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ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos trinta e um dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 

uma horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 3ª Sessão Extraordinária 

da Assembleia Municipal de Águeda com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------- 

------ Ponto 1  – Estado do Concelho pelo Sr. Presidente da Câmara e Intervenções dos 

Grupos Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 2  – Dois blocos dedicados à discussão sobre o estado do Concelho.---------------- 

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

------ Herminio Guapo – PS;--------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

------ António Tavares Ferreira – CDU; ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Ana Paula Sousa Silva – Secretária da Junta de Freguesia de Barrô e Aguada de 

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



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 31/ outubro/2016  

2

------ 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; --

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

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PUJF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga 

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

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

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

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

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

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

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

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

------ A Deputada Beatriz Fragoso foi substituída por Herminio Guapo; a deputada Marlene 

Gaio foi substituída por João Fonseca Coelho; o deputado Hilário Santos foi substituído por 

Ricardo Manuel Cardoso Figueiredo da Cruz; o deputado Francisco Simões foi substituído 

por António Tavares Ferreira; o deputado Brito Salvador foi substituído por Maria de Fátima 

Sampaio e Silva; o Sr. Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo foi 

substituído pela sua secretária Ana Paula Sousa e Silva e o Sr. Presidente da União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel foi substituído por Joana Margarida de Almeida Vela.--- 

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

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

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

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

------ O Senhor Presidente da Mesa  mencionou que existe um convite da 11ª Comissão da 

Assembleia da Republica para a participação numa audição pública sobre a “Reorganização 

Territorial das Freguesias” que terá lugar a 5 de dezembro de 2016, pelas 16.30 na sala do 

Senado. Em anexo a este convite vinham dois projetos de lei, um do PCP e outro do Bloco 

de Esquerda bem como um Projeto de Resolução todos relativos ao Regime de 

Reorganização das Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS --------------------------------------- 
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------ Ponto 1  – Estado do Concelho pelo Sr. Presidente da Câmara e Intervenções dos 

Grupos Municipais .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sr. Presidente da Câmara – Gil Nadais :-------------------------------------------------------------

--------- Faz no próximo dia 2 de novembro, além de amanhã, 11 anos em que subi pela 

primeira vez a esta tribuna para intervir enquanto Presidente de Câmara.-------------------------- 

Neste momento estou a iniciar a minha última intervenção deste ciclo que começou em 

2005, nas assembleias municipais chamadas “do estado do concelho”. Neste contexto, 

agradeço que me seja dada latitude para poder efetuar um balanço e projetar algumas 

linhas de futuro.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Em primeiro lugar, queria agradecer a todos os membros da minha equipa de 

vereadores que ao longo destes 11 anos me acompanharam. Feito inédito, uma equipa 

manter-se unida por este longo período. Um muito obrigado pela colaboração que têm dado 

porque sem o vosso apoio, empenho, interesse, dedicação ao serviço público não teria sido 

possível concretizar muito do que fizemos. ------------------------------------------------------------------ 

------ Um agradecimento aos funcionários que souberam responder e incentivar para que 

fosse possível sempre, e em cada dia, honrar seus compromissos e procurar fazer sempre 

melhor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Um agradecimento aos membros das Assembleias Municipais que de forma honesta e 

preocupada com a resolução dos problemas do concelho foram o conforto para as melhores 

soluções que implementamos no concelho. ----------------------------------------------------------------- 

------ Também uma palavra muito especial para os Presidentes das Juntas de Freguesias 

que ao longo destes quase 11 anos de mandato souberam distinguir a política dos 

interesses do concelho e foram também grandes obreiros do desenvolvimento.------------------ 

------ Uma palavra também para aqueles que ao longo destes anos contribuíram de forma 

voluntária para o desenvolvimento da nossa terra nas mais diferentes áreas. Muito obrigado 

porque sem vós não teria sido possível fazer tanto. ------------------------------------------------------- 

------ Um obrigado à minha família pelo apoio e compreensão nos momentos de ausência 

em prol da causa pública. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Há 11 anos, quando iniciamos funções, tínhamos um concelho com uma imagem 

negativa, com dificuldades financeiras graves e sem perspetivas de futuro.------------------------ 

------ Hoje a situação e a imagem do concelho é, inegavelmente, muito diferente. Podemos 

afirmar que protagonizamos, nalgumas áreas, revoluções que nos conduziram a sermos, 

todos nós de Águeda, um exemplo em diferentes domínios.-------------------------------------------- 

------Procuramos ter sempre alguns princípios norteadores da nossa ação e alguns 

quisemos deixá-los bem visíveis e motivadores para outros. Neste contexto, escolhemos 
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para colocar na face da Câmara dos muppies que estão pela cidade, duas imagens, com 2 

frases de filósofos gregos. Uma de Epicuro que diz “faz as coisas sempre como se alguém 

te contemplasse” e a transparência foi e continuará a ser, até o último dia de mandato, uma 

pedra basilar da nossa ação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Uma outra de Séneca que diz “não há ventos favoráveis quando não se conhece o 

rumo”, e sempre tivemos o rumo bem estabelecido, que algumas vezes não coincidiu com o 

de outros e que nos apelidaram de teimosos, mas estamos certos que nunca há apenas um 

teimoso, é preciso, no mínimo, haver sempre dois. Mas não é teimosia, é perseverança. 

Quando temos um rumo e acreditamos nele temos de ser perseverantes.-------------------------- 

------ Concretizamos projetos que eram esperanças de décadas, e que dependiam sobretudo 

da nossa ação; não conseguimos ainda ser ouvidos numa lacuna, que embora não tenha 

entravado o nosso desenvolvimento, tem-no dificultado e complicado a atividade, 

principalmente às nossas empresas. -------------------------------------------------------------------------- 

------ A insatisfação é o que nos leva a progredir, fizemos e gostaríamos de ter feito muito 

mais, mas estou convicto que fizemos muito mais do que prometemos fazer.--------------------- 

------ E prometemos algumas coisas. Prometemos fazer com que Águeda deixasse de ser 

exportadora de empresários para se tornar importadora. ------------------------------------------------ 

------ E cumprimos! ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Construímos o Parque Empresarial do Casarão. A meu ver, um marco na história 

aguedense. Penso que, num futuro muito próximo, a história poderá ser contada como antes 

e depois do Parque Empresarial do Casarão, pois as perspetivas de crescimento deste 

projeto vão muito para além da meta traçada inicialmente. --------------------------------------------- 

------ Agora até parece que foi fácil, mas os problemas foram muitos. ------------------------------- 

------ Mais que as dificuldades naturais face à crise económica de concretizar a obra, pior foi 

suportar a irresponsabilidade de responsáveis que pareciam apostar no não 

desenvolvimento do projeto e do concelho. ----------------------------------------------------------------- 

------ Temos de o afirmar que o Parque empresarial do Casarão é, neste momento, mais do 

que uma aposta ganha, é um projeto a que deve ser dada muta atenção no futuro. Duma 

primeira fase de infraestruturação que se encontra toda comprometida e onde já se pode ver 

a construção de algumas grandes empresas, nomeadamente, Tortec, Triangles, Sakthi, e 

em fase inicial Globaltronica/Ligtengin e Fritz Jou, que está no terreno anteriormente 

destinado ao LIDL, e que em 2017 muitas outras iniciarão a sua construção. Programamos 

uma segunda fase que já tem demonstração de interesse por empresários numa 

percentagem superior a 90%. Inclusivamente um hotel que inserimos no plano de pormenor.  
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A procura por lotes industriais levou-nos a trazer à última assembleia uma proposta para 

ampliar de forma significativa o Parque do Casarão porque entendemos que o município de 

Águeda deve ter sempre disponíveis terrenos, a preços controlados que permitam a 

instalação de novas empresas, mas também e, quem sabe, mais importante, dar condições 

às que já estão instaladas em Águeda há anos, poderem crescer. ----------------------------------- 

------ Mas almejamos mais, queremos criar condições para podermos concorrer 

internacionalmente para a instalação de novas empresas, nomeadamente das grandes 

consumidoras de energia e, simultaneamente proporcionar condições de licenciamento que 

estejam ao nível de outros países europeus. Por isso, estamos a trabalhar para que seja 

possível uma ligação em Muito Alta Tensão, o que colocaria Águeda como o único concelho 

do país com um Parque empresarial dotado destas condições.---------------------------------------- 

------ Mas estamos também preocupados com as acessibilidades e temos neste momento 

em estudo uma ligação do Parque empresarial a Norte, à chamada rotunda da Famel e 

iremos dar início, no próximo ano, ao estudo de uma ligação a sul entre o Parque 

empresarial e o nó da Soimpas. -------------------------------------------------------------------------------- 

Mas a nossa ação, no que respeita ao empreendedorismo não se restringiu ao PEC. ---------- 

------ Trouxemos para Águeda inúmeras missões empresariais que potenciaram a abertura 

de novos mercados para empresas aguedenses. --------------------------------------------------------- 

------ Criamos uma incubadora de empresas para potenciar o empreendedorismo, onde 

damos o apoio inicial para que projetos de negócios possam dar os primeiros passos. 

Iremos abrir formalmente ao público um espaço que já funciona na antiga Pensão Santos, 

sob o guarda-chuva do Agueda Living Lab, que possui as potencialidades de um FabLab e 

onde pretendemos que os “makers”, a população em geral e em particulares as 

comunidades escolares possam encontrar um espaço de inovação, de aprendizagem e de 

execução de projetos inovadores e alguns tecnologicamente evoluídos. Coisas como 

impressão 3D, realidade virtual, raspeberry, fotónica, micromousse, programação skatch, e 

muitos outros passarão a estar disponíveis. ----------------------------------------------------------------- 

------Temos uma linha de apoio ao empresário onde procuramos dar apoio e respostas 

possíveis, de modo a tornar mais fácil a resolução dos problemas que nos trazem. ------------- 

------Criamos uma Rede de Inovação e Competitividade que, entre outros, motivou a criação 

do Light Living Lab, entidade que foi responsável pela criação do primeiro sistema de gestão 

de iluminação pública inteligente, construído através da colaboração de várias empresas, e 

que continua a desenvolver serviços inovadores para o seu setor.------------------------------------ 

------A nossa ação foi ampla em muitas áreas fulcrais para o desenvolvimento sustentável do 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Educação! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A educação é um campo que nos merece especial atenção e depois de uma primeira 

fase em que proporcionamos melhores condições de ensino e aprendizagem, onde 

propusemos novas oportunidades às escolas e aos alunos, avançamos para a 

requalificação do parque escolar e construímos 8 novos centros educativos e requalificamos 

4 unidades EB23. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Estivemos sempre, independentemente da cor partidária do governo, a favor da 

transferência de competências porque entendemos que se for dada maior responsabilidade 

às escolas e às autarquias e se houver maior confiança nos diferentes agentes escolares, o 

ensino pode ser melhor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Fomos dos primeiros municípios a aceitar a transferência do pessoal não docente e 

posteriormente aceitamos integrar o projeto piloto do programa “Aproximar Educação”. Não 

para fazer qualquer favor, mas para dar seguimento à solicitação que havíamos feito ao 

Ministro da Educação de transferir mais competências nesta área para a Autarquia, de 

forma a chegar mais próximo do que entendemos ser o caminho certo.----------------------------- 

------ No momento, e quando nos encontramos a fazer o balanço do primeiro ano de ação, 

podemos afirmar que os resultados são positivos e incentivam a continuidade do processo. 

No entanto, temos de o afirmar, não tem sido um processo fácil, sobretudo no que diz 

respeito às burocracias do estado, mas quanto ao relacionamento e interação com as 

escolas e agrupamentos, valeu a pena porque tem melhorado a articulação entre os 

diferentes agentes e aumentado a confiança no sistema. ----------------------------------------------- 

------ Temos em desenvolvimento, entre muitos outros, um projeto de introdução de tablets 

na educação que mereceu a adesão voluntária de muitos professores e escolas e que, no 

presente ano letivo, vai abranger 30 turmas e cerca de 600 alunos. É um caminho de futuro 

que deverá ser continuado. Não iremos aqui abordar os diferentes programas e projetos que 

desenvolvemos com as escolas, mas podemos afirmar que sempre procuramos ser um 

parceiro motivado e motivador porque a aposta na educação é uma aposta ganha na 

construção de um futuro melhor para todos. ---------------------------------------------------------------- 

------ Também na área da educação, no âmbito da formação profissional, não podemos 

deixar de referir a criação e entrada em funcionamento do Centro de Inovação e Tecnologia 

N. Mahalingan, que teve como principal promotor a Sakthi e que estamos certos irá ser uma 

enorme mais-valia para o concelho e para a região pela forma como está estruturado, pelos 

credíveis parceiros envolvidos e pelo conhecimento que vai garantir a qualificação dos 

agentes profissionais do nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------- 
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------ Na área social procuramos sempre ser um parceiro atento às necessidades do setor e 

não entrar em competição pela prestação de serviços. -------------------------------------------------- 

------Entendemos que temos uma muito boa rede de IPSS que fazem um trabalho magnífico.  

A nossa posição é que devemos apoiar e incentivar quem já está no terreno e proporcionar 

condições para que desenvolvam cada vez melhor a sua ação.--------------------------------------- 

------ Nunca num período de tempo tão curto foram construídos tantos equipamentos sociais 

no nosso concelho. A todos a autarquia disse presente, num quadro de transparência e 

acessibilidade não habitual. --------------------------------------------------------------------------------------  

------ Temos uma rede de cuidados para a terceira idade superior à média regional e 

nacional e de cuidados à infância, infelizmente, devido à crise demográfica, excedentária. 

Mas a ação da autarquia não se restringiu a apoiar as IPSS. Quando a crise nos atingiu com 

mais violência criamos respostas adequadas, como o apoio ao arrendamento, o programa 

“Cem Desempregados” e reforçamos o número de bolsas de estudo. ------------------------------- 

------ Mas mais do que as ações, procuramos sempre estar ao lado de todos quantos atuam 

nesta área promovendo a aproximação e o reforço da interação e apoio mútuo.------------------ 

------ Na saúde lutamos pela manutenção de valências no hospital de Águeda.------------------- 

------ Podemos dizer que foi um dos processos mais desgastantes e difíceis que tivemos de 

enfrentar devido ao comportamento desleal da anterior administração do hospital. 

Procuramos estar sempre do lado das soluções, mas empurravam-nos constantemente para 

becos sem saída. Colocamos meios financeiros do município ao serviço da saúde, mas 

fomos sistematicamente confrontados com a falta de diálogo e com uma forma de gestão 

que conseguiu, simultaneamente, piorar os serviços e aumentar os défices da instituição.---- 

------ Com a atual administração, onde temos encontrado vontade de resolver problemas, 

temos procurado estabelecer entendimentos para que seja possível melhorar as condições 

físicas do hospital, suportando a autarquia uma parte significativa do custo das obras, e para 

reforçar os serviços que prestam à população.-------------------------------------------------------------- 

------ No que respeita aos centros de saúde decorrem negociações no sentido de serem 

melhoradas as condições físicas dos centros de saúde de Travassô, Aguada de Cima e 

Águeda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O desporto foi uma área em que alteramos fortemente a forma de ação da autarquia.---  

------ De uma política de apoio aos resultados desportivos, passamos, de forma decidida, 

para o apoio à formação desportiva, através de um quadro e de um referencial definido em 

que cada coletividade sabe qual o apoio que pode receber da autarquia e, desta forma, 

programar de forma mais efetiva o seu trabalho. ---------------------------------------------------------- 

------ Mas entendemos também que o desporto deve ser para todos e para a saúde.------------  
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------ Partindo desse pressuposto, começamos a promover a atividade física entre os 

seniores, na cidade e nas freguesias, e o desporto para aqueles que têm maiores 

dificuldades físicas e intelectuais e que muitas vezes não tinham oportunidades.----------------- 

------ Fazer chegar a atividade física a todos é também o objetivo do centro de marcha e 

corrida que abrange já largas centenas de pessoas e colabora não apenas na programação 

de ações de desporto, mas também de qualidade de vida em colaboração com outras 

entidades do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Criamos uma dúzia de percursos pedestres que são oportunidades de atividade física, 

mas também, e em simultâneo polos, de atração de visitantes e de maior conhecimento 

para os Aguedenses dos recantos mais belos do nosso concelho.------------------------------------ 

------ No que respeita a infraestruturas desportivas colocamos um relvado sintético na 

freguesia de Macinhata e promovemos a substituição do existente na Trofa porque devido 

ao número de anos e à utilização intensiva estava degradado e oferecia perigo aos que o 

utilizavam. É objetivo durante o ano de 2017 substituir o relvado sintético de Valongo e 

colocar um segundo no estádio Municipal.------------------------------------------------------------------- 

------ Também na área das infraestruturas não podemos deixar de referenciar a recuperação 

do pavilhão do GiCA que se tornou numa infraestrutura de multiusos de elevada qualidade.  

Não vamos referir os apoios dados a dezenas de coletividades que com o trabalho 

voluntário dos seus dirigentes melhoraram significativamente as condições para a prática do 

desporto no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Durante o ano 2017 irá entrar em funcionamento uma estrutura de apoio à canoagem 

que aproveita um dos edifícios do ex- IVV e que poderá retirar todas as potencialidades do 

canal que construímos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Também durante o ano de 2017 irá entrar em funcionamento a estrutura de apoio ao 

ciclismo em Recardães.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Algumas das atividades desportivas que apoiamos também podem ser inseridas na 

área do turismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Falamos dos trilhos, mas o Mundial de Motocross, que regressa a Águeda em 2017, 

também será uma realidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ A primeira ação que desenvolvemos nesta área, mas que também é ambiental foi a 

limpeza dos jacintos da Pateira que devolveu a lagoa às pessoas, mas também aos peixes e 

às aves. Agora é possível pescar nas suas margens e fazer birdwatching.------------------------- 

------ Na aldeia e freguesia mais distante do concelho, Macieira de Alcoba, apoiamos a 

recuperação de moinhos e criamos o Centro Interpretativo do Milho antigo que revive 
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tradições, dá a conhecer aos mais novos usos e costumes de antigamente e preserva 

saberes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Potenciamos os percursos de Santiago e de Fátima porque são muitos os visitantes 

que passam na nossa terra. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Criamos circuitos de arte urbana que obtiveram recentemente reconhecimento 

internacional. Queremos que Águeda seja cada vez mais uma cidade alegre, colorida e 

positiva para os que cá estão e que atraia novos visitantes. -------------------------------------------- 

------ Promovemos, e com sucesso, o reencontro da cidade com o nosso Rio Águeda. 

