medidata fique só até ao 

final do seu mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Só queria dizer ao Sr. Paulo Seara, que as suas guerras com o senhor Presidente da 

Câmara e lá as vossas guerras do PS, tratem lá vocês, não falem do PSD aqui se o PSD faz 

oposição assim ou assado. O PSD saberá fazer a sua oposição tratará de arranjar o seu 

candidato, não vem para aqui discutir publicamente se o Presidente da Câmara quer ou não 

quer candidato, isso o PSD não faz. Está descansado sobre essa área. Segunda nota 

acerca do senhor Presidente da Câmara, estava-me a lembrar do contrato que o senhor 

assinou com a ADRA, e assinou de livre e espontânea vontade, e a seguir reclama muito da 

ADRA, está a ver? Aquela história que o senhor assinou de livre e espontânea vontade, e 

agora reclama muito com a ADRA. Estou-me a lembrar da resposta que o senhor deu aos 

Presidentes de Junta que eles assinam se querem, pois é evidente! Eles assinam se 

querem, como o senhor assinou se quis com a ADRA, só que agora, pronto, não devia ter 

assinado pelos vistos. Mas vamos lá ao que interessa. Prestação de serviços de 

consultadoria na área da mecânica de cena, retificação do caderno de encargos, este 

contrato tem a ver só com o Centro de Artes, não tem nada a ver com a Incubadora? 

Portanto duas questões: que tem a ver no fundo com este contrato este contrato diz que tem 

a ver só com Centro de Artes, portanto, a primeira questão é: o senhor Presidente já nos 

sabe dizer qual vai ser o preço do Centro de Artes chave na mão? Quando acabar o Centro 

de Artes chave na mão, desde a construção aos contratos a tudo e mais alguma coisa, qual 

é o valor que o senhor Presidente tem estimado para o valor final do Centro de Artes chave 

na mão? E a Incubadora Cultural, estamos em 2016, já passaram tantos, já nem me recordo 

há quantos anos ela começou, é capaz de me responder se já está terminada, se está a 

exercer a função para a qual foi feita, ou o que se está a passar sobre isso. ----------------------
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------ António Martins  - CDS: -------------------------------------------------------------------  

------ Senhor Presidente, relativamente à mecânica de cena nós tivemos na altura própria a 

posição que tivemos sobre o Centro de Artes, explicamo-la. Está-se a confirmar que 

efetivamente, isto é uma questão de opinião própria, cada um tem a sua, ele está num sítio 

absolutamente anormal na cidade, urbanisticamente altamente criticável, mas volto a repetir 

essa é a nossa opinião, e portanto é inócuo para nós que a cena custe muito ou custe 

pouco. Eu não faria a pergunta do Eng.º Hilário Santos, quando a fez que o senhor 

Presidente estava a largar fumo, mas pela cor do fumo vi que o senhor Presidente não 

conseguia atingir os números do Hilário, portanto perguntar-lhe-ia só, senhor Presidente, e 

isso penso que saberá, neste momento qual é a percentagem de derrapagem que este 

projeto leva relativamente às previsões iniciais? Depois, relativamente a aquilo que o Pedro 

Vidal aqui falou, ele só referiria para os colegas de hemiciclo que em tempo oportuno foi 

feito um relatório sobre a investigação dos documentos da Câmara, falava-se lá da 

Medidata, da dependência que aparentemente a Câmara Municipal tinha relativamente a 

esta empresa, e portanto na verdade senhor Presidente, projetar um conjunto de encargos 

que são relevantes, são muitas centenas de milhares de euros, a quatro anos, para além do 

mandato que e seu, eu não sei se o senhor vai concorrer de novo, nem se não, 

presumivelmente até pode concorrer, se estiver na disposição de concorrer, obviamente que 

terei de sustentar a razoabilidade da sua proposta, se não tem de facto ideias de concorrer, 

eu acho que é um bocado grave que nós aprovássemos aqui a contratualização de avenças 

a quatro anos quando no próximo ano, de facto, o senhor Presidente deixará o cargo. No 

que concerne à questão dos sistemas de GPS ou de telemática de frota que o senhor 