Criamos o Agitágueda que é hoje muito mais do que uma marca da cidade, é um 

acontecimento que absorve as atenções a nível nacional e internacional e que é, cada vez 

mais, uma montra do muito e bom que as coletividades do concelho são capazes de 

produzir.------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Os famosos guarda-chuvas de Águeda, tornaram-se uma imagem de marca e fazem 

confluir para o nosso Concelho, muitos milhares de turistas nacionais e das mais diversas 

nacionalidades. Continuamos a aprofundar o conhecimento da marca mas, 

simultaneamente, a procurar que quem nos visita não fique apenas pelas fotografias dos 

guarda-chuvas, mas que experimente a nossa gastronomia, faça compras no nosso 

comércio local e visite os nossos museus ou conheça um pouco mais das belezas naturais 

do nosso concelho. Para apoiar esta fixação de visitantes e promover a vinda de mais 

turistas, entrará em funcionamento, em março de 2017, o hotel 4 estrelas na cidade e será 

iniciada, neste mesmo ano, a construção de um novo hotel no Parque Empresarial do 

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

------ Afirmo sem medo de errar, Águeda agora consta no mapa turístico de Portugal.----------- 

------ Ainda na área do turismo, em 2017, iremos iniciar os projetos para transformar as 

antigas instalações do Canário Lucas num centro de memória industrial do concelho e de 

construção de futuros. A partir deste local, poderá ser estruturada uma rede de turismo 

industrial que já começa a dar os primeiros passos e que vai contar com a ajuda da Sakthi 

porque esta unidade, quando começar a funcionar, em fevereiro de 2017, estará preparada 

para receber visitas de grupos a qualquer momento. ----------------------------------------------------- 

------ No entanto, para nós, o turismo anda de mãos dadas com a cultura. Desde o início da 

nossa ação, procuramos atuar com rigor e transparência no relacionamento com os agentes 

culturais do concelho e consideramos que deu certo, pois o concelho ganhou e está mais 

forte e apresenta muito mais qualidade nos trabalhos que desenvolve. ----------------------------- 

------ Atrevo-me mesmo a dizer que se realizam produções culturais em Águeda que nos 

honrariam em qualquer palco mundial. ----------------------------------------------------------------------- 
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------ Assistimos também a um aumento da cooperação entre instituições e de produções 

conjuntas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A União de Bandas de Águeda criou a orquestra municipal que pensamos ser uma 

realidade única no país. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ao longo destes anos procuramos criar rotinas de espetáculos e, assim, de setembro a 

junho ocorrem as sextas-feiras culturais. --------------------------------------------------------------------- 

------ Apostamos muito mais e, para além dos apoios às coletividades para desenvolverem 

atividades e construírem ou adaptarem instalações, procuramos fazer de Águeda um 

destino de agentes de cultura. Neste contexto, criamos a incubadora cultural que, apesar de 

estar momentaneamente ocupada pelo Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalinghan 

até que fique operacional o prédio da Fundação Almeida Roque e Família, permitirá que 

projetos promovidos por agentes culturais do nosso concelho possam mais facilmente ser 

concretizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Está em construção o centro de artes que será uma peça importante do puzzle cultural 

que entendemos fazer sentido para o concelho. ----------------------------------------------------------- 

------ Os seus 600 lugares podem colocar Águeda nos roteiros das itinerâncias das 

companhias de espetáculo portuguesas e estrangeiras, porque para além do alargado 

número de lugares, o seu palco permitirá a montagem de diferentes espetáculos. Para além 

disso, o facto de possuir uma sala para serviço educativo permitirá a criação de públicos 

entre os mais novos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A sala de exposições poderá fazer de Águeda uma centralidade regional e ser um elo 

de atratividade regional ou mesmo nacional. ---------------------------------------------------------------- 

------ Com o novo Centro de Artes, Águeda, finalmente terá um espaço cultural à sua altura 

e, não menos importante, um espaço próprio da comunidade aguedense.-------------------------- 

------ A conjugação do centro de artes, com a incubadora cultural, com as antigas 

instalações do IVV e com o Pavilhão Multiusos do GiCa tornarão, com toda a certeza, o 

nosso concelho ainda mais atrativo. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Haja o engenho, a arte e a capacidade para o fazer. ---------------------------------------------- 

------ Uma bandeira da oposição foi a, diziam, baixas transferências para as freguesias.-------  

------ Há uma coisa que a oposição não é capaz de dizer: quais eram os montantes que 

antes de assumirmos a Presidência da autarquia eram transferidos para as Juntas de 

Freguesia. E não são capazes de dizer porque essas transferências eram discricionárias e 

dependiam do melhor ou pior relacionamento do Presidente da Junta com a Câmara e da 

sua capacidade de influenciar. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O que alguns afirmam, que os Presidentes das Juntas de Freguesia são pedintes, 

devem ter por referência esse quadro anterior, porque o que fizemos pouco tempo após 

sermos eleitos foi criar regras nos apoios que são transferidos para as Juntas de 

Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Pretendemos desde logo dignificar o papel das juntas de freguesias e reforçamos 

substancialmente os seus orçamentos de tal forma que hoje recebem mais verbas da 

autarquia do que do governo central, mas, quando concorreram estavam conscientes dos 

meios que o governo central lhes disponibilizava e que, ao limite, eram os que poderiam 

contar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entendemos as Juntas de Freguesia como parceiras para o desenvolvimento do 

concelho, e tem sido desta forma que temos procurado promover um desenvolvimento 

harmónico de todo o nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Um dos projetos que mais controvérsia tem levantado tem sido o da adesão à AdRA. 

Continuamos convictos que a decisão, aprovada em Assembleia Municipal, naquele 

momento, foi a mais acertada. Águeda não possuía, na altura, capacidade financeira para 

dar resposta aos investimentos necessários e também consideramos que o sistema de 

abastecimento de água e recolha de residuais, de Águeda, muito pequeno para suportar 

com racionalidade todos os custos relativos a uma estrutura independente e, nos termos da 

lei, sustentável. Neste contexto, o melhor era efetivamente participarmos num agrupamento, 

numa parceria pública-pública que obtivesse economias de escala e proporcionasse um 

bom serviço, com custos adequados. ------------------------------------------------------------------------- 

------ No momento atual está a decorrer a revisão do EVEF (estudo de viabilidade económica 

e financeira) da AdRA e é o momento contratualmente definido para poder serem revistos os 

documentos de base que serviram de suporte à constituição da empresa. Estamos a tomar 

todas as providências para que os problemas do passado sejam corrigidos.----------------------- 

------ Quanto à regeneração urbana, podemos dizer que começou antes de tomarmos posse.  

------ Com a queda do muro de suporte das margens do rio iniciamos um processo de 

revitalização da baixa da cidade que depois mereceu o apoio dos fundos comunitários.-------- 

------ A primazia às pessoas, ao lazer, à ocupação dos tempos livres, à fruição dos espaços 

que iniciamos junto ao rio e no Primeiro de Maio, estendeu-se para a parte alta da cidade; 

queremos uma cidade que seja uma cidade de pessoas e para as pessoas onde o 

automóvel possa ter o seu lugar mas não seja o centro da construção do urbano. Para nós o 

centro está nas pessoas e com esta filosofia introduzimos alterações profundas na vivência 

da cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ A Avenida Eugénio Ribeiro deixou de ser um lugar dos carros para ser um lugar das 

pessoas, onde os carros perderam o protagonismo, mais ainda também têm lugar.-------------  

------ A regeneração urbana vai continuar e a facilidade com que as pessoas se podem 

deslocar entre diferentes pontos da cidade, através de meios suaves de mobilidade, será 

aprimorada. Está em construção um elevador junto à Biblioteca Municipal que ajudará os 

que têm maiores dificuldades a vencer a altura que separa o rio da zona dos serviços 

(finanças, segurança social, câmara…) e que vai melhorar também os pisos dos passeios e 

arruamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ruas como a Manuel Alegre, Praceta da Chãs, Maria de Melo Corga, António da Silva 

Brinco, Ferraz de Macedo, Misericórdia de Águeda, Manuel de sousa Carneiro, entre outras, 

vão ver melhoradas as suas condições de utilização. ---------------------------------------------------- 

------ Mais intervenções que se perspetivam fora do centro da cidade e graças à oferta do Sr. 

Joaquim Cruz será possível construir em Assequins um espaço verde e algum 

estacionamento para viaturas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Estamos em negociações para poder alargar o largo Sra. da Graça em Assequins e 

também o centro do Ameal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Todas estas intervenções visam criar espaços públicos de melhor qualidade para que 

todos possamos, um pouco por todo o concelho, gostar ainda mais da nossa terra e ainda 

criar condições para que os modos suaves de locomoção possam ocorrer com maior 

facilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não irei aqui enumerar as múltiplas ações de cooperação com proprietários que temos 

desenvolvido no sentido de dar mais qualidade às nossas vilas aldeias e lugares, mas, 

muitas em cooperação com os Srs. Presidentes das juntas de Freguesia, têm acontecido, 

um pouco por todo o concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ainda na cidade, a ligação a Paredes será potenciada através do Parque da Alta Vila, 

para o qual está a ser desenvolvido o projeto de recuperação daquele espaço e estamos em 

conversações no sentido de verificar a possibilidade de o estendermos para poente. Com 

esta ligação queremos criar as condições para que, no futuro, possa ser estabelecida uma 

ponte entre as duas margens que e uniria a Alta Vila e o Parque Urbano cujo projeto está 

em execução e que pretendemos lançar a concurso no próximo ano.-------------------------------- 

------ Aumentar os espaços verdes é uma necessidade e uma obrigação. -------------------------- 

------ Uma cidade e um concelho só se consegue afirmar se tiver espaços onde os seus 

cidadãos possam usufruir com qualidade a natureza. Para podermos sustentar 

financeiramente este objetivo criamos uma rede de rega autónoma da rede de distribuição 

de água para consumo humano que rega já grande parte dos nossos espaços verdes. -------- 
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------ Esta rede de rega que é simultaneamente de incêndios disponibilizou durante o último 

incêndio, para abastecimento de autotanques, mais de 1.800 m3 de água. ------------------------ 

------ A proteção da natureza tem sido central na nossa ação e a promoção de ações como a 

agenda XXI local e outras que fazem com que Águeda seja um dos concelhos do país com 

mais bandeiras verdes nas escolas e onde algumas são referenciadas como desenvolvendo 

das melhores práticas nacionais. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Um tema alvo de muito debate: as pavimentações. Tal como assumimos no início de 

funções, procuramos fazer pavimentações em estradas depois de terem recebido as 

infraestruturas. Nesta linha de atuação estamos a investir cerca de 3 milhões de euros num 

grande número de repavimentações e, em simultâneo a recuperar outras onde não há 

necessidade ou condições técnicas para colocar saneamento. ----------------------------------------   

------ A participação das pessoas, chamar os cidadãos a envolverem-se na melhoria das 

condições de vida da sua rua, localidade, freguesia ou lugar, foi um objetivo que procuramos 

atingir com o Orçamento Participativo e podemos dizer que está a ser um êxito. Os 

500.000€ que disponibilizamos para concretizar pequenos, médios e grandes projetos por 

todo o concelho são o culminar de um processo de estimular as pessoas a exercerem o seu 

dever cívico de participar das decisões da sua comunidade. -------------------------------------------  

------ O fato de termos sido considerados o município com a melhor prática participativa em 

2016 foi para nós uma enorme satisfação e o cimentar da ideia que estamos, mais uma vez, 

no caminho certo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Uma área onde o município de Águeda obteve, indiscutivelmente, distinções, 

reconhecimento e notoriedade foi e tem sido a da desburocratização e da modernização 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para além da digitalização dos serviços, procuramos introduzir procedimentos menos 

burocráticos e que facilitassem a vida aos cidadãos. -----------------------------------------------------

------ Com o passar os anos a digitalização de procedimentos tornou-se e-government e a 

autarquia de Águeda colocou-se entre as primeiras no que é atualmente designado por 

smart cities, embora prefiramos o conceito de human smart cities porque entendemos que a 

pessoa tem de estar sempre no centro do desenvolvimento.-------------------------------------------- 

------ Se o início foi e-governement, rapidamente evoluímos e afirmamo-nos como uma 

referência na área da eficiência energética em que as ações desenvolvidas nas escolas, não 

apenas do concelho mas também da região, num projeto que liderámos, onde através de 

estratégias de gamificação, colocamos as escolas a trabalhar em rede e as crianças a 

adquirirem comportamentos mais sustentáveis e adequados. ----------------------------------------- 
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------ Ao nível do concelho estamos também com estratégias de smart metring (contadores 

inteligentes), colocamos contadores que permitem acompanhar a evolução dos consumos 

de água, gás e energia e verificarmos se acontecem comportamentos anómalos, o que 

permite a tomada de medidas corretivas de imediato, proporcionando a poupança de 

recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Com base na rede de fibra ótica que construímos e que abrange as 20 antigas 

freguesias, criamos uma rede de wifi com 48 pontos que possibilita que em todas essas 

freguesias haja pelo menos um ponto de hifi livre e gratuito. Esta rede já está a permitir-nos 

unificar as comunicações tendo proporcionado a migração de algumas escolas e juntas de 

freguesia que viram as suas contas substancialmente reduzidas. ------------------------------------ 

------ Este é um caminho que iremos prosseguir esperando que até ao final deste ano 

tenhamos todas as escolas e as juntas de freguesia ligadas, quando os Srs. Presidentes das 

juntas quiserem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Esta rede tem muitas outras potencialidades e vai permitir-nos criar postos de 

atendimento multisserviços que vão proporcionar às pessoas a possibilidade de interagirem 

com a Câmara Municipal ou com organismos do estado de uma forma mais direta e sem 

necessidade de se deslocarem. Pretendemos ir ainda mais longe e colocar em cada uma 

das antigas 20 freguesias um muppie que não só disponibilize informação como proporcione 

contato direto entre o cidadão que o pretende utilizar e a autarquia e outros serviços. 

Esperamos concretizar este projeto em 2017. -------------------------------------------------------------- 

------ Mas cidade humana e inteligente é muito mais e queremos inovar e afirmar-nos como 

um exemplo a seguir também nesta área. Iremos promover a substituição de 10 mil 

luminárias, em sistema de renting, numa operação que virá a esta Assembleia Municipal, 

incorporando sistemas de comando e de comunicações que permitam fazer da rede de 

luminárias uma verdadeira rede de comunicações e de suporte da infraestrutura de smart 

city que será possível criar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Este é um projeto que terá início em 2017 mas que se prolongará… espero!--------------- 

------ Queremos que cada idoso deixe de estar incontactável e que o apoio possa chegar em 

tempo útil e com custos baixos; mas queremos também que, quando estivermos em um 

qualquer lugar do nosso concelho, saibamos quando chega o transporte público, ao 

segundo, e isto será possível através da rede de comunicação das luminárias.------------------- 

------ Na cidade, possibilitará também a comunicação dos parcómetros que estão a ser 

usados. Também a gestão da rega dos jardins, bem como dos contentores de lixo que 

poderá ser ligada a esta rede. Enfim, uma vasta gama de oportunidades que se abrem para 

podermos continuar e afirmarmos nos entre os primeiros da utilização das tecnologias em 
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favor da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. ---------------------------------------------------

------ A Câmara de Águeda já disponibiliza um conjunto de ferramentas e de APP’s que 

colocam o município na vanguarda dos serviços digitais como foi recentemente reconhecido 

pela ACEPI, como o município mais digital do país. ------------------------------------------------------

------ As nossas preocupações da integração da tecnologia no dia-a-dia dos cidadãos são 

transversais, inclusivamente em algumas áreas da saúde, nomeadamente no despiste 

precoce de algumas doenças. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Num momento de tanta preocupação económica, parece-me ouvir um sussurro a 

perguntar onde vai buscar a autarquia o dinheiro para desenvolver todos estes projetos aqui 

mencionados e, ainda, para suportar os custos do centro de artes e muito mais. ---------------- 

------ Talvez não seja irrelevante lembrar que quando chegamos à autarquia a dívida era de 

cerca de 18.000.000€ e a câmara pagava a fornecedores a 6 meses e a empreiteiros a 2 

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

------ Reduzimos os impostos tendo a carga fiscal mais baixa do país sendo que em IRS 

deixamos de receber cerca de 1.400.000€ e em IMI abdicamos de uma valor ainda superior, 

optando por o deixar nas famílias do concelho. Isto é a prática de responsabilidade social 

direta. É reflexo da boa gestão do dinheiro público. -------------------------------------------------------

------ Atualmente pagamos a 60 dias e temos disponibilidades financeiras de cerca de 

8.000.000 €, num ano em que compramos mais de 2.000.000€ de terrenos para o PEC e 

pagamos a ligação da alta tensão que ultrapassou 1.400.000€ e, no final deste ano, a dívida 

de médio e longo prazo será inferior a 4.000.000€. -------------------------------------------------------

------ Com isto, queremos dizer que é possível investir e fazer uma gestão equilibrada dos 

recursos financeiros do concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Acreditamos que as bases para um futuro sustentável e de grande dinamismo estão 

lançadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Por disposição legal deixarei dentro de um ano de ser o responsável pela gestão do 

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

------ Estou convicto, que com a minha equipa e com o apoio de todos os que gostam 

verdadeiramente de Águeda, conseguimos fazer um trabalho que nos orgulha. ------------------ 

------ E a comunidade reconhece a qualidade do trabalho desenvolvido. ---------------------------- 

------ Vejo-o em cada munícipe que me aborda e faz questão de manifestar o seu pesar na 

impossibilidade legal de manter este executivo à frente da gestão do Concelho. ----------------- 

------ Deixo aqui expresso os meus votos para que o futuro seja ainda melhor e, eu, por mim, 

andarei por aqui. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Manuel Farias – PS :----------------------------------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 31/ outubro/2016  

16

------ Águeda deixou de ser o país para se tornar num território em contraciclos com o país. 