Presidente pretende implementar na Câmara Municipal, eu estou perfeitamente de acordo, 

acho que é um sistema que permite gerir melhor um conjunto grande de viaturas 

relativamente à localização, otimização dos trajetos, eventualmente ao car jacking, que é 

uma coisa que a gente espera que não aconteça mas um dia pode suceder. Os quilómetros, 

hora, dia, mês, portanto é óbvio que lhe permite fazer uma gestão mais cuidada de todos os 

meios móveis da Autarquia, mas eu perguntar-lhe-ia, senhor Presidente, porque no meu 

entender por um questão de transparência nós devemos ser os primeiros  a dar exemplo, eu 

perguntar-lhe-ia se este sistema de GPS vai monitorizar somente os carros de serviço e do 

pessoal, ou se também lá poderemos incluir para um dia perguntar se o Lexus também vai 

lá estar, ou se o 61-67-NS também lá vai estar, ou seja, se os veículos da vereação também 
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estão sujeitos a este sistema que o senhor pretende implementar, e se estiverem eu serei o 

primeiro a aprovar a sua proposta. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

------Muito obrigado. Sobre as aplicações Sigma, aquilo que nós vamos fazer é uma 

adjudicação um ano renovável até um máximo de três, é aquilo que nós fazemos sempre 

nestes concursos, estes concursos não são para andar a renovar todos os anos, é aquilo 

que se faz, não é a três anos, um ano renovável até três. Portanto quem vier a seguir se 

achar que não presta manda fora e arranja outra coisa melhor. Não tenho problemas 

nenhuns a respeito disso, já agora só para esclarecer o senhor Pedro Vidal, o senhor Pedro 

Vidal assinou um documento em que se comprometia a determinadas coisas, se não sabia 

aquilo que assinou devia ter lido, devia ter-se procurado esclarecer porque nisso eu estive 

na reunião, eu estive na reunião, portanto contrariamente a aquilo que o senhor diz eu até 

reúno com os senhores Presidentes de Junta. Depois tem outra coisa, o senhor também não 

apanha assim os assuntos de qualquer forma, os 200 euros é para os postos do cidadão, o 

senhor não tem nenhum posto do cidadão, porque isto ainda não foi implementado, isto veio 

do governo anterior, temos um protocolo para onze que foi assinado, mas não vieram os 

meios, como não vêm os meios o senhor ainda não passa, não faz serviço de cartas de 

condução na sua Junta de Freguesia, certo? Um dia há-de fazer, é isso que nós queremos 

que vá a todas as freguesias do concelho, quando isso for irão os meios financeiros, 

portanto, se tem uma buraco nas contas o senhor não leu bem aquilo que estávamos a 

propor e o que é que estávamos a fazer, é para as Lojas do Cidadão e para levar esses 

serviços às Juntas de Freguesia que nós queremos fazer, queremos retomar, ver se o 

governo, a AMA vem dar a formação para podermos levar esses serviços às Juntas de 

Freguesia, Macinhata do Vouga, por exemplo, já fez uma sala, equipou uma sala, fez tudo, e 

também está à espera que tenha a formação para ter as pessoas, só que não há, portanto, 

quanto a dever o Presidente da Câmara e sobre esse contrato não deve nada, porque ele 

não avançou. Senhor Eng.º Hilário Santos, eu cumpro os contratos, a ADRA não cumpre. 

Há uma grande diferença, E é radical, e de base. E portanto eu tenho muitas reclamações, 

porque eu quando assino sei razoavelmente aquilo que assino, tem algumas partes em que 

posso confiar naquilo que me é dito, porque confio nos pares, às vezes as coisas não 

correm tão bem como se previa na altura. O Centro de Artes não é uma obra chave na mão. 