Na década de noventa e no início do novo século, esteve em contraciclo com o país, um 

contraciclo negativo, e depois deste, nos últimos anos também, mas desta vez em 

contraciclo positivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A gestão interna da Câmara Municipal foi um adas áreas que passou por esta 

transformação. Desde o tempo em que os fornecedores não mereciam crédito, os prazos de 

pagamento se perdiam no compadrio do favor ou da sua ausência, os empréstimos 

bancários tapavam os buracos da tesouraria, as iniquidades no tratamento as vinte 

freguesias eram acentuadas pela porta do cavalo ou fora dos horários de funcionamento dos 

armazéns municipais, o orçamento municipal estava durante cada ciclo de quatro anos ao 

serviço das próximas eleições e por isso não havia enquadramento possível para um plano 

estratégico, Águeda 2020, um plano estratégico encomendado à Universidade de Aveiro no 

final da década de 90. Desde esse tempo que foi contraciclo negativo porque o país estava 

a organizar-se em transformação modernizadora e até hoje muita coisa se resolveu e tudo 

se mudou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A modernização administrativa operada na Câmara Municipal de Águeda depois de 

2005, não encheu apenas os camarates com prémios nacionais e internacionais, não 

mereceu apenas o reconhecimento externo e independente em concorrência com outros 

municípios, também tem o reconhecimento com os aguedenses expresso na renovação da 

eleição desta equipa com o reconhecimento assinalável nos sucessivos atos eleitorais 

autárquicos que ocorreram durante este período. Deveria calar o punhado de detratores 

com sectarismo indefetível.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Esta modernização administrativa foi o alicerce que sustentou a realização municipal 

em todos os demais domínios permitindo ainda dois bónus, um em benefício das contas 

públicas e outro em benefício dos munícipes. O primeiro bónus consistiu em saldar a 

herança financeira negativa e para além de tornar a Câmara Municipal numa pessoa de 

boas pagas e confiável como cliente, resolveu integralmente o défice financeiro municipal 

anterior até chegar ao objetivo máximo de super havit. O segundo bónus foi o benefício 

direto dos munícipes, através de um desagravamento fiscal que alivia impostos ou os 

devolve aos cidadãos na taxa máxima permitida como acontece com o IRS. ----------------------

------ Este contraciclo positivo coloca Águeda entre os municípios mais atrativos em matéria 

fiscal para o cidadão, é um poderoso instrumento de fiscalidade para atrair mais famílias e 

fixar população, a população que precisamos para dar resposta ao crescimento e à massa 

crítica populacional que justificará esta espiral evolutiva de bem-estar social, cultural e 

económico. 
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------ A coesão municipal é um bem e um alicerce para um crescimento sustentado e em 

harmonia com todo o território e os munícipes. O programa de protocolos e de 

descentralização para as freguesias, que em cada ano tem crescido em expressão 

económica e funcional, é um instrumento transparente e equitativo, não tem paralelo com os 

tempos idos do compadrio partidário nem com as práticas e os montantes que são 

praticados nos municípios da região. É uma conclusão factual e apenas invisível para uma 

minoria sectária. Esta sustentabilidade proporcionada pela gestão municipal nos últimos 

anos é a garantia de que em Águeda o futuro está no caminho certo. ------------------------------- 

------ Sr. Presidente e caros deputados municipais, o plano estratégico de Águeda 2020 

prévia que a recuperação da cidade, sede do concelho e sua centralidade constituíssem a 

alavanca para o salto qualitativo de todo o território municipal e em curto prazo e em 

consequência, o ordenamento e a coesão social, económica e cultural seriam contagiadas e 

potenciadas para esta recuperação urbana. Assim foi investigado, proposto e aprovado 

nesta assembleia municipal em 2001 e depois de terminado o contraciclo negativo, assim foi 

implementado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Na vida empresarial sabemos que o grave problema dos planos estratégicos de médio 

ou longo prazo é a falta de disciplina na sua execução. Depois de quatro anos fechados na 

gaveta da inércia camarária, o plano de Águeda 2020 saiu finalmente e desceu à várzea, 

fez-se rio e povo de rio, fez-se comerciante e residente, fez-se cidadão, entusiasmou-se 

com a identidade de tudo o que encontrou. Paulatinamente instalou-se na cidade, ganhou 

inteligência e ficou smart city, pôs-se na pele dos aguedenses e passou a fazer parte do seu 

corpo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Os aguedenses também gostaram do plano aprovado em 2001, que esteve preso na 

gaveta até 2005, e tendo gostado retribuíram com uma cidadania presente e participativa 

nas iniciativas culturais ou simplesmente recreativas que inverteram o divórcio entre a 

cidade e o seu rio que sempre escolheu esta cidade trocando-a por outras mil.------------------- 

------ Tinham razão os investigadores da universidade de Aveiro quando propuseram a 

alavanca que deveria ter o ponto de apoio na cidade de Águeda, assim Arquimedes tivesse 

tido o seu ponto de apoio e hoje o mundo estaria levantado. Levantou-se a Pateira, 

levantaram-se as aldeias serranas, saindo do abandono das décadas anteriores. A bela 

adormecida despertou com o beijo do príncipe e as tradições serranas sacudiram a bruma 

que as tapava. Que bom frequentar hoje as margens da Pateira e subir aos horizontes 

largos da cultura tradicional de Macieira de Alcôba, seja por tudo ou seja por nada. ------------ 

------ Há revolução ambiental a decorrer no município de Águeda. Ouvimos o alarido dos 

milhares de aguedenses que aumentaram a autoestima e o bairrismo na cidade e nas 
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freguesias através de participações e de envolvimentos que descobrem a alegria de partilhar 

e de realizar atividades interassociativas, sabendo que unidos seremos mais fortes e a obra 

é mais saborosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O calendário municipal das realizações com parceria interassociativa é regular, quase 

permanente potenciado por um programa de apoio às atividades sociais, culturais, 

desportivas e recreativas que para além de transparente é adequadamente provido de 

recursos. Mas queremos mais que a sustentabilidade que já foi ganha, também assim o 

permite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Orçamento participativo que já corre a segunda edição proporciona um pouco deste 

algo mais, mas nesta matéria achamos que o caminho está a ser aberto à medida que 

caminhamos e a sustentabilidade precisa desta cidadania realizada e coletivamente 

participante e envolvida. Este caminho que estamos a construir é o caminho certo para o 

futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Sr. Presidente e senhores deputados municipais, não há bem-estar sem conforto 

económico, se o ponto de apoio para o desenvolvimento do concelho é a cidade de Águeda, 

a alavanca que muda e leva é a economia local. Também foi assim que os senhores 

investigadores da Universidade de Aveiro escreveram no Plano estratégico.---------------------- 

------ Conhecemos Águeda em contraciclo negativo, quando os fundos comunitários 

chegaram na década de 90 e os municípios concorrentes da nossa região investiram nas 

infraestruturas empresariais e na captação de novas empresas. Literalmente aspiraram 

Águeda, deixando apenas à vista o negócio da especulação imobiliária dos terrenos que 

poderiam servir para zonas industriais. Essa especulação foi alimentada pela própria 

câmara municipal semeando placas com a identificação de Zona Industrial como milho nos 

terrenos férteis da várzea. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Consideravam à época que o papel do executivo municipal estaria assim cumprido 

quanto à dinamização do empreendorismo, talvez do empreendorismo imobiliário. Por isso 

foi estranha e polémica a intervenção municipal quando se encadeou o contraciclo positivo. 

Foram tantas as vezes que tivemos que subir aqui para defender a bondade e a 

oportunidade e a sustentabilidade do Parque Empresarial do Casarão. Em todas elas 

estranhamos a estranheza dos críticos. Confiamos no futuro e na consistência da alavanca. 

Saudamos o facto desta dinamização do empreendorismo não se esgotar na infraestrutura 

do Parque Empresarial do Casarão e de outras infraestruturas similares que estão na 

agenda ou em realização em outros locais do território municipal.------------------------------------- 

------ Saudamos em particular a projeção mundial da marca Águeda e a importância 

económica das suas consequências. Saudamos também a sensibilidade do executivo 
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municipal para a diversidade empresarial que deve constituir a nossa força produtiva e o 

esforço que tem sido feito para materializar este conceito. Diversidade na dimensão dos 

negócios, diversidade nos alvos comerciais e diversidade nas tecnologias presentes. Esta 

diversidade é garantida para as próximas eleições no que respeita ao bem-estar económico, 

ao emprego e à estabilidade social. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Preocupa-nos que alguns parceiros de gestão da coisa pública, no território do nosso 

município, não estejam a cumprir as suas obrigações contratuais ou orçamentais, 

nomeamos a Adra, que se não fosse a qualidade impar da água que nos fornece, tudo 

poderia ser posto em causa. Nomeamos a CIRA, cuja gestão e orçamentação não segue os 

mesmos padrões de transparência e cuidado a que os aguedenses já se habituaram por 

parte do executivo municipal. Preocupa-nos ainda que as acessibilidades externas e 

algumas acessibilidades internas ainda não se encontrem resolvidas, em igual escala, umas 

e outras, sendo as acessibilidades externas uma competência extra municipal, podemos 

dizer que não tem sido possível influenciar ou apresentar argumentos fortes para que as 

decisões sejam tomadas e as obras concretizadas. Somos dos que acreditamos que a falta 

de trabalho interno, no tempo em que Águeda esteve em contra ciclo negativo, é o principal 

responsável por falta desta influência. Criar movimento e necessidades em consequência de 

um grande desenvolvimento de economia local é o maior e o mais eficaz dos argumentos 

para desencadear as decisões necessárias no governo central. Esta será uma das principais 

consequências do trabalho de casa feito pela Camara Municipal de Águeda nesta fase de 

contraciclo positivo. Este desempenho é a sustentabilidade dos ciclos futuros, o futuro no 

caminho certo com mais coesão municipal, mais bem-estar económico com cidadania 

participante e autoestima aguedense ao serviço da autoestima pessoal. --------------------------- 

------ É para as pessoas que as politicas e os orçamentos servem, entre estas pessoas estão 

as melhores, as melhores delas os nossos filhos, a quem devemos dar um futuro que vá 

pelo caminho certo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Alberto Marques – PSD :----------------------------------------------------------------------------------  

------ Queria fazer aqui uma brevíssima nota prévia relativa à ausência do Eng. Hilário 

Santos, o nosso líder do grupo municipal, que era ele que estava escalado para fazer esta 

intervenção e devido a um imprevisto, um falecimento de um familiar próximo não pode 

estar presente nesta assembleia. Daí o facto de me cumprir a mim fazer esta missão que 

farei com todo o gesto dentro das limitações que tenho porque não tenho a eloquência do 

Eng. Hilário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O debate desta sessão da Assembleia Municipal centra-se no “Estado do Concelho”, e 

sendo esta, provavelmente, a última sessão sobre este tema no presente mandato, julgo 

que se impõe uma análise em jeito de balanço destes anos de governação socialista na 

nossa autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Estando regimentalmente prevista para Outubro, o mais certo é que no próximo ano 

esta assembleia calhasse, ou depois das eleições ou em plena campanha eleitoral, daí o 

facto de não fazer muito sentido a sua existência. Neste contexto, e porque estamos num 

claro e evidente “fim de ciclo”, é natural que centremos a nossa intervenção num breve 

balanço destes quase doze anos, numa análise ao que realmente Águeda ganhou ou 

perdeu na última década. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Naturalmente, como o Sr. Presidente já referiu há sempre dois pontos de vista e há 

sempre dois teimosos, que terão as suas opiniões mais ou menos vincadas, é evidente que 

o Sr. Presidente está a ver o copo meio cheio eu estou a ver o copo meio vazio em alguns 

dos aspetos. Mas também é evidente, e eu tenho feito ao longo dos anos desta assembleia, 

quer aqui quer em jornais onde às vezes escrevo ou em conversas com muitas pessoas, 

elogios àquilo que este município tem feito de bem, porque fez muita coisa de bem como é 

evidente, como praticamente todos os executivos que por aqui passaram desde o 25 de 

Abril, dentro das suas possibilidades, vontades e edeologias, fizeram coisas boas no 

município de Águeda, e este fez muitas, a questão da modernização administrativa que, 

permita-me o Eng. Farias não começou em 2005 e o Sr. presidente da Câmara sabe bem 

que não começou em 2005 porque ele foi um dos que a começou antes de 2005, ainda nos 

outros executivos. Este é um exemplo daquilo que tem sido bem feito por este executivo e 

certamente outros exemplos dos quais também, já irei referir. -----------------------------------------  

------ O tempo previsto para estas intervenções é manifestamente reduzido, e por muito que 

tivesse vontade de apresentar todos ao dados, todos os elementos e todas as análises que 

entendemos relevantes, teremos que cingirmo-nos a um resumo mais generalista das 

grandes linhas que marcam a vida do nosso concelho. -------------------------------------------------- 

------ Tenho de recuar um pouco ao passado porque o Sr. Presidente disse há pouco que 

quando vieram não prometeram nada, não foi bem assim.---------------------------------------------- 

------ Quando, em 2005, o Partido Socialista se apresentou aos aguedenses nas eleições 

que viria a vencer, a sua grande mensagem era que, após quase trinta anos de executivos 

social-democratas, o concelho de Águeda tinha vindo a perder “peso político”, estava 

estagnado, e os autarcas até então não teriam capacidade para resolver os principais 

problemas do município.  



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 31/ outubro/2016  

21

Em 23 de Setembro de 2005, o candidato socialista à Câmara afirmava num jornal local que 

–cito –“não referi ainda a ligação Águeda-Aveiro, o Hospital, o Tribunal e outras obras que 

há 30 anos nos prometem e vão continuar a prometer. Iremos lutar por elas com toda a 

tenacidade e empenho, até porque somos quem está melhor posicionado para as exigir ao 

governo”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na apresentação da sua candidatura, na presença de Manuel Alegre, diria ainda que 

“somos quem está em melhores condições para concretizar algumas das obras que há tanto 

tempo estão prometidas para Águeda e que até hoje não apareceram”. ---------------------------- 

------ Já na tomada de posse, a 2de Novembro de 2005, reforçava: “Porque Águeda não 

pode ser esquecida e não pode ser arrumada a um canto conforme tem vindo a ser ao longo 

dos últimos anos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O PS prometia não fazer promessas, porque os Aguedenses estavam fartos de 

promessas. Mas fizeram-nas. E fizeram bastantes…------------------------------------------------------ 

------ Os candidatos socialistas prometiam resolver o crónico problema das acessibilidades, 

a inclusão do novo Hospital (na altura falava-se num novo hospital e não no encerramento 

deste) na carta hospitalar, prometiam revolucionar a educação, o crescimento do sector 

empresarial, acenavam com soluções inovadoras e definitivas para o turismo e a Pateira, 

prometiam maravilhas para a cidade e as freguesias, prometiam a cobertura total do 

concelho pela rede de abastecimento de água até 2009, enfim, tudo aquilo que – garantiam 

–os autarcas do PSD nunca fizeram ou seriam capazes de fazer.------------------------------------- 

Pois bem, quase doze anos após estas promissoras declarações, o que é que vemos?--------  

Que resultados? É por resultados que as pessoas anseiam, o que é que os sucessivos 

executivos socialistas realmente conseguiram? ------------------------------------------------------------ 

Para este balanço, é fundamental termos em conta que neste período o Partido Socialista 

governou o país durante 7 anos: de Março de 2005 a Junho de 2011, com José Sócrates e 

de Novembro 2015 até hoje, com António Costa. ---------------------------------------------------------- 

Se há alibi que a Câmara de Águeda não pode utilizar é a divergência com o poder central 

que, houvesse o tal “peso político”, daria ouvidos e atenção aos nossos anseios. --------------- 

Vejamos, portanto, numa análise quase telegráfica pois o tempo mais não me permite, quais 

os verdadeiros resultados deste longo ciclo autárquico…------------------------------------------------ 

------ Relativamente às ligações de Águeda às vias estruturantes. Esta foi uma das principais 

bandeiras da campanha socialista, apesar da felicidade de, ironia das ironias, terem iniciado 

o seu primeiro mandato com a inauguração da última grande obra estruturante em termos 

de vias de comunicação, a ligação do IC2 à zona dos Abadinhos, obra totalmente 

conseguida pelos anteriores executivos do PSD. ---------------------------------------------------------- 
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Para além de não terem, em onze anos, conseguido nenhuma solução para as ligações à 

Auto-estrada, a Aveiro ou a Coimbra, ainda fizeram um enorme esforço para desvalorizar e 

subaproveitar o nó da A25 em Macinhata, outra conquista dos anteriores executivos, 

chagando ao cúmulo de permitirem a omissão do nome “ÁGUEDA” nas placas de saída, 

onde só diz Macinhata, Carvoeiro e Sever do Vouga, pelos vistos um concelho que não se 

envergonha daquela importante obra. ------------------------------------------------------------------------ 

------ A obra talvez mais ansiada, a ligação Águeda-Aveiro, é hoje outra miragem, com a 

humilhação suprema de recebermos em nossa casa um Primeiro-ministro socialista, 

socialista como este executivo, para nos matar a esperança nesta obra e negar aquilo que 

nos é devido. Resultado, um enorme fracasso. ------------------------------------------------------------ 

------ Quanto ao tecido empresarial, Águeda sempre foi, e em alguma medida ainda é, um 

concelho conhecido pelo dinamismo dos seus empresários, especialmente no sector 

industrial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste período de 11 anos, o Partido Socialista resumiu a sua intervenção na 

dinamização do tecido industrial ao projeto do Parque Empresarial do Casarão. ----------------- 

Por mais que tentem passar a mensagem do contrário, e hoje tentaram-na aqui por duas 

vezes, este projeto sempre contou com o apoio do PSD, que fez várias intervenções 

contribuindo para corrigir alguns óbvios erros de conceção e regulamentação do PEC, 

sempre de forma construtiva e em prol do sucesso daquele enorme investimento. -------------- 