O senhor sabe disto, que a gente adjudica por tanto, está lá as condições e fica lá, agora 

aquilo que eu lhe posso dizer é que tem quatro milhões, e respondendo já parcialmente ao 
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senhor António Martins, a adjudicação foi de cerca de quatro milhões, neste momento tem 

4% 6% de trabalhos a mais, é isto que lhe posso dizer que tem neste momento aprovado. 

Qual é a fase em que está a obra? A obra está fechada, tem os telhados praticamente 

concluídos, tem muitos equipamentos já lá dentro e é fase em que se encontra. A 

Incubadora Cultural está a ser utilizada neste momento pela Sakhti, estamos a preparar as 

coisas, para arranjar novas condições para que o Centro de Tecnologia e Investigação 

Mahaligan, que é um centro de formação da Sakhti, vá para novas instalações, quando for 

teremos atividades e uma programação para desenvolver na Incubadora, no entanto neste 

Verão já houve residências artísticas com a participação de mais de 30 pessoas que 

estiveram cá, que desenvolveram performances, que desenvolveram atividade em 

conjugação com as de Águeda. A dependência que o senhor António Martins refere, ou 

dependíamos da Medidata ou dependíamos da AIRC, dependíamos sempre de uma. Só há 

duas empresas a trabalhar nisto, portanto ou é de uma ou de outra. Quanto aos GPSs nas 

viaturas eu mandei os serviços fazerem para todos, se o senhor quiser se lá está o da 

presidência e os da vereação, não sei mas acredito que estejam. Mas sinceramente não 

perguntei, não disse, não pedi exclusões, nem inclusões, disse para fazerem para as 

viaturas da Câmara. Muito obrigado Senhor Presidente. ------------------------------------------------ 

------ 3.15.1 – Prestação de Serviços de Consultoria na ár ea de mecânica de cena – 

retificação do Caderno de Encargos; ----------------------------------------------------------------------

------ 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 maioria com 9 abstenções  a proposta da Câmara Municipal para Autorização 

prévia de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de 

fevereiro, Assunção para  Prestação de Serviços de Consultoria na área de mecânica de 

cena – retificação do Caderno de Encargos. ----------------------------------------------------------------

------ 3.15.2 – Adenda ao protocolo nº 220/2015; que estip ula as condições de 

comparticipação financeira para execução do projeto  de beneficiação das instalações 

na sede do Centro Social Cultural e Recreativo de C rastrovães; --------------------------------

------ 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 para Autorização prévia de 

Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, 

Assunção para Adenda ao protocolo nº 220/2015; que estipula as condições de 
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comparticipação financeira para execução do projeto de beneficiação das instalações na 

sede do Centro Social Cultural e Recreativo de Crastrovães. ------------------------------------------

------ 3.15.3 – Adenda ao Contrato-Programa nº 135/2015, q ue estipula as condições de 

comparticipação financeira para execução do projeto  de construção de bancadas no 

Campo de Jogos da Canada; ---------------------------------------------------------------------------------

------ 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 para Autorização prévia de 

Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, 

Assunção para Adenda ao Contrato-Programa nº 135/2015, que estipula as condições de 

comparticipação financeira para execução do projeto de construção de bancadas no Campo 

de Jogos da Canada. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15.4 – Locação de Hardware e Software para gestão  de frota composta por 56 

viaturas municipais e 14 máquinas municipais; ------------------------------------------------------- 

------ 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 para Autorização prévia de 

Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, 

Assunção para Locação de Hardware e Software para gestão de frota composta por 56 

viaturas municipais e 14 máquinas municipais. -------------------------------------------------------------

------ 3.15.5 – Manutenção para apoio às aplicações SIGMA,  utilizadas no Municipio e 

nas Juntas de Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 maioria com dois votos contra e 3 abstenções  a proposta da Câmara 

Municipal para Autorização prévia de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º 

da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, Assunção para Manutenção para apoio às aplicações 