Sim, porque o investimento foi enorme, com vários milhões de euros pagos pelos munícipes 

aguedenses para a vinda de algumas empresas para o parque. -------------------------------------- 

Em 2005, o Partido socialista prometia e cito: “a criação de uma zona industrial num 

mandato para travar ‘a exportação’ de empresas aguedenses”. Será que esse objetivo foi 

conseguido? A resposta é um claro “não”, e a prová-la está a evolução do número de 

empresas em Águeda através de dados do Instituto Nacional de Estatística. ---------------------- 

------ Em 2005, Águeda tinha 5.847 empresas. De acordo com os últimos dados disponíveis, 

em 2013 o concelho de Águeda tinha 4.946 empresas. Ou seja, durante este ciclo 

autárquico socialista em Águeda, perdemos cerca de 900 empresas, representando uma 

perda líquida de 15,41 %. Repito, durante 11 anos, o município de Águeda perdeu 900 

empresas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------É verdade que atravessámos alguns períodos de contração económica fruto do 

descalabro da governação socialista e não só, mas também beneficiámos de alguns 

períodos expansionistas cujos efeitos se fizeram sentir em municípios vizinhos, mas não no 

nosso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Enquanto a média do distrito de Aveiro foi de 11% de perda de empresas, em Águeda 

perdemos cerca de 15%, havendo municípios como Ovar ou Aveiro em que o número de 

empresas até cresceu. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Em suma, a Câmara de Águeda vai surfando a onda mediática do Parque do Casarão, 

vangloriando-se de um sucesso que não obteve. Resultado, mais um fracasso. ----------------- 

------ Impostos e política fiscal. Aqui, a propaganda tem sido ainda maior, levando aos 

píncaros a alegada bondade de um executivo municipal que nos brinda com as mais baixas 

taxas de impostos do país, abdicando de uma fortuna em prol dos cidadãos. --------------------- 

Pois bem, este até é um dos mitos mais fáceis de quebrar. -------------------------------------------- 

------ Por um lado, é verdade que o município de Águeda fixou quase todas as taxas que de 

si dependem nos respetivos limites mínimos, à exceção da derrama, medida que o PSD 

sempre apoiou e votou favoravelmente. Agora, daí à “narrativa” que tentam passar, vai uma 

enorme distância. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A redução das taxas não é conseguida por causa de uma miraculosa gestão financeira 

do município, mas sim à custa de muitos milhões de euros que todos os munícipes estão a 

pagar a mais desde 2005. A título de exemplo, a receita do IMI no ano passado, 2015, foi de 

5,15 milhões de euros. Em 2005 tinha sido 2,89 milhões de euros (englobando IMI e a 

antiga CA). Numa análise simples, assistimos a um aumento de 77% na receita deste 

imposto, e este aumento tem vindo a verificar-se desde 2005, garantindo ao município 

muitos milhões de euros a mais do que antes da sua tomada de posse. Entretanto, o 

Imposto Municipal sobre Veículos passou de 717 mil euros em 2005 para pouco mais de um 

milhão em 2016, num aumento de 51%. E até na fatia proveniente do Estado central, o 

aumento de receita foi significativo. Mesmo expurgando os valores do IRS e as 

transferências no âmbito da Educação, Águeda recebia em 2005 cerca de 6 milhões de 

euros, e quase 7,5 milhões em 2015.-------------------------------------------------------------------------- 

------ Assim, como diria o Sr. de la Palisse, é fácil fazer show-off com a redução de taxas. 

Pois bem, com tanta generosidade (note-se que no meu texto escrevi generosidade com 

aspas), esperar-se-ia que o concelho tivesse ficado mais atrativo. Terá sido assim? Não. 

Infelizmente não. A verdade é que, segundo os últimos Censos, a população do concelho de 

Águeda diminuiu, como veremos mais adiante. Resultado: apesar do enorme show-off, mais 

um enorme fracasso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Governo Central decidiu investir ao longo dos últimos anos na reformulação do 

Parque Escolar, e foi neste contexto, com fortes apoios dos Governos Centrais, que a 

Autarquia concretizou alguns investimentos em escolas do concelho. Não nos esqueçamos 
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que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão já existia antes da tomada de posse deste 

executivo. Hoje, ao fazermos o Balanço desta última década lamentamos a sentença de 

morte proclamada ao Instituto Duarte Lemos, parceiro considerado fundamental e parte 

integrante da Carta Educativa de Águeda. Lamentamos o atraso e as dúvidas sobre as 

obras de requalificação na Escola Adolfo Portela. Lamentamos os atrasos verificados este 

ano na contratação de pessoal auxiliar e de material. Lamentamos igualmente o atraso na 

discussão e aprovação do Plano Estratégico da Educação para o Município de Águeda que, 

lembramos, está a ser elaborado pelo Município com a colaboração da Universidade de 

Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Na apresentação inicial dos dados de partida foi referido pela Universidade de Aveiro o 

desfasamento em termos de aproveitamento escolar de Águeda comparativamente à região, 

desfasamento que pelos vistos ainda não se encontra resolvido. ------------------------------------- 

------ A política educativa no concelho de Águeda continua em suspenso, e o futuro da 

educação das nossas crianças e jovens é cada vez mais incerto. Mais um fracasso.------------ 

------ Saúde e Hospital de Águeda. Sobre o novo Hospital nem uma miragem. Passados 

todos estes anos, hoje estamos muito pior que em 2005. Menos valências, menos médicos 

e enfermeiros, piores condições e todos os anos mais promessas e mais promessas. Nem 

com manifestações eleitoralistas, nem com Governos do PS nem com Governos do PSD 

conseguiram o peso político necessário para inverter o estado vegetativo do nosso Hospital.  

Entretanto um Presidente de Junta do PSD arregaçou as mangas e fez quase sozinho, com 

o apoio da sua população, um posto de Saúde em Valongo. Resultado, um fracasso. --------- 

------ Justiça. O novo Tribunal, outra bandeira, foi outra miragem. As condições dos 

profissionais da justiça degradaram-se de dia para dia e ainda no passado recente 

assistimos ao espetáculo degradante de centenas de processos a secar à frente das 

escadarias do tribunal devido a uma infiltração de águas, enquanto concelhos vizinhos 

ganham cada vez mais importância e valências, em detrimento do nosso. Fracasso. ----------- 

------ Água e Saneamento. O abastecimento de água em todo o concelho, como havia sido 

prometido em 2005 é outra miragem. Mesmo com a transferência de competências para a 

AdRA e com os muitos milhões que cada vez mais vamos pagamos, ainda hoje existem 

muitos lugares do concelho sem saneamento e sem abastecimento de água. -------------------- 

E nem vou alongar-me, como aliás me apetecia muito, sobre esta questão da água e 

saneamento, porque não tenho tempo, e sobre a AdRA, mas mais oportunidades haverá de 

falarmos sobre mais este fracasso. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ A população. Deixei para o fim o tema porventura mais importante: a população do 

nosso concelho. Segundo o Anuário Estatístico da Região Centro, em 2005 a população de 
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Águeda era de 49.879 pessoas. Dez anos volvidos, a população de Águeda desceu 6,39% 

para 46.885 pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta é uma realidade nacional, e não é, reconheço, exclusiva de Águeda, dirão. Certo. Mas 

há aspetos sintomáticos da nossa própria realidade. Enquanto a população nas faixas 

etárias dos 0 aos 14 e dos 15 aos 24 anos baixou 22% e 32% respetivamente, a população 

ativa (dos 25 aos 64) diminuiu 6% (em linha com a média nacional), e a faixa etária de mais 

de 65 anos aumentou 17%. Esta realidade não pode ser ignorada. ---------------------------------- 

------ Estão aqui patentes a falta de medidas arrojadas de apoio à natalidade, a falta de 

acompanhamento e apoio aos jovens no ensino superior, estágios profissionais em 

empresas do concelho e outras políticas de fixação de população. ----------------------------------- 

Mais: o brutal crescimento da população com mais de 65 anos perspetiva um futuro que não 

nos parece estar a ser devidamente acautelado por este executivo. Em suma, no derradeiro 

e mais importante pilar em análise neste balanço, as pessoas, lamento constatar que o 

resultado é mais um fracasso.----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sr. Presidente, na sua intervenção nem se deu conta mas passou 30 minutos dos 40 

que o seu discurso de 10 demorou, a falar sobre a cidade de Águeda. As freguesias foram 

passadas de raspão e isso também é sintomático. Não vou ter tempo para me alongar aqui, 

aliás agradeço a condescendência do Sr. Presidente da mesa, que falei consigo 

previamente, que com muita pena minha, tento ser rigoroso quanto a isso, não conseguiria 

fazer em dez minutos, faria em treze. Mas quando vi que o Sr. presidente com os mesmos 

dez minutos se transformaram em quase quarenta, o meu peso na consciência ficou 

bastante mais leve. No entanto não vou esticar-me. ------------------------------------------------------ 

------ E é este o cenário. A palavra mais relevadora deste balanço e que eu mais usei, é 

fracasso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É este, para mim e para o PSD, o verdadeiro balanço de onze anos de executivos 

socialistas na Câmara Municipal de Águeda, marcado por uma competente operação de 

maquilhagem e cosmética, assente no brilho da espuma dos dias, das festas, das festas 

muito caras, para anestesiar os munícipes, dos prémios e das conquistas virtuais, da 

suposta atração de investimento mesmo que sem olhar a custos, e da propaganda dos 

impostos mais baixos do país. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ O drama deste executivo é que os mitos podem ser quebrados, e nem é preciso um 

esforço assim tão grande para desmontar o castelo de cartas em que que está assente o 

mito do alegado Município de Excelência. ------------------------------------------------------------------- 

------ Como pudemos constatar na breve análise à realidade dos principais eixos de 

desenvolvimento do concelho, o único resumo possível é que estes onze anos foram um 
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tempo perdido para Águeda, em que ficámos com menos empresas e menos população. No 

fundo é isso que fica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aquilo que realmente importava, as grandes promessas de 2005, as soluções para todos os 

males, revelaram-se uma sucessão de flops, e o tal “peso político” que escasseava em 

Águeda acabou por nunca aparecer, e os fracassos são o resultado final da governação 

socialista. Mas numa coisa estamos em sintonia, senhor Presidente. Estamos ambos de 

acordo com o seu desabafo, aí mesmo nessa cadeira, numa recente sessão desta 

Assembleia Municipal quando disse, Águeda não me merece, e agora eu acho que tem toda 

a razão. Muito obrigado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Martins – CDS-PP : ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Hoje poderia ser um dia para dissertar profundamente sobre várias coisas que se 

passam no município, na vida do município, sobre a forma como ele foi gerido, sobre a boa 

ou má forma como ele foi gerido ou não foi gerido, mas eu acho que das vezes que já 

passamos por este lugar para falar de diversas situações que sobre as quais temos uma 

visão que às vezes é similar e que outras vezes é menos similar com a do Sr. presidente da 

Câmara e nomeadamente com a do executivo, creio que seria recorrente e redundante 

voltar aqui a um tema que nos faria perder tempo. Aliás, deixem-me que faça aqui um 

lamento, é que o estado do município é de fato um assunto que interessa tanto a toda a 

gente que nós temos aqui hoje o exemplo do interesse e da profundidade de análise que os 

smart-citizens gostariam de fazer quer ao executivo quer aos membros da assembleia 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Obviamente, Sr. presidente que, também lhe devo dizer que nós temos em função da 

idade, da experiência e do nosso posicionamento na vida, temos às vezes visões sobre o 

aproveitamento daquilo que se vai fazendo. Uns acham que um dia alguém beneficiará com 

mais profundidade, outros acham que beneficiaremos com menos profundidade, mas hoje 

de facto é difícil de dizer aquilo que qualquer dos cidadãos vai beneficiar no espaço mais 

próximo dos investimentos que o executivo fez e que o município acabou por fazer nesta 

terra de Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Dizer-lhe também que sempre tivemos alguma preocupação em ser honestos na 

avaliação que fazíamos, podemos não estar de acordo, podemos achar que as coisas se 

fariam de uma forma diferente e se calhar com amais proveito para todos mas temos 

também alguma noção e a honestidade de reconhecer que algumas coisas estão muito bem 

feitas, outras estarão menos bem feitas, mas também essa é a prorrogativa de quem está 

no lugar para fazer, para executar, e a nós o que nos assinte é analisar e de ter o direito de 

olhar as coisas de uma forma diferente, numa perspetiva diferente, por fezes concorrer para 
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que as coisas aconteçam de uma maneira melhor, como algumas vezes procuramos fazer 

nesta casa com os meios que tínhamos disponíveis. Quando entendemos que o município 

tinha obra para fazer, tinha influência para fazer no benefício de todos os cidadão e portanto 

fizemos, como aliás o nosso dever, na altura própria aquilo que nos competia. ------------------- 

------ Portanto Sr. Presidente não vou discutir se está bem se está mal, se é fracasso se é 

sucesso. Creio que na altura própria, bem ou mal os cidadãos, com justiça ou sem tanta 

justiça, avaliarão aquilo que foi feito e aquilo que por ventura não terá sido feito com tanto 

sucesso. Gostaria simplesmente, e porque é aquilo que mais nos preocupa é de momento o 

futuro, são algumas situações que gostaríamos de prever ou de conseguir tentar prever que 

possam acontecer neste município no futuro e perante essa preocupação eu far-lhe-ia Sr. 

Presidente, meramente algumas questões às quais vou esperar que o senhor tenha depois 

a gentileza de me responder. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Como sabemos, houve um debate profundo dobre educação, houve dissidências de 

opinião entre os vereadores municipais, entre o executivo e entre o próprio governo. É 

normal em democracia, por vezes, há situações que se pagam caro e eu creio que apesar 

de tudo o município teve, na minha perspetiva, a coragem de assumir responsabilidades, 

creio que nós temos um problema grave que são as mudanças políticas que obrigam 

constantemente a mudar estratégias que às vezes nem existem e portanto espero que nos 

próximos anos não tenhamos de pagar em maior ou menos grau as decisões boas ou más 

que tomamos na altura própria. Mas, perguntar-lhe-ia Sr. presidente face às alterações 

estratégicas e operacionais levadas a cabo pelo governo, precisamente na área da 

transferência de competências se há entretanto alguma nova redefinição da rede escolar, há 

alguma nova projeção implementada que redefina ou que esteja no horizonte a redefinição 

da rede educativa e escolar do concelho.--------------------------------------------------------------------- 

------ No plano social, como aqui já foi referido, nós temos cada vez mais idosos e temos 

cada vez menos população. Temos por conseguinte a necessidade constante, que aumenta, 

de assistência social. Eu creio que a economia vai determinar muitas das necessidades no 

futuro, porque quando ela funciona, normalmente as necessidades tornam-se mais fáceis de 

suprir mas poderemos não concorrer para um fim mais positivo da economia e o Sr. 

Presidente conhece relativamente bem a rede de instituições sociais que nós temos no 

município, que é em termos de unidades e em termos de empregabilidade social, é das 

melhores que existe por ventura no país. Mas também eu queria perguntar-lhe se o senhor 

tendo uma rede social de acompanhamento na Câmara Municipal, se essa rede acompanha 

as IPSS’s, se conhece as dificuldades estruturais e conjunturais da grande maioria das 

IPSS’s que temos no concelho neste momento e se o Sr. Presidente tem alguma projeção 
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sobre alguma rutura conjuntural relativamente à situação financeira das nossas muitas 

instituições e qual é o cenário que o senhor projeta a curto-médio prazo relativamente ao 

que conhece das instituições e se nesse sentido tem algum reforço previsto ou acha que vai 

ser necessário algum reforço financeiro de apoio às instituições do concelho. -------------------- 

------ Na área florestal, Sr. Presidente, todos nós conhecemos aquilo que nos atingiu 

recentemente e que provocou um desbaste completo no parque florestal que vai necessitar 

obviamente de ser reflorestado, que vai necessitar de muito empenho mas também de 

muitos e significativos meios. Eu perguntar-lhe-ia se entretanto há alguma orientação 

definida por parte da Câmara Municipal sobre a política de reflorestação do concelho. E 

perguntar-lhe-ia também, porque tem sido um tema debatido com muita profundidade, às 

vezes por quem conhece ou por quem conhece menos mas que é recorrente e que vai 

voltar um dia destes sobre a reflorestação do município. Perguntar-lhe-ia qual é a sua 

opinião sobre a replantação do eucalipto, quando se sabe que este tipo de cultura é a 

principal fonte de rendimento da esmagadora maioria dos produtores florestais e 

nomeadamente a matéria-prima é básica e sustenta a indústria do papel que tem um peso 

particularmente importante nas transações comerciais do país. Como sabe ou como deve 

ter ouvido como eu ouvi, houve recentemente uma declaração pública de intenção de uma 

grande empresa nacional de investir, criando postos de trabalho, criando capacidade de 

exportação e há aqui um discurso que nós temos de ser claro sobre ele. Eu gostaria que o 

Sr. Presidente definisse nessa matéria a sua posição, até para que toda a gente fique 

conhecedora do que o senhor projeta neste momento, obviamente que projeta a curto prazo 

porque outro executivo virá, da mesma cor ou não. Mas neste momento tem, como líder 

municipal, a obrigatoriedade moral de explicar às pessoas aquilo que pensa e que este 

executivo pensa sobre esta matéria.--------------------------------------------------------------------------- 

------ Falou-se aqui também na Adra, que é também um dos assuntos que nos preocupa em 

relação ao futuro deste município, que é posicionamento dele perante a Adra. O senhor 

disse aqui e eu concordo plenamente consigo, aliás somos os dois responsáveis por termos 

aderido à Adra, porque na altura em que isso foi discutido havia uma necessidade de um 

investimento extremamente grande que a autarquia não tinha capacidade para fazer. E fez-

se aquilo que, momentaneamente, parecia ser a melhor solução. Os acordos que haviam e 

os projetos que haviam eram conducentes a que o município iria beneficiar da relação com a 

Adra. Infelizmente, como uma das partes não cumpriu, chegamos à conclusão que na 

verdade, a decisão tendo sido estrategicamente bem tomada, acabou por ser na prática 

uma decisão que acabou por lesar o município, não porque nós tenhamos falhado mas 

porque uma das partes falhou. Gostaria de lhe perguntar se há dados novos, se o EVEF 
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avançou, se há na calhe renegociações ou perspetivas de renegociação para reposição 

daquilo que deveria ser a capacidade do município em termos acionistas na Adra, e 

pergunto-lhe isto pro uma razão simples, é que nós queremos ser também parte da solução 

e queremos fazer aquilo que está ao nosso alcance para redimir a decisão que foi tomada 

de boa-fé, num futuro muito próximo. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Gostaria também Sr. presidente que, se souber, me diga qual foi a faturação da Adra 

ao município de Águeda no ano de 2015 e qual foi o percentual de faturação que a Adra fez 

em cada um dos municípios para termos alguma da justiça das reclamações e das 

reivindicações que fazemos relativamente ao posicionamento acionista desta câmara 

municipal e deste município no contexto da Adra. --------------------------------------------------------- 

------ Simultaneamente se me permite, se sabe qual é a projeção dos investimentos que a 

Adra tem para o concelho de Águeda no ano de 2016 a 2017. ---------------------------------------- 

------ Já agora far-lhe-ia uma pergunta capciosa, o senhor acha-se com mais capacidade 

neste momento coma cobertura política de todos os partidos representados nesta 

assembleia municipal, para encontrar uma boa solução para o problema ou parece-lhe que 

para o próximo ciclo político que se aproxima, se o senhor tomar decisões de mudança de 

área política eventualmente, o senhor acha que essa mudança… e eu pergunto-lhe muito 

honestamente porque sei que o senhor está a ser aguçado politicamente para tomar 

decisões de vida relativamente a outros espaços políticos no município, mas eu perguntar-

lhe-ia, o senhor acha que vai ter capacidade enquanto por cá estiver de ir ajudando a 

resolver este problema e de nos levar a bom porto com a nossa ajuda para uma solução 

justa e honesta deste problema, ou se acha que, fruto de relacionamentos pessoais nesta 

matéria, o senhor estará possivelmente no futuro em melhor posição de nos ajudar a 

resolver este problema da Adra. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois, Sr. Presidente, referir-me-ia também à mobilidade no concelho. Nós temos 

algumas perspetivas conforme o senhor já anunciou de novas vias intramunicipais para 

melhorar a mobilidade, uma delas será a saída do PEC a norte outra delas será a saída do 

PEC a sul. Qualquer que seja o desenho de infra mobilidade que nós façamos, e como o 

senhor sabe e todos nós sabemos, nós vamos continuar bloqueados porque o nosso 

problema já é de mobilidade global, ou seja smartmobility, e não propriamente de mobilidade 

intramunicipal porque essa somos nós quem toma as decisões. Eu, há dias questionei-o em 

termos praticamente pessoais, hoje entendo que devo fazê-lo publicamente. Parece pouco 

razoável que num período politico em que o partido socialista está no governo, que num 

período politico em que a câmara de Águeda é socialista, num período em que há projetos 

de relevância em Águeda classificados com PIN, num período em que há, de acordo como 
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que vamos ouvindo, uma projeção de desenvolvimento empresarial em Águeda fora do 

vulgar, eu acho que seria razoável que, tendo nós um governo socialista, a máquina 

socialista que neste momento me parece que começa a estar empenhada no investimento 

público, que da alguma forma vai ter de o fazer, se bem que com alguma contenção porque 

quem não tem dinheiro tem de o pedir, mas parece-me razoável o senhor pensar que não 

seriam necessários grandes esforços para convencer o senhor António Costa de que uma 

reivindicação que tem dezenas de anos, uma injustiça que tem dezenas de anos, uma 

mobilidade externa reclamada há dezenas de anos e que é vital neste momento para as 

empresas que se estão a instalar em Águeda e para quem vier de fora para a saída de 

mercadorias e para a entrada de matérias-primas, acho que não deveria ser muito difícil 

mobilizar as vontades politicas deste governo, porque se o senhor não consegue então eu 

não sei quem conseguirá. Parece-me também, Sr. Presidente, razoável que os membros 

desta assembleia ligados ao partido socialista, nomeadamente os Srs. Presidentes da 

Comissão Política Concelhia, nomeadamente quem tem há muitos anos ligações pessoais e 

privilegiadas com os elementos do governo do partido socialista, pudessem fazer neste 

momento o papel que lhes compete, fazendo nós também se necessário pela parte que nos 

toca e no pouco que poderemos fazer, a nossa parte. --------------------------------------------------- 

------ Relativamente, e para terminar, à situação financeira da câmara municipal. Como o 

senhor sabe a boa gestão é uma exigência dos autarcas e dos gestores públicos. A boa 

gestão é uma exigência pessoal, nossa, porque cada um deve mover-se na capacidade 

financeira que tem de gerar receitas. Só que, o senhor sabe também, parafraseando quem 

aqui veio falar das verdades de La Palisse, dir-se-ia que não há boa gestão sem capital e 

não há boa gestão sem recursos. Nós só podemos fazer boa gestão quando temos aquilo a 

que gerir, efetivamente o Sr. Presidente da câmara sabe que quando chegou a esta câmara 

ela podia estar endividada mas sabe também que teve um ano de travessia do deserto em 

que praticamente os investimentos foram nulos. Fez muitíssimo bem, na minha opinião, em 

não investir e em recuperar financeiramente a câmara, mas há verdades que têm de ser 

ditas, quando não se faz obra, quando só se amealha e não se gasta, obviamente que só 

pode haver recuperação financeira. Se à posteriori o senhor se roga no direito de dizer que 

geriu bem, não sou eu quem o vai contrariar, acho que o senhor fez aquilo que todos nós 

gostaria que tivesse feito e aquilo que fez, fez bem feito, geriu bem, tem saúde financeira, 

tem neste momento capacidade de investimento porque a saúde financeira criou-lhe o 

permit. O senhor foi e muito bem, como algumas vezes aqui o mandámos, para Lisboa à 

procura de fundos comunitários, de fundos de apoio para as obras, foi e muito bem, fez o 

seu papel e acho que nós e Águeda lhe devemos estar agradecidos por isso. O senhor foi 
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buscar aquilo que outros não conseguiram por não apresentar projetos mas fez aquilo que 

estava ao seu alcance, fez aquilo que era possível. Portanto essa boa gestão advém da 

capacidade de ter recuperado inicialmente e vem também da capacidade dos fundos a que 

o senhor conseguiu efetivamente recorrer. Devemos estar satisfeitos por isso, não é 

nenhum fenómeno, outros o terão feito em menor escala outros em maior, porque as 

relações pessoais às vezes também ajudam a inchar determinado tipo de projetos e a ir 

buscar dinheiro para determinado tipo de projetos, mas alguns se calhar por vezes bem 

feitos outros mal feitos, alguns bem gastos outros mal gastos, mas isto é como tudo na vida, 

quem paga é o bolso do contribuinte e quem puder usufruir, deve usufruir. Nessa matéria, o 

senhor esteve razoavelmente bem, devo dizê-lo, fez o que lhe competia mas Sr. Presidente 

há coisas que têm que ser ditas e nós quando recuperamos há sempre uma razão básica e 

fundamental para recuperar. De qualquer das formas eu também gostaria de lhe perguntar 

relativamente à preocupação que poderíamos ter quanto ao futuro que é se relativamente à 

saúde financeira refletida nos números que aqui disse, o senhor tem mais um ano de 

mandato e ia muito honestamente perguntar o que é que o senhor pensa fazer no próximo 

ano de mandato que vai ter pela frente. Pensa manter a estabilidade financeira e manter 

alguma reserva financeira na câmara ou está a pensar que se calhar o melhor será ir de 

novo tentar ir buscar mais alguns fundos para mais algumas obras, deixar meia dúzia de 

tostões aos rapazitos que irão cá ficar, sair na maior com mais meia dúzia de obras feitas, 

obras de show-off como diria o Alberto, algumas nem tanto. Pensa consolidar a câmara no 

próximo exercício ou se pensa avançar para outro tipo de projetos, deixando os projetos, 

embora sem dinheiro fica a obra, e era importante relativamente ao futuro nós sabermos o 

que é que este município vai privilegiar. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Sr. Presidente da Assembleia - Francisco Manuel Gue des Vitorino:  --------------------- 

------ Agradecia então que o Sr. presidente guardasse as respostas para o momento devido. 

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

------ Hoje venho aqui mais ou menos numa missão ingrata, dado que não tenho 

acompanhado com regularidade todo o tipo de reuniões, iniciativas, etc, que naturalmente a 

CDU tem participado. É o Francisco, como todos sabem que é o nosso eleito na Assembleia 

Municipal e ele se calhar teria algo mais a dizer principalmente na segunda parte. De 

qualquer das maneiras, por razões profissionais, ele não pode estar, está ausente no 

estrangeiro, sai de madrugada e assim à última da hora fui pescado para aqui desempenhar 

este papel. Esta intervenção, naturalmente que resultou da colaboração dele e da minha e 

vamos procurar ser objetivos, não nos vamos alargar e em muitas considerações embora a 

gente vá referir duas ou três questões que achamos de vital importância.-------------------------- 
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------ Há várias maneiras de analisar com objetividade o estado de um concelho a nível 

da gestão autárquica. Uma poderá ser comparando com mandatos dos anteriores 

executivos municipais. Aí, nos últimos tempos, o desempenho do nosso Município tem 

melhorado a diversos níveis. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Outra maneira, é verificar se as carências básicas das populações, cada vez mais 

exigentes por direito próprio, em virtude do caminho no sentido do progresso e do futuro, 

estão a ser resolvidas. Aqui direi que algumas sim e outras não. ------------------------------------- 

------ Independentemente de adiante referir um conjunto de aspetos positivos no trabalho do 

atual executivo, referirei também alguns menos bons e outros mesmo maus, mas antes 

disso, e para ilustrar com uma analogia fácil de entender, permitam-me e perdoem-me que 

compare o nosso Município e a sua Camara Municipal a um Restaurante com alguma fama. 

------ Conheço o Restaurante e sou seu cliente. Considero que a sopa e a maioria das 

sobremesas têm qualidade, o serviço de vinhos é mediano, mas o prato principal muitas 

vezes deixa "muito a desejar”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Serei mais explícito. Correspondendo à sopa e à sobremesa (com qualidade), temos: 

O apoio à cultura e os eventos que se realizam ao logo do ano prestigiam o concelho, 

agradam aos munícipes pelo seu sentido lúdico e cultural e chamam cada vez mais turistas 

e visitantes a Águeda, aqui uma nota pessoal e sem comentários, obrigado coletividades do 

concelho e um obrigado muito especial à d'Orfeu.--------------------------------------------------------- 

------ A organização dos Serviços Municipais, a qualidade dos quadros e de todos os 

trabalhadores do Município e o apoio às atividades económicas, nomeadamente à fixação 

de novas indústrias (Parque Empresarial do Casarão) e a situação de equilíbrio financeiro 

do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Agora, usando a analogia com o serviço de vinhos (mediano) temos de concluir que a 

obsessão por ter uma "smart city” levada ao exagero, denota um certo provincianismo e leva 

a que outros aspetos importantes sejam esquecidos. Os problemas do saneamento, da rede 

viária e da recuperação dos Centros Urbanos das Freguesias, que têm sido prometidos mas 

com as obras a avançar passo de caracol. A pouca atenção dada às freguesias com 

grandes manchas florestais, a discussão especializada impõe-se, o envolvimento dos 

proprietários e de um modo geral das populações pode e deve contribuir para ultrapassar o 

flagelo dos fogos que nos deixa a todos nós preocupados e perplexos perante tamanhas 

catástrofes. A pouca firmeza do Executivo Municipal junto da CIRA, pelo menos aparente, 

indicia que esta Comunidade não considera o nosso concelho com a pujança e as 

potencialidades que possui como um dos motores económicos do distrito.------------------------- 
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------ Finalmente e correspondendo ao prato principal, que muitas vezes deixa muito a 

desejar, temos: O trânsito no interior da cidade, no que se refere ao ordenamento da 

circulação de uma forma mais racional, às infrações constantes e incontáveis ao código da 

estrada, estacionamento principalmente, devido à inexplicável falta de policiamento. As 

acessibilidades continuam por resolver Aveiro, A1, Coimbra, mais de uma hora que se 

demora mesmo não sendo nas horas de ponta, etc, etc, apesar das intenções manifestadas 

pelo executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Tirando a construção da variante que retirou o trânsito do centro de Águeda, que obras 

significativas se realizaram na rede viária nos últimos 20, 30 a 40 anos?---------------------------- 

------ O que pensam as associações abrangentes dos diversos sectores da economia no 

nosso concelho/região, do facto de o Casarão poder deixar de ser atrativo e começar a ser 

uma dor de cabeça para os investidores e para a generalidade da população, em virtude do 

caos rodoviário que se prevê venha a acontecer muito rapidamente.--------------------------------- 

------ Os investimentos previstos e em curso, fundamentais para o desenvolvimento 

económico de Águeda e da região, gerando sinergias com outras zonas industriais, poderão 

também vir no futuro a ser condicionados por falta de uma visão estratégica efetiva que 

conduza rapidamente a uma alteração da rede viária existente. Aliás já foi dito aqui por 

vários intervenientes de que este é um problema central e que deve ser encarado como tal a 

sua resolução. Não tem nada a ver com o partido Socialista nem com o PSD, nem com a 

CDU, CDS ou outros, tem a ver com o facto de uma necessidade da região, em que todos 

obreiros, os participantes económicos, seja no comércio seja na indústria, sejam as 

populações se devem mobilizar. Concretamente o sul do distrito tem dificuldades em 

agregar pessoas, em se industrializar, em se desenvolver. Porque do sul de Águeda para 

baixo é insipiente a industria e até em muitos casos o próprio comércio. Acho que 

deveríamos trabalhar no sentido de juntar vontades, dar-lhes corpo, reunir os técnicos e as 

vontades políticas e económicas para aproveitar esta boa leva, esta boa onda de valor 

acrescentado e marcar alguns pontos quer em relação a Águeda mas mais concretamente 

em relação à região. Nós olharmos só para o nosso umbigo, não resolve nada, não é 

suficiente e acabamos por entrar num ciclo vicioso em torno de nós que não nos leva 

rigorosamente a lado nenhum. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ A célebre Municipalização da Educação que em tão malfadada hora veio a ribalta por 

iniciativa do Presidente da Camara Municipal eleito pelo PS, mas, e que contra a CDU e a 

maioria dos Socialistas tentou afrontar uma das bandeiras da esquerda e da República. 

Digamos que a procissão ainda vai muito longe do adro sobre esta questão.---------------------- 
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------Posto isto, fica em linhas gerais a nossa opinião relativamente ao "Estado do concelho”. 

Um Município, como uma Empresa, um Restaurante ou qualquer outra organização, deve 

procurar o equilíbrio em todas as áreas em que atua e ponderar na prioridade das tarefas ou 

obras a executar. Deve fazê-lo com uma visão larga e moderna, mas sem exagero de 

modernices, e com a preocupação fundamental de propiciar a todos os munícipes do 

concelho, seja da cidade ou das freguesias (tem-se falado muito na cidade, eu também 

acredito que sim, pode ser a partir daqui que irradia, agora esperemos que tenha de facto 

esse eco, porque irradiar e depois encontrar o vazio, concretamente nas freguesias não é 

bom, ou seja, temos de criar infraestruturas mobilizando as populações para criar essas 

mesmas estruturas. O orçamento participativo, sou critico em relação a essa questão, pode 

não ser e não é de certeza aquilo que as freguesias almejam. Para isso tem lá os 

presidentes de junta, estão próximos das populações, tem os técnicos, tem as câmaras 

municipais, que têm muitos mais meios e que podem levar a cabo outros horizontes, rasgar 

um futuro mais propicio para que haja de facto um casamento melhor entre as freguesias e 

o concelho. Ou seja que não tenhamos de vestir o fato só quando é domingo para irmos à 

igreja ou a uma outra cerimónia qualquer. Que é a mesma coisa que “eu vou a Águeda, 

aquilo está lindo porque sou de Águeda e a minha freguesia, como é?” Acho que esta 

questão nos deve preocupar a todos. -------------------------------------------------------------------------  

------ As condições de vida exigidas por um país da Europa em pleno século XXI, com quase 

1.000 anos de história. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sr. Presidente da Assembleia - Francisco Manuel Gue des Vitorino:  --------------------- 

------ Concluímos assim com a intervenção de todos os grupos municipais e passaríamos 

então ao segundo momento com as questões colocadas pelas diversas bancadas ao Sr. 