SIGMA, utilizadas no Municipio e nas Juntas de Freguesia. --------------------------------------------

------ 3.15.6 – Contratação de serviço de um Revisor Ofici al de Contas para o projeto 

CISMOB do Programa Territorial INTERREG; -----------------------------------------------------------

------ 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 maioria com 4 abstenções  a proposta da Câmara Municipal para Autorização 
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prévia de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de 

fevereiro, Assunção para Contratação de serviço de um Revisor Oficial de Contas para o 

projeto CISMOB do Programa Territorial INTERREG; ----------------------------------------------------

------ 3.15.7 – Cedência de sala Snoezelen e Jardim Terapê utico aos alunos com 

multideficiência, autismo e outras patologias dos A grupamentos de Escolas do 

concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

aprovou por unanimidade  a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, 

Assunção para Cedência de sala Snoezelen e Jardim Terapêutico aos alunos com 

multideficiência, autismo e outras patologias dos Agrupamentos de Escolas do concelho. ----

---- 3.16 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal de reconhecimento de 

interesse público da empresa Ciclo Fapril – Indústr ias Metalúrgicas S.A; ------------------- 

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

------ Wilson Gaio  – Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo: -------- 

------ Conheço relativamente bem esta empresa a Ciclo Fapril, possivelmente algumas 

pessoas poderão não saber, mas eu penso que não estarei a ser impreciso se dizer que 

hoje é possível que seja uma das empresas, ou a empresa, que mais postos de trabalho cria 

no município. Não tenho os dados de todas as empresas, mas pelo número grande deste 

grupo Ciclo Fapril, de empresas que estão associadas à Ciclo Fapril, será um dos maiores 

grupos ou o maior grupo do concelho, e quero também dizer que sei que é um grupo muito 

variado, muito forte, e que terá sempre o meu apoio para todas as iniciativas que 

pretendam. Por isso vou já dizer claramente que votarei favoravelmente esta proposta, e 

todas as que venham neste sentido. Queria apenas fazer uma pergunta ao senhor 

Presidente, esta zona de expansão que são terrenos que já são comprados pela Autarquia, 

tanto quanto sei, e eu queria-lhe perguntar é quando é que a Ciclo Fapril poderá 

operacionalizar isto, ou seja, quando é que relativamente a espaço temporal quando é 

consegue iniciar a construção. Era essa a pergunta que lhe faria. ------------------------------------ 

------ António Martins – CDS; ----------------------------------------------------------------------------------

------ Queria pedir um esclarecimento ao senhor Presidente da Câmara. Presumo, portanto, 

que aquilo que vamos aprovar é obviamente para ele poder manipular o espaço e pedir as 

devidas autorizações depois. O que eu lhe pergunto no entanto é o seguinte: ao declarar 
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esta utilidade pública e ao ceder à Ciclo Fapril este terreno, ela irá pagar este terreno de 

acordo com o regulamento do parque, ou seja, a €15 o metro, é isso? Era só isso. ------------- 

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

------ Quando é que eles pretendem iniciar? A informação que me transmitiram é que o mais 

rapidamente possível, e que gostariam que em março. Teoricamente podem, porquê? Isto, é 

um processo que demorar-nos-á, nós fizemos um para o Fritz Jou que depois não foi 

necessário, que era no terreno ao lado, portanto, pensamos que em dois meses 

conseguimos desbloquear esta situação, a partir daí é só a aprovação, como já tem uma 

infraestrutura num dos topos do terreno, constrói a partir daí e penso que será fácil de 

desbloquear, portanto, da parte da Câmara acho que até ao final do ano conseguimos 

desbloquear isto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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, 

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

público da empresa Ciclo Fapril – Indústrias Metalúrgicas S.A. ---------------------------------------- 

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

encerrados os trabalhos da sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata, que tem 

como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que vai ser 

assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ---------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

 

 

A Primeira Secretária: 

 

 

 

 

 

 