Presidente da Câmara que deverá responder. Daria então a palavra ao grupo parlamentar 

do PS para se assim o entender, colocar as questões ao executivo.---------------------------------- 

------ José Marques Vidal – PS : ------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Partido socialista na análise a estes 11 anos e nomeadamente em relação a este 

mandato que está a decorrer, está entre a visão do dia das bruxas em que estamos hoje, 

com duas visões. O mundo dos deuses, dos prémios e da excelência e o mundo do diabo 

prometido que há-de aparecer. Isto é entre as realizações de um executivo com erros, 

algumas contradições ou os falhanços sistemáticos que o diabo não aparece. E se há coisa 

que o partido socialista pode afirmar ao fim destes onze anos é um grande orgulho nos seus 

autarcas. Um grande orgulho na ação que eles desenvolveram, na seriedade e competência 

que realizaram no exercício das suas funções e um grande orgulho por podermos afirmar 

que são todos eles sem exceção pessoas de bem. Se há coisa de que o partido socialista se 
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pode orgulhar é que devolvemos, não nós, nós todos autarcas, todos nós nas juntas, mas 

com uma certa proeminência no executivo, devolvemos Águeda aos aguedenses.-------------- 

------ Em 2005, se fosse e acho que houve, referiu-se há bocado aqui uns dados de 2005, 

não sei de onde foram retirados, se de alguma pro-data ou de algum estudo, mas 

perguntado às pessoas de Águeda que aqui moravam, só um décimo é que dizia que era de 

Águeda. Não sabemos porquê, nascidos cá, moravam cá, e diziam “sou da região de 

Aveiro”. Dez anos passados e podemos afirmar que talvez 90% digam antes de lhe 

perguntarem, “sou de Águeda”. E isto faz toda a diferença naqueles que sentem orgulho 

hoje em afirmar a sua cidade, a sua região porque se sentem bem com aquilo que cá foi 

feito, porque se sentem bem com o ambiente que existe, sentem até uma certa liberdade em 

poder afirmar que são desta terra. Claro que afirmam por vaidade, claro que afirmam porque 

as coisas estão a correr bem, porque se estivessem a correr mal, iriam esconder-se nos 

recantos do seu cinzentismo das suas vidas que são difíceis, mesmo hoje como eram antes 

também em 2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ No meio deste trabalho todo que a autarquia desenvolve e que desenvolve com 

qualidade é lógico que temos que concordar e o partido socialista é um partido livre, sem o 

preconceito da defesa e inamovível que nada pode mudar e temos de defender os nossos a 

todo o custo, porque os nossos a todo o custo que o partido defende são os habitantes de 

Águeda, os habitantes de um país que se chama Portugal e nunca os militantes ou 

simpatizantes de um partido que é o partido socialista. Como tal também conhecemos erros, 

temos divergências e elogiamos mas não de forma cega.----------------------------------------------- 

------ Acessibilidades, um fracasso disse o PSD. Nós em acessibilidades, e o Sr. Presidente 

da Câmara disse-o aqui ainda na última assembleia municipal, que é um dos problemas. E a 

nossa pergunta é tão simples, Sr. Presidente da Câmara, que neste momento estamos a 

falar do estado do concelho, refira aqui basicamente, coisas curtas a situação que se verifica 

nas acessibilidades, as que nos permitam chegar às vias rápidas ou as que nos permitam 

chegar aos grandes centros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Empresas, um fracasso. Um fracasso as empresas que vieram para o parque 

empresarial, é um fracasso porque já não há terrenos para a quantidade de empresas eu os 

querem comprar para poderem ir para lá. E isso não é um fracasso, o Parque Empresarial 

do Casarão, como o Sr. Presidente da Câmara referiu há bocado, e nós concordamos, é 

talvez a grande obra, a obra física porque a outra é talvez muito superior que é a obra do 

interior das pessoas, a obra que se faz sentir todos os dias, a parte do orgulho que pode 

mudar o paradigma de Águeda e aqui uma pergunta Sr. Presidente, em relação às 

empresas que nesse momento são candidatas ao Parque Empresarial do Casarão, se o 
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vetor da candidatura ao parque é simplesmente eu quero e compro ou se nós selecionamos 

e temos o dever de selecionar empresas ambientalmente responsáveis, empresas com 

alguma importância no mercado, empresas que honrem os seus compromissos e a minha 

pergunta é a seguinte: neste momento não há desemprego em Águeda, o desemprego que 

existe é residual, é rural, não é qualificado, não tem acesso à indústria, por mais industrias 

que façam aquele que lá está não é absorvido. E não há desemprego em Águeda porque 

não há sequer operários para as empresas que já lá estão, isso é um problema do mercado 

de trabalho, eles têm de aumentar ordenados, têm que ir busca-los, têm de ir a qualquer 

sítio buscar operários porque neste momento têm grande falta de quadros. Sr. Presidente, 

não há casas em Águeda para alugar, grandes dificuldades, vimos aqui algumas medidas, 

podia-nos dizer se se lembrar, duas ou três. Eu acho que temos ainda de ser mais 

proactivos na construção, recuperação, já se baixaram taxas, mas a ver se arranjamos mais 

ajudas para as pessoas que querem realmente recuperar, por no mercado de arrendamento 

e por no mercado as casas para esses operários.--------------------------------------------------------- 

------ Uma última reflexão ara ver se o Sr. Presidente sente isto que alguns de nós sentem, 

ou não. Não estará a existir o perigo de perante a falta de pessoas para as empresas, a falta 

de operários, a falta de casas para alugar e portanto a possibilidade de fixação, que 

empresas que nos prometeram 500 empregos, só tenham 200 e potencial de exportação de 

X, tenham X menos qualquer coisa, e que não existirá o perigo dos anos em que passaram 

os subsídios que lhes demos, as taxas que não lhes cobramos e os apoios que eles tem da 

Europa, de se irem embora como já aconteceu em muitas zonas industriais deste país?------- 

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

------ Vou só responder ao Sr. José Vidal e quando for o tempo do CDS responderei ao 

Professor António Martins. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobra as acessibilidades, pois continuamos a ver se encontramos uma solução para a 

ligação da autoestrada que entendemos que é mais premente. Mais do que uma ligação a 

Aveiro, interessa-nos uma ligação à autoestrada e não vale a pena estar a dizer que está 

fácil porque não está. E aquilo que esperamos pelo menos é metê-la no plano rodoviário 

nacional que é uma coisa que ainda não está sequer. Quanto aos acessos ao terreno para 

as empresas, nós estamos um bocado deformados das empresas que tínhamos no passado 

e estamos a transitar essa imagem para os dias de hoje. As empresas que se formas e que 

existem nos dias de hoje têm exigências e acompanhamento produtivo e ambientais muito 

superior aquilo que era no passado. Se eu vos disser que a Sakthi, que é uma fundição, vai 

ser pintada de branco, vocês ficam assim um bocadinho a pensar, que é toda a gente pensa 

que uma fundição está ligada a sujo, a negro, e ela vai ser branca por dentro portanto isto 
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quer dizer como é que a tecnologia evoluiu e como é que as empresas se vão estruturar e 

as empresas que nos procuram aqui assim em Águeda, apresentam as candidaturas ao 

terreno, fazem a sua inscrição e se temos possibilidades, aprovamos a sua candidatura. Nos 

vamos pressupor que elas vão trabalhar de acordo com as normas exigidas pelo país e pela 

comunidade onde estamos inseridos. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Respondendo também à última questão, das empresas poderem ir embora, mas é um 

risco, é um risco que corremos mas temos de o correr involuntariamente, porque nós 

sabemos o que é que acontece hoje, não sabemos o que é que acontece amanhã e isso 

pode acontecer mas eu prefiro sempre dez empregados hoje do que dez empregados 

desempregados hoje e amanhã. É uma situação que ninguém pode prever o que é que vai 

acontecer amanhã nas empresas, nós queremos que as empresas e pensamos que, quem 

está a investir também está a fazer um esforço no sentido de tornar pelo menos noventa e 

tantos por centro dos investimento que se fazem no país, se possam prolongar no futuro e 

dar lucros aos empresários e criar mais-valias para a região e para o país. ------------------------ 

------ Na questão das casas, como sabem, nós temos uma política que atua por dois lados 

na recuperação do imobiliário, portanto entendemos que mais do que contruir mais casas 

precisamos de ocupar as casas que existem neste momento no concelho. E atuamos por 

dois lados, por um lado aumentamos o IMI das casas que estão desocupadas e por outro 

lado damos condições para as recuperarem, porque queremos que estas sejam as 

primeiras, não avançamos nenhuma medida, e conscientemente, não ao incentivo da 

construção nova porque precisamos de recuperar os centros, não só das cidades mas dos 

nossos lugares, um pouco por todo o concelho. Por isso é que criámos 21 áreas e 

reabilitação urbana espalhada pelo concelho, porque precisamos de recuperar e assim criar 

condições para que as pessoas possam morar em Águeda. ------------------------------------------- 

------ Falta de pessoas para as empresas, eu considero que para trabalhar nas empresas eu 

acho que, enquanto Presidente de Câmara responsável, acho que é um problema positivo 

para a câmara, não é tanto para os empresários mas para a câmara é positivo porque se 

nós tivéssemos muito desemprego, que felizmente é residual e aí tivemos de fazer muito 

mais e tivemos de tomar medidas para apoiar as pessoas que estavam no desemprego, 

portanto aquilo que nós teremos de fazer e teremos de pensar nisso a médio prazo é 

estabelecer estratégias concertadas com as empresas para poder, num pacote, trazer as 

pessoas e ter casa aqui assim, servir de interface entre as empresas e os potenciais 

empregados que venham para cá. Isso poderá ser uma iniciativa que tenhamos de ter mas 

fico contente por começarmos a ter… e também fico contente por outras coisas, é que as 

mulheres estão a ocupar profissões que antigamente eram consideradas de homens, por 
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exemplo soldadores, há muitas mulheres já a fazer soldadura e com desempenhos muito 

bons, tão bons como os melhores profissionais homens. Também o que era considerado um 

soldador, o que faziam há meia dúzia de anos atrás não é aquilo que fazem hoje, embora a 

atividade seja, o esforço físico e as condições técnicas com que o fazem é totalmente 

diferente. Eu vi uma dessas novas soldadoras e quando cheguei à empresa parecia que ela 

estava num filme de ficção científica porque tinha uma viseira que fica opaca 

automaticamente com um tudo que prende à cinta, parecia aqueles filmes do Avatar. Isto é 

tecnologia e é facilitar a igualdade de oportunidades a todos. Penso que isso está a 

acontecer um pouco também entre nós. --------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Matos – PSD : ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Penso eu o Sr. Presidente da Câmara fez um discurso de balanço interessante, 

referindo algumas notas positivas mas marcando já o futuro, portanto eu penso que o Sr. 

Presidente da Câmara quer ficar ligado aquilo que foram os seus mandatos durante quase 

doze anos e penso que o seu discurso foi muito condicionante, portanto quem vier a seguir, 

rapazinhos ou não (como aqui foi referido) ficará condicionado por esta estratégia que foi 

definida para o desenvolvimento do concelho. Houve, naturalmente, coisas muito positivas, 

nomeadamente a criação de condições para o desenvolvimento empresarial, mas perece-

me que Águeda está um bocadinho melhor em termos de tecido empresarial mas os 

empresários ainda não notam. Isto está um bocadinho melhor, de facto há melhores 

condições, há um Parque empresarial com algumas condições de atratividade para os 

investimentos mas isto também numa conjuntura económica desfavorável de dificuldades 

por que passamos, talvez isso também possa explicar um bocado alguma falta de 

investimento. Quem está a investir no Parque empresarial está a investir bem porque tem 

condições para isso mas há uma preocupação que aqui já foi manifestada por outros 

intervenientes que é a ideia de que nós começamos a construir um projeto empresarial sem 

condições infraestruturais importantes, como são as acessibilidades. Eu estou preocupado 

com isso e penso que as pessoas que abordam o Sr. Presidente na rua dizendo que o seu 

trabalho foi de alguma forma positivo também lhe devem dizer isto. Também lhe devem 

dizer que ele não deve ficar conformado com a visita do Sr. Primeiro-ministro ao Parque 

Empresarial do Casarão e deve fazer o que um dia fez que é ir ter com o Primeiro-ministro a 

Oliveira do Bairro, chamava-se Pedro Passos Coelho, e chamar-lhe à atenção para aquilo 

que efetivamente achava importante, em defesa do seu concelho. Portanto nós devemos 

receber bem e também não devemos mal tratar Primeiros-Ministros, isso é uma questão de 

educação, ma acho que o Primeiro-ministro António Costa precisa de um Presidente da 

Câmara e agora em final de mandato que lhe deixe efetivamente vincada a ideia de que 
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para termos um parque empresarial que vai mudar a indústria do país (como já foi dito de 

forma entusiasmada pelo Sr. Presidente) ou que pode mudar ou que pode criar condições 

para mudar a industria no país, eu acho que está a postar bem, está a apostar alto e está a 

apostar forte, mas quem tem isso tem de dizer que Águeda não pode continuar em termos 

de acessibilidades no buraco em que está há mais de 40 anos. Ali o elemento da CDU disse 

e disse bem, é umas coisas que concordo com ele. Portanto eu não sei como é que vais ser 

possível circular tantas empresas de grande dimensão no Parque empresarial, sem uma 

ligação à autoestrada. Estou de acordo que se não for possível essa ligação Águeda-Aveiro 

será importante consolidar essa ligação à autoestrada e portanto o que eu pergunto é 

primeiro se vincou ao Sr. Primeiro-Ministro essa necessidade, por outro lado que não a 

deixe, que seja firme até ao final do seu mandato porque certamente quem lhe seguirá não 

vai abandonar esse combate. E porque noutras ocasiões quando quisemos ter aqui grandes 

combates, tivemos e estivemos unidos para defesa desses interesses do concelho. O 

parque empresarial para ter sucesso tem de ter acessibilidades se não tiver as coisas ficam 

mais complicadas porque as empresas pensam duas vezes antes de investir.-------------------- 

------ A segunda nota é relativa a dois agastamentos que o Sr. Presidente revelou aqui há 

não muito tempo relativamente ao esquecimento que a CIRA teve relativamente a 

investimentos para Águeda, a CIRA em geral tratou Águeda como um parente pobre e que 

isso ia ser alvo do seu combate junto da estrutura da CIRA e que nomeadamente ia ser 

convidado a vir a esta assembleia explicar a razão de ser dessa situação pelo Eng. Ribau 

Esteves que é o presidente da CIRA, até hoje e espero que até ao final do mandato, 

sinceramente não sei se é o Sr. Presidente da Assembleia se é o Sr. Presidente da 

Câmara… também se fala que pode ser seu adversário em eleições num concelho vizinho e 

portanto que comece já por chamar o adversário ao combate que é trazê-lo aqui à 

Assembleia Municipal e dizer-lhe Sr. Presidente, nós fomos mal tratados em matérias de 

investimentos e não gostamos disso. É uma outra pergunta que eu deixava no ar.-------------- 

------ O segundo agastamento tem a ver com a Adra. O Sr. Presidente chegou a anunciar ou 

a vaticinar a ideia de que até se podia ir para tribunal se continuassem as coisas como estão 

e vamos lá ver, até achei um bocadinho agressiva essa posição mas, não obstante, firme. E 

ao falarmos da Adra eu lembraria aqui um bocadinho de história sobre isto que o executivo 

depois de tomar posse, começou por integrar os serviços municipalizados na câmara, mais 

tarde, agosto de 2009 se não estou em erro, trouxe à assembleia municipal uma proposta 

de adesão à Adra que foi votada maioritariamente pelos vereadores do PS mas com os 

votos contra dos vereadores do PSD. Porque a situação já na altura oferecia dúvidas, 

portanto não foi um mar de rosas esta história de adesão à Adra. Havia divergências, as 
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dúvidas levantadas foram imensas acerca do negócio, dúvidas que foram levantadas e o 

mero levantar das dúvidas gerou críticas da parte do partido socialista porque estaríamos a 

por um entrave ao progresso. Resposta do executivo na altura, “parece ser uma solução 

equilibrada que garante sustentabilidade ao sistema que vai de encontro às normas 

europeias que tem de ser e deve ser feito em relação ao setor das águas. Penso que seja 

uma solução para que deixemos de ter aguedenses de primeira e aguedenses de segunda. 

Quando da fase final de investimento deste projeto em 2015, quem cá estiver poderá 

ajuizar.” Ora bem, relativamente à Adra a assembleia municipal deu ao executivo o mandato 

necessário para que essa estratégia fosse levada por diante. Penso que nós estamos em 

jeito de valência mas também temos que ter a noção de que é preciso voltar ao tempo da 

responsabilidade política. Não podemos ser só responsáveis pelos sucessos, também 

temos que assumir as responsabilidades pelos insucessos e tendo o executivo carta-branca 

relativamente à Adra, o que aconteceu foi o seguinte, os aguedenses passaram a pagar 

mais cerca de 2 milhões por ano por água e saneamento, desde 2010, estamos em 2016, os 

munícipes pagaram mais 12 milhões de euros, a câmara recebeu pela concessão da 

infraestrutura cerca de 1 milhão e 250 mil euros. O investimento ninguém o fez, posso estar 

errado em relação ao números, são informações a que tive acesso. A verdade é que nós 

estamos cá, estamos em 2016 e perguntamos se esta estratégia que foi um estratégia do 

executivo socialista, embora aprovada pela assembleia municipal que lhe deu carta-branca 

para a levar a cabo, se foi um bom negócio, que foi negociado pela câmara municipal e tem 

de assumir essa responsabilidade, que desculpa é que podemos arranjar hoje para dar aos 

nossos concidadãos que nos abordam na rua para lhes dizer assim “ os senhores pagam 

mais 2 milhões de euros por ano mas têm o mesmo serviço. Ainda não têm um serviço à 

altura do que foi contratualizado.” E se não foi cumprido então eu estou como o Sr. 

Presidente, quando os contratos não são cumpridos há um sítio onde isso se pode resolver, 

que são os tribunais, se não se conseguir resolver de outra maneira. E portanto perguntava 

ao Sr. Presidente qual é o ponto da situação em relação a este segundo agastamento. 

Tamos a falar de dois agastamentos, um em relação à CIRA que desprezou Águeda, um em 

relação à Adra que não está a cumprir o seu contrato.---------------------------------------------------- 

------ Uma nota final relativamente à regeneração urbana. Das coisas positivas que se fez 

em Águeda foi a regeneração urbana mas a conceção de alguns planos da rede viária 

dentro da cidade não me parece que tenham favorecido muito nem as pessoas, porque se 

se governa para as pessoas nós temos que fazer urbanismo para as pessoas mas também 

para a circulação. Aquilo que se está a passar na Avenida Eugénio Ribeiro com aquela 

estrada feita em cobra, não retilínea, porque podia ser retilínea. Eu tenho saudades da 
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Avenida Eugénio Ribeiro que poderia estar com a regeneração que tem mas direitinha e que 

tivesse um espaço para que os camiões (não podem passar camiões na avenida mas a 

verdade é que eles estão lá), as situações sucedem-se, os estacionamentos irregulares, ou 

em cima da relva, ou a torpedear o trânsito de quem quer passar, a fazer descargas… 

portanto aquilo é um erro de conceção e nós temos de assumir. Eu até alvitro um pouco 

mais, quem for Presidente da Câmara no futuro que assuma que vai rever o traçado da 

Avenida Eugénio Ribeiro, as pessoas agradecerão, o comércio agradecerá e as pessoas 

terão outra motivação para ter comércio ali e noutros locais. Sei que a tendência é essa de 

tirar os carros da cidade e de devolver a cidade às pessoas, eu conheço isso tudo e vejo 

que relativamente às visitas que faz ao estrangeiro e também às que eu conheço, é essa a 

tendência mas nós temos que o fazer bem esse trabalho e acho que não o fizemos bem e 

temos de assumir isso, as coisas podem-se corrigir e esse é um problema que afeta a 

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

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

------ O Sr. Dr. Paulo Matos começou por dizer que o discurso que fiz foi condicionante, 

obviamente que todo o discurso é condicionante quando se tem linhas, eu assumo que é 

condicionante, agora, há outras perspetivas que poderão ser assumidas e há algumas 

coisas que vêm de trás e têm alguma projeção de futuro. Também falou aqui sobre a minha 

ida a Oliveira do Bairro e falar com o Sr. Primeiro-Ministro do governo anterior, primeiro eu 

não mal tratei o Sr. Primeiro-Ministro, eu fui fazer aquilo que eu acho, e o Sr. Primeiro-

Ministro atendeu-me muito bem e disse inclusive que não fazia sentido aquilo que o Sr. 

Ministro da Saúde estava a fazer que era não falar comigo (que depois ele continuou a fazer 

a mesma coisa) portanto aquilo que eu fui fazer foi tentar obter uma via para ser ouvido. 

Atualmente o Dr. António Costa até me ouviu mas não me respondeu foi no sentido que eu 

queria, vocês assistiram, quem esteve lá assistiu, sobre a ligação Águeda-Aveiro e que eu 

ando a tentar compor as pontas a ver se resolvemos aquilo de outra forma, porque ele ouvir 

ouve-me mas eu queria mais do que isso. Ouvir é bom, já é alguma coisa mas só ouvir não 

chega muitas vezes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quantos ao agastamento, pois efetivamente com a CIRA nós achamos que quando foi 

negociado o pacto fomos prejudicados nas verbas que nos foram destinadas, 

nomeadamente na área das escolas, porque não havia verbas para escolas secundárias, 

nós insistimos e no final houve para outros concelhos e não houve para Águeda, quando 

disseram que o critério tinha sido estarem previstas realizarem obras pelo parque escolar. 

Bem, na Adolfo Portela estiveram lá os contentores para iniciar a obra, portanto não sei 

como é que não estavam previstas as obras se estiveram quase adjudicadas e tudo. ---------- 
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------ Quanto à vinda do Eng. Ribau Esteves, aquilo que ele costuma fazer, mas ele comigo 

gosta de variar as coisas, comigo não, com o concelho de Águeda tem sido quase sempre 

no sentido prejudicial, é que delega no Pre4sidente da Câmara, mas com certeza que o 

podem convidar à vontade para vir cá, ele está livre e a assembleia é livre de convidar quem 

quiser para vir falar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Sobre a Adra, e respondia aqui também em simultâneo ao Sr. António Martins. Queria 

dizer que nós recebemos cerca de 800 mil euros e não arranjamos desculpa, nós 

entendemos e já foi aqui dito que face aos dados que tínhamos era a melhor decisão que 

podíamos ter para resolver o problema da água e do saneamento no concelho. Só que a 

execução dos contratos não foi aquilo que estava estipulado e aquilo que esperávamos que 

fosse. E abordando a questão agora de uma forma mais genérica, nós estamos no momento 

da discussão do EVEF e finalização do EVEF. Houve várias reuniões, provocámos várias 

reuniões, solicitámos bastantes elementos e ainda não temos todos os esclarecimentos 

sobre o EVEF que pretendemos. Na sexta-feira enviámos 3 documentos para a CIRA e para 

a Adra porque na revisão do EVEF estão a propor também a revisão de algumas alíneas do 

contrato de parceria e do contrato de gestão, em que algumas delas reforçam enormemente 

as competências da comissão de parceria. Aquilo que nós fizemos foi demonstrar o nosso 

desagrado nesse reforço de comissão de parceria porque ao limite a pessoa que fosse 

nomeada pelos municípios para os representar poderia tomar decisões vinculativas para os 

municípios sem sequer os ouvir. E portanto não concordamos, este é um dos documentos 

que enviámos. Outro tem a ver com esclarecimentos do EVEF, queremos respostas a 

algumas questões que estão no EVEF que os nossos consultores nos apontam como sendo 

pertinentes esclarecer. Um terceiro e porque está previsto no contrato de gestão é que 

aquando da revisão do EVEF podem ser feitos ajustes na distribuição do capital social da 

empresa, obviamente dentro dos 49% que cabem aos municípios, penso eu. Aquilo que nós 

fizemos foi enviar também de acordo com os estudos efetuados sob a proposta que está 

neste momento na mesa do EVEF para recomposição do quadro do capital social da Adra e 

colocámos lá também, porque não conseguimos ter acesso à forma como foi feito de início a 

distribuição do capital social, ninguém nos mostra os cálculos das contas que foram feitas 

para essa distribuição inicial, nós apresentamos também, porque achamos que estamos 

lesados, a proposta do município ser recercido numa verba que entendemos que no sé 

devida. Mas obviamente que isto são documentos para discussão e que nós queremos 

neste momento em que terá se der assinado novas adendas ao contrato de gestão e ao 

contrato de parceria, esperamos brevemente discutir isto com a administração da Adra e 
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também com os outros parceiros, os dez municípios que fazem parte das águas da região 

de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre a projeção dos investimentos e a faturação aos diferentes municípios, isto são 

documentos grandes que fazem parte da EVEF e não temos problemas nenhuns em dar e 

divulgar, mas são folhas de cálculo muito pesadas e iremos fazer essa distribuição 

brevemente. Tem toda a razão, EVEF (Estudo de Viabilidade Económico-Financeira).--------- 

------ Sobre a regeneração urbana, os centros das cidades são para os carros andarem 

devagar. Não é para cortarmos o acesso dos carros, é para eles andarem devagar. Uma 

reta dá muito mais confiança a um automobilista do que uma estrada com curvas. Uma 

estrada larga dá muito mais confiança a um automobilista do que uma estrada estreita. 

Depois, a avenida que está na Eugénio Ribeiro, se o camião encostar bem permite que um 

carro ligeiro passe com cuidado, basta que o condutor seja minimamente diligente. Aquela 

rua, o problema do estacionamento foi devidamente equacionado e nós tínhamos diferentes 

problemas ali. Temos sítios de descargas pesadas na Lotus, farinhas para a Lotus, farinhas 

para a Quinta verde, farinhas para a Micavina. Ora onde é que pomos o estacionamento dos 

pesados? O que é que optámos? Fazer uma via que coubesse um camião bem encostado, 

e não é para estar estacionado o tempo todo, é para fazer a descarga e seguir e pode 

descarregar à frente do estabelecimento. Todas as opções têm riscos, esta foi a que 

tomámos a respeito desta avenida, tal como no início não colocámos sítios nenhuns para 

atravessar a relva, não havia passagens nenhumas e consciente isso, normalmente os 

planeadores pesam que as pessoas vão passar aqui e depois as pessoas passam ao lado e 

ficávamos com as passagens para peões num sítio e o sítio onde eles passam efetivamente, 

noutro. Assim, deixamos que as pessoas escolhessem os locais onde iam passar e a partir 

daí colocámos la meios para eles poderem passar em melhores condições. ---------------------- 

------ Pedro António Machado Vidal – CDS-PP : ---------------------------------------------------------- 

------ Sr. Presidente, ouvi com atenção o seu discurso e com muita pena minha nada foi dito 

sobre os problemas da zona serrana e sobre a desertificação do nosso concelho.---------------  

------ Com o passar dos anos verifica-se em Águeda o aumento do fosso que existe entre a 

serra e a cidade, ou seja, entre Águeda concelho e Águeda centro. Com o passar dos anos 

vamos vendo que palavras como solidariedade e subsidiariedade vão tendo cada vez 

menos importância nos orçamentos municipais. Julgo que um governante deve ter como 

preocupação principal defender o seu concelho como um todo aplicando sobretudo os 

recursos disponíveis em função dos que mais precisam. Caso contrário corremos o risco de 

viver num concelho que anda a duas velocidades. Neste momento as duas palavras mais 

ouvidas na serra de Águeda são desinteresse e esquecimento. A meu ver a serra não pode 
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ser apenas o local belo e tranquilo para onde as pessoas escolhem ir passar o resto dos 

seus dias. Não é aceitável termos uma parte do concelho com acesso a uma terceira 

geração de necessidades satisfeitas e outra totalmente ausente de requisitos básicos de 

subsistência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nós não podemos por exemplo construir super escolas numa parte do nosso concelho, 

deixando desmoronar outras noutras partes do mesmo concelho. Hoje, na serra de Águeda 

não existe nenhuma escola em funcionamento visto que aquelas que existiam tenham 

fechado as suas portas este ano. É muito mais difícil conseguirmos atrair habitantes para 

uma freguesia quando a mesma sequer uma escola aberta possui. Uma escola fechada é 

uma escola que nunca mais volta a abrir e isto Sr. Presidente não é saudosismo, é morte. --- 

------ Nós não podemos permitir que uma parte do concelho tenha todas e mais algumas 

infraestruturas básicas e outra parte continue sem nenhumas. No que diz respeito à água, 

há 14 anos que a mesma não chega aos que mais precisam. Há em Águeda freguesias que 

sequer têm um único metro de saneamento. O que eu aqui quero dizer hoje é o mesmo que 

o Sr. presidente da Câmara Municipal de Águeda diz aqui neste mesmo local e neste 

mesmo púlpito a todos os membros do governo que por aqui passam. Nos não podemos ter 

em Portugal portugueses de primeira e portugueses de segunda assim como também não 

podemos ter em Águeda aguedenses de primeira e aguedenses de segunda. ------------------- 

------ Nos últimos anos temos verificado que algumas ideias têm vindo a prejudicar a zona 

serrana do nosso concelho e aqueles que mais precisam em detrimento de outras que têm 

muito mais população e muito melhores condições de vivência. O orçamento participativo é 

uma delas, relembro que nos últimos dois anos foram aprovadas obras no valor de 2 milhão 

de euros sendo que para a freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba apenas coube uma 

migalha de 6 mil euros numa obra aprovada no ano passado para Lourizela. As regras 

conforme estão estabelecidas não têm em conta 2 princípios que referi no princípio da 

minha intervenção que são solidariedade e subsidiariedade.------------------------------------------- 

------ Não podemos continuar a ter em mente apenas a lógica da quantidade de pessoas 

num determinado local da nossa governação. Sinto muitas vezes que as juntas de freguesia 

não passam de parentes pobres no circuito da governação, ou seja, não passamos de 

criados do povo assumindo funções que muitas vezes não nos competem. Vivemos num 

tempo em que o poder central não nos ouve e o poder local apenas diz que não pode. Posto 

isto, faço apenas duas perguntas. A primeira é se em 2017 irá ter especial atenção ao 

estado de todo o nosso concelho e sobretudo à serra profunda e sua desertificação ou se 

vai continuar com os grandes investimentos longe daqueles que mais necessitam. A 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 31/ outubro/2016  

45

segunda pergunta e para finalizar é, caso haja, qual vai ser o plano estratégico de Águeda 

para as zonas rurais em 2017? --------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Eu começo por responder ao Sr. António Martins e depois ao Sr. pedro Vidal. 

------ E começaria por uma coisa que parece que está a incomodar muita gente que é o 

smart citizens, as cidades inteligentes. Eu vou ter algum gozo daqui a meia dúzia de anos a 

assistir áquilo que vão dizer esses e outros que estão aqui. Por que há aqueles que vão na 

primeria vaga e há aqueles que vão por arrasto quando são obrigados. Smart citizens é uma 

tendência europeia e mundial, eu gosto de estar com os primeiros e gosto que as pessoas 

de Águeda sejam os primeiros e tirem as vantagens daquilo que em primeiro pode haver de 

bom para si. E é por isso que aderimos ao projeto mas eu sei que é novo, que aqui na 

região há muito pouca gente a apostar nisso, alguns a começarem a apostar, alguns este 

ano mais porque agora vai ser ano de eleições e isto até vai dar umas coisinhas engraçadas 

e vai-se começar a falar que querem fazer umas coisas de cidades inteligentes. Posso-vos 

garantir é uma tendência e é assumido pelas grandes capitais europeias que disputam entre 

si quem é que melhores trabalhos desenvolve nesta área. E o smart cities é por exemplo o 

e-government, é a digitalização dos serviços, também faz parte disso. Outros serviços do 

governo também estão a caminhar para esta área e para serem digitais e para quê, porque 

vai ser possível às pessoas terem acesso a mais serviços com menor esforço. E isto é 

utilizar de forma inteligente a tecnologia aos seus serviços.--------------------------------------------- 

------ Sobre a rede escolar e as relações com o Ministério, nós temos as melhores relações 

com o Ministério da Educação, sobre a rede escolar não há discussão neste momento e 

portanto não temos qualquer notícia da forma como irá evoluir no futuro, penso que é um 

assunto quase encerrado se assim se pode dizer, daquilo que eu ouvi de outras entidades 

também pensam que sim. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre a área social, nós trabalhamos muito em parceria com as IPSS’s e queremos 

continuar a trabalhar e como eu tive oportunidade de dizer, nós sempre evitámos e 

recusámos inclusivamente criar estruturas na câmara que pudessem concorrer com as 

IPSS’s. Nós temos de trabalhar em parceria e não ser concorrentes. Temos acompanhado 

os problemas de algumas instituições, vamos tendo atenção mas não entramos aqui em 

loucuras porque a câmara não pode ser nem quer ser a dona das IPSS’s ou de um número 

significativo de IPSS’s no concelho, portanto iremos acompanhando e ver o que é que os 

tempos nos vão trazer. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre a floresta e a minha posição aqui é muito clara, como quase me tudo mas aqui é 

muito clara. Eu não sou contra o eucalipto, agora não sou a favor do eucalipto em tudo 
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quanto é sítio. O eucalipto tem sítio para estar e tem sítios onde não deve estar. Não deve 

estar nas galerias ripliucas, deve cumprir o PDM no nosso concelho, que nas zonas urbanas 

não prevê eucaliptos, devemos saber onde é que o pomos mas também estamos a falar de 

outras espécies de crescimento rápido, e devemos cumprir, quando há um plano de 

plantação também se deve cumprir. Não se deve apresentar uma coisa para ser aprovada e 

depois executar outra, mas eu sou favorável porque há muita economia do concelho que 

depende do eucalipto, temos de ser intransigentes é no respeito das regras, porque se tem 

X metros para afastar de um ribeiro tem de afastar. E nós temos aqui um problema, houve 

decisões que foram tomadas agora no concelho de ministros que eu ainda não tenho 

conhecimento mas aquilo que me chegou é que irão passar competências de fiscalização 

para autarquia. Vamos ver se somos capazes de assumir com elas para ter um bocadinho 

mais de ordem naquilo que se passa na plantação, não somos contra, tem de ser é 

ordenado e ter regras claras. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Quanto à situação financeira, obviamente que espero deixar a câmara com uma 

situação perfeitamente tranquila e apta para alavancar todo o conjunto de projetos com 

fundos comunitários que estão já provados e que irão ser desenvolvidos e outros que 

venham a ser entendidos pelos executivos que seguirem a este.-------------------------------------- 

------ Quanto ao Pedro Vidal, tem na sua freguesia, eu sei que foi antes da sua entrada para 

Presidente de Junta, mas o caso mais conhecido e melhor de combate à desertificação que 

temos no concelho que é Macieira de Alcôba. Quando chegámos ao executivo, Macieira de 

Alcôba não tinha um sítio para tomar café, não tinha nada, estava condenada à 

desertificação. E neste momento, fizemos um conjunto de projetos que eu acho que 

rejuvenesceu e continua a levar gente para Macieira de Alcôba. Agora eu quero que me 

digam quantos projetos é que trouxeram aqui à câmara de Águeda para serem aprovados 

ou para serem apoiados com vista à regeneração e a levar pessoas para as aldeias 

serranas, digam lá. Levantem lá o braço e digam um, dois, três? É que eu não conheço 

nenhum. O problema disto é que toda a gente quer que os outros façam, sobretudo que o 

Presidente da Câmara faça. Para ter estes projetos é preciso ver primeiro, quais é que se 

adequam, o que é que surge e o que é que se adequa para aquela zona e tem de envolver 

as pessoas do local e uns surgem outros são mais difíceis de aparecer. --------------------------- 

------ Também sobre a solidariedade e subsidiariedade quero dizer que naquilo que compete 

à câmara, as freguesias de que fala e que são as suas, Macieira de Alcôba e Préstimo está 

ao nível de todas as outras do concelho no que se refere à terceira geração de acessos. 

Colocámos exatamente ao mesmo nível, não houve aqui qualquer segregação. Aquilo que 

compete à câmara de Águeda diretamente, nós fizemos, aí essa carapuça não nos serve. Já 
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agora Sr. Presidente, o senhor tem umas das freguesias mais ricas do concelho, com mais 

recursos próprios e tem de ser tudo a câmara de Águeda? O senhor o que é que faz? Nós 

por muitas políticas não conseguimos fazer com que os pais tenham mais crianças em A-

dos-Ferreiros para não fechar o Jardim de Infância, não conseguimos, porque com 3 

crianças em A-dos-Ferreiros tem de fechar mesmo. ------------------------------------------------------ 

------ Sobre a atenção à serra, obviamente que temos muita atenção à serra. As pessoas da 

serra têm sabido e têm participado, por exemplo no orçamento participativo e têm estado a 

conseguir projetos. Agora, aquilo que iremos rever em princípio no próximo ano, sabemos 

que existe dificuldade de lugares mais pequenos mas o ultimo projeto que entro foi aprovado 

com 200 votos. Sei que Macieira de Alcôba não tem mas pode apelar à solidariedade e aqui 

a solidariedade não é feita pela câmara tem de ser feita pelas pessoas para que se possam 

desenvolver outros projetos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Há duas questões que no decorrer das diversas intervenções que se encadeiam e que 

suscitaram a vinda cá neste período que me está destinado. Uma questão é relacionada 

com uma sugestão dada pelo Presidente da Associação Empresarial de Águeda aquando 

duma visita por altura dumas eleições para o parlamento europeu em que estava o Viegas 

da CDU e que se falou na questão do porto de Aveiro e eventualmente da sua exploração. 

Ou seja, a linha está lá em termos de mercadorias, não está a ser aproveitada, até que 

ponto aquilo que foi dito aqui e aquilo que é mais ou menos o sentir da região se poderia 

(não sei se a CIRA teria alguma coisa a ver com isto ou não) ou poderíamos influenciar no 

sentido de aproveitarmos essa infraestrutura, aproveitar o facto de ser a opinião de uma 

associação empresarial que de algum modo verteu essa possibilidade, porque muitas das 

mercadorias produzidas em Águeda e na região sul vão ser portanto exportadas no porto de 

Leixões, podendo eventualmente ser explorada a questão de Aveiro. Eu não estou muito 

bem por dentro desse assunto mas por aquilo que foi lá dito parece-me que estudos mais 

aprofundados poderiam dar continuidade a algumas ideias que aconteceram.--------------------  

------ A outra situação é o seguinte, durante o almoço quando eu ia a ir para a minha oficina, 

ouvi uma notícia em que dizia o seguinte (a pretexto da questão das florestas, dos 

incêndios, etc) “A universidade de Aveiro candidatou-se e foi contemplada com o 

desenvolvimento de um projeto virado para a floresta que abrange Espanha, frança e 

Portugal” e então esse projeto, sob a professora Milene Matos que é de algum modo a 

pessoa responsável por esse projeto e que funciona na Universidade de Aveiro e pretende 

envolver técnicos ligados à floresta e também os proprietários. Ou seja, aquilo que eu dizia 

há bocado que era preciso discutir o assunto e é preciso que a gente inscreva de que não é 
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uma fatalidade os incêndios e todos os prejuízos que daí advêm, acho que sim, acho que 

existe matéria, estudos, os bombeiros, pessoas que estão no terreno, pessoas que 

conhecem, pessoas que têm experiência. O que é que o concelho, eventualmente, Águeda, 

tendo em conta que nestes anos dois grandes incêndios assolaram o nosso concelho e a 

nossa região, pode de algum modo esforçar-se no sentido de ir também buscar mais-valias 

a esse projeto integrando-se, não sei se é possível ou se não, mas pelo menos valeria a 

pena explorar essa possibilidade. Penso que não ouvi a notícia mal, mas como vos digo é 

uma questão recente e vocês naturalmente estarão em melhores condições para aprofundar 

e abordar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Sobre as mercadorias para o porto de Aveiro, a exportação de mercadorias tem a ver 

com o movimento dos navios e temos de saber se a Aveiro vêm navios que façam shipping 

para onde se destinam as mercadorias portuguesas, parece-me que não. São outro tipo, 

são graneleiros, etc, que vêm mais ao porto de Aveiro. Agora, vamos ver, não é fácil trazer 

navios porque os navios não vêm buscar um ou dois contentores, têm de ter grupagem para 

poder acostar. Mas de qualquer forma poderemos abordar isso, é um assunto de que não 

tenho um conhecimento muito aprofundado. ---------------------------------------------------------------- 

------ Sobre a Universidade de Aveiro, nós temos vários projetos com a Universidade de 

Aveiro, não sei se estamos neste consórcio, mas temos vários e vou saber o que é que este 

projeto da professora Milene Matos tem e inteirar-me deste assunto. Até pode ser um 

daqueles que estejamos já envolvidos em parceria, pode ser mas pode também não ser.-----  

------ Sr. Presidente da Assembleia - Francisco Manuel Gue des Vitorino:  --------------------- 

------ Terminaríamos aqui o primeiro bloco do segundo momento e iniciaríamos aqui a 

segunda ronda com as questões colocadas pelo PS.----------------------------------------------------- 

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

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

------ Eu vinha essencialmente fazer uma reflexão de que o abando, aqui a serra e a 

assembleia está vetada é triste e que discutir o estado do concelho com este abandono 

mais triste é porque não enriquece a discussão. ----------------------------------------------------------- 

------ Queria começar por dizer que mais uma vez parece-me que o PSD não está à altura 

dos acontecimento e que a única coisa que soube dizer do princípio ao fim é que “tudo mal” 

e eu também acho que está tudo mal mas por mais mal que esteja está muito melhor do que 

o que vocês fizeram durante 30 anos, essa é a grande questão. É uma questão de opinião e 

é a minha opinião. Portanto queria dizer que de facto Águeda durante anos e anos (vou 

repetir isto quantas vezes forem necessárias) exportou empresários, empresas e que de 
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facto a zona industrial do casarão foi um grande investimento, é um investimento que faz 

com que Águeda se projete no futuro definitivamente. A resolução económica grave que o 

concelho tinha que eram 18 milhões de divida, em primeiro aspeto essa resolução, e depois 

a criação do desenvolvimento económico para o nosso concelho é de facto as grandes 

obras para o nosso concelho e se uma por um lado dá consistência a outra projeta Águeda 

para o futuro e de facto verificamos que aquilo que era uma das imagens de marca para 

Águeda que eram as duas rodas, que andavam já sem rodinhas meias perdidas, finalmente 

reaparecem, ressurgem quer com investimentos locais o que é importante, com empresários 

locais, com empresários de Águeda que 3 empresas de renome se juntam (coisa 

interessante) convergem no mesmo sentido e 3 empresas que vão fazer uma empresa que 

penso que vai projetar o nome de Águeda e a viabilidade económica do nosso concelho 

passa também por isto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois temos também uma empresa que vem da Ásia, uma das maiores produtoras 

mundiais de veículos de duas rodas, bicicletas, que se vai instalar aqui no casarão. E a 

SAKTHI que de facto mesmo com as paredes pintadas de branco é a empresa que mais 

receio me mete e sempre o disse em termos ecológicos mas o Sr. Presidente já garantiu 

aqui e mais agora coma pintura branca de que de facto e como é óbvio hoje em dia as 

condicionantes ecológicas são muito mais fortes e portanto espero que traga só o 

desenvolvimento necessário e não traga situações menos agradáveis que eu penso que 

não. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Claramente o executivo não falhou. Durante toda a democracia todos os executivos 

falharam. Todos os executivos falharam nas acessibilidades da autoestrada, da ligação a 

Aveiro, ao porto d Aveiro, à A32, à A28, à A6, à A8, à A29, à A que quiserem porque não há 

acesso à autoestrada, ponto final. E portanto como toda a gente sabe o Sr. Presidente da 

Câmara tem feito esforços, não tem conseguido, lamentavelmente, infelizmente para nós 

que eu acho que isso é um dos motivos de atraso e esse é um dos erros que eu verifiquei 

aqui hoje, podia ter sido apresentada esta oportunidade e o Dr. Paulo matos disse e muito 

bem, que o Sr. Presidente da Câmara estava aqui a lançar as âncoras para o futuro. Pois 

então o Sr. Presidente tem de lançar as âncoras para o futuro, ninguém apresenta 

alternativa para nada, nem ideias para nada e ele tem de lançar as ideias dele. Ao menos 

para isto ter um rumo, portanto nós devíamos vir aqui falar essencialmente disso. Esse é um 

combate que tem de ser assumido por todos, como disse aqui o António Martins, que é a 

questão das acessibilidades que nos estão a penalizar e muito.--------------------------------------- 

------ Depois queria dizer que se tem feito muito, como dizia o Sr. Presidente numa altura 

duma catástrofe que aconteceu junto ao rio, e como aconteceu na Pateira de Fermentelos 
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ao pato bravo, de facto é que o pato bravo fez trabalho, de facto é que a Pateira nunca mais 

foi falada, agora falamos de outra maneira dela. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. 

Presidente é se em termos da Pateira em termos de drenagem, de trabalhos mais 

profundos, se isso é possível, se haverá verba se não haverá, em termos de futuro o que é 

que se perspetiva? Eu acho que essa é uma das situações que depois do grande trabalho 

feito devia ser implementado e acrescentado.--------------------------------------------------------------- 

------ E depois dizer claramente, toda a gente tem de dar opinião sobre a floresta, floresta 

não, monocultura intensiva de eucalipto. Eu acerca disso queria dizer que é curioso que 

quanto mais para cá estamos a andar e quanto mais meios vamos tendo, a câmara tem 

investido muito às freguesias serranas, na elaboração de estradões, tem-se feito 

investimento nas redes primárias nas freguesias serranas, que os bombeiros nunca 

estiveram tão bem equipados e agora temos uniões locais de proteção civil e a verdade é 

que mesmo assim foi o ano que mais ardeu, quando mais condições tínhamos foi o ano que 

mais ardeu. Portanto esta catástrofe tem de ser encarada como a situação lá em baixo da 

queda do muro. Esta pode ser a oportunidade se nós todos fizermos um exercício sério, não 

é preciso diabolizar eucalipto nenhum, o eucalipto nunca fez mal a ninguém, o eucalipto é 

uma grande fonte de riqueza mas podes ser também uma grande fonte de pobreza. Quando 

nós falamos nos pequenos proprietários que têm pequenas parcelas de terreno, se aquilo 

arde como em Agadão que ardeu há 4 anos e agora voltou a arder, se o infeliz do triste que 

tem meia dúzia de terrenos pequeninos, leva com dois incêndios destes e paga para ter 

eucaliptos. Eu veja sempre a história ao contrário porque há sempre a história do velhinho, 

“este carro era de um velhinho, está novo”, e aqui é a mesma coisa o velhinho precisa de 

dois terreninhos para se salvar, o problema é que se há dois incêndios como houve em 

Agadão, um em 2013 e outro agora, o velhinho não tem forma de subsistir. E não há em 

lugar nenhum do mundo que eu me lembre e que eu saiba nenhuma agricultura ou 

silvicultura que funciona com monocultura intensiva. A isto chama-se desgraçar o solo e 

depois trazer problemas de erosão e levar o solo a ficar não produtivo como aconteceu no 

Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A história aqui é discutirmos com seriedade a diversidade das espécies que se devem 

por, porque a diversidade das espécies que se colocam vão também trazer outra 

biodiversidade toda que é aquilo que nós cada vez mais vamos deixar de ter. Se nós vamos 

de Sever do Vouga à Mealhada, só se vê uma espécie de árvores, é praticamente o 

eucalipto. Isto tem de ser enquadrado, medido, tem de ser pensado e sempre ouvi eu que 

uma árvore planta-se para os netos e em Portugal não há avós só há netos e a única coisa 

que se vê é o lucro, o rendimento imediato e não se vê a preservação das espécies, não se 
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vê a preservação da nossa floresta, não se vê a biodiversidade e isso tem influências nas 

cheias, tem influência em tudo. Portanto isto é um assunto que tem de ser discutido 

seriamente entre todos, porque na politica como na sociedade não há iluminados, ninguém 

sabe mais do que ninguém e todos juntos conforme dizia aqui o camarada do PCP, temos 

de conversar com a Universidade e a Universidade já anda no terreno a analisar a questão 

da biodiversidade porque aqui há 15 dias eu e o Sr. Presidente do Préstimo estávamos no 

Préstimo e veio um jipe da Universidade de Aveiro que andam a ver a questão dos 

problemas que vai haver agora com as espécies piscícolas, com os animais, com os 

pássaros, com tudo por causa do incêndio. Portanto a universidade de Aveiro já ando no 

terreno, temos é que todos nos juntar e ver o que é melhor pra todos não é o que é melhor 

só para alguns e às vezes a análise que temos é o que é que é melhor para mim, não, o que 

é que é melhor para todos! A sobrevivência da floresta é a sobrevivência de nós todos, é a 

sobrevivência do nosso eco sistema e são esses assuntos que temos de discutir, é o futuro. 

Foi aquilo que o Sr. Presidente aqui disse, obviamente que o Sr. Presidente tinha de vir aqui 

dizer que aquilo que fez foi sempre o melhor do mundo, pois com certeza. Ele fez aqui 

transversalmente uma análise ao que fez e ao que fez bem, havendo coisas menos bem 

mas no âmbito geral, extraordinariamente positivo, isso é notório, só não vê quem não 

quiser. Eu concordei com tudo o que o Sr. Presidente fez, óbvio que não, era o que faltava, 

ninguém concorda com tudo o que o outro faz. E mais, depois do Sr. Presidente ir embora 

para Aveiro, para Águeda, para aqui para ali para onde for, depois de deixar de ser 

Presidente de Câmara, que isso é que é correto e é certo, é o que vai acontecer, por muito 

que ele queira e as pessoas queiram, não vai ser. Mas ninguém pode fugir muito de muitas 

coisas, esse é que é o problema, é que se calhar ninguém pode fugir de muitas coisas que 

foram feitas porque de facto as coisas têm um encadeamento e têm uma lógica e essa têm 

de se seguir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Queria dizer que ao fim de 11 anos, Sr. Presidente da Câmara, Águeda é uma terra 

mais forte, mais consolidada e é uma terra com mais futuro e é uma terra pelo que vou 

vendo, onde nos sentimos melhor. Temos mais qualidade de vida e isso é fundamental e é 

para isso que servem os autarcas e é para isso que nós cá estamos. ------------------------------- 

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

------ Sobre a dragagem da Pateira, nós temos uns ambientalistas e com possibilidades de… 

e que dão pareceres e outras coisas que quando as coisas se estão a degradar pode-se 

deixar estar que não há problemas, se alguém tenta fazer alguma coisa para recuperar tem 

de se fazer estudos que nunca mais acabam, que nunca conseguimos fazer nada. Isto para 

dizer que o projeto para dragagem da Pateira já esteve quase a ser chumbado então acho 
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que, há partes da Pateira que se não houver intervenção relativamente rápida entram em 

eutrofização e vão ser um problema de saúde ambiental grave é que arrepiaram algum 

caminho e então deram o parecer favorável a que fosse feita alguma intervenção e neste 

momento o estudo de pacto ambiental está aprovado e está a aguardar que haja 

capacidade financeira de meter nos projetos comunitários para ser apoiado. Foi um parto 

difícil para conseguir um parecer favorável para que se conseguisse intervir na Pateira.-------  

------ Alberto Marques – PSD : ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Num primeiro à parte queria congratular aqui com os rumores relativamente ao futuro 

do Paulo Seara, penso que ele está de facto no caminho certo porque se o Sr. Presidente 

conseguiu quadruplicar o tempo disponível da sua intervenção de 10 para 40 minutos, o 

Paulo conseguiu quadruplicar de 3 para 12, portanto se isto é uma tendência presidencial 

penso Paulo, estás no teu caminho correto.----------------------------------------------------------------- 

------ As últimas notas, vou realmente tentar respeitar os 3 minutos, porque os 3, os 5 e os 

10 eram o que nos estava destinado e nós programa-nos as intervenções nesse sentido. Se 

eu tivesse mais tempo até podia ter feito uma intervenção mais amigável porque o Sr. 

Presidente sabe que eu também gosto de smart cities e smart citizens e dessas modernices 

todas porque também sou um aficionado mas entendo que a função da oposição e dadas as 

limitações que temos neste contexto é vir aqui apontar o tal copo meio vazio porque o meio 

cheio sabíamos que o Sr. Presidente ia fazê-lo com toda a categoria como aliás o fez. 

Portanto daí essa explicação e peço ao Sr. Presidente da Assembleia algum rigor nisto e 

quando me tocar a mim, mande-me calar que eu também cá estou para isso.--------------------- 

------ Vou terminar apenas com duas notas importantes, uma é que acho importante o que o 

José Vidal falou há pouco, que estejam definidas e claras e prontas a ser acionadas as 

garantias para os investidores que vêm cá para Águeda que não cumpram aquilo que era 

suposto cumprir, para evitar futuros LIDL’s. Às vezes também me custa um bocadinho e 

compreendo que o executivo e os vereadores e os membros do PS se sintam agastados por 

algumas observações que nós fazemos sobre os aspetos menos conseguidos da 

governação, também nós, eu sinto-me um pouco agastado às vezes com as sucessivas 

tentativas de que nós ou eu pelo menos, de dizerem que está tudo mal, porque não é 

verdade. E põe-nos aqui na boca que nós somos contra o parque do casarão, contra as 

smart cities, contra isto e contra aquilo e não é verdade. Como vocês ficam agastados com 

alguns excessos que nós possamos ter pontualmente nós também ficamos agastados com 

os excessos que os senhores têm em relação a nós.----------------------------------------------------- 

------ Finalmente e era esse o assunto que eu tinha para os 3 minutos, vou abreviá-los, tinha 

a ver com a regeneração urbana, o Paulo Matos já falou há pouco sobre alguns aspetos 
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importantes. Penso que é preciso a humildade porque a inteligência o senhor tem-na sem 

sombra de dúvidas, é preciso a humildade para assumir que foram cometidos alguns erros, 

se tiver alguma dúvida pergunte às pessoas, aos munícipes, aos comerciantes, aos pais das 

crianças que estão na escola, a quem o senhor quiser, se alguém está satisfeito com o que 

acontece com o trânsito na cidade, não apenas na Avenida Dr. Eugénio Ribeiro mas em 

todas as ruas que a circundam em função dos sentido únicos que apareceram do 

estreitamento das vias e ausência de estacionamento. Neste momento o trânsito está muito 

caótico e eu não digo isto apenas no sentido de dizer que está mal, já todos vimos que está 

mal e o senhor sabe que está mal e sabe que é possível de ser corrigido. Eu digo isso 

porque estamos às portas do novo projeto de regeneração urbana que vai ser estendido a 

mais ruas da cidade e eu não conheço os projetos, era importante nós sabermos o que é 

que vai acontecer. Da outra vez, o Sr. Presidente da Câmara fez aqui uma sessão que eu 

vim e vieram muitos comerciantes na altura apresentou-nos a regeneração urbana, nós 

fizemos uma série de observações e criticas “olhe que isto assim não, assim não”, fez tudo 

como tinha previsto inicialmente e ignorou completamente as criticas e sugestões que lhe 

fizeram. Eu não seu se esta nova onde de PRU vai ser uma extensão do caos que neste 

momento ocorre no trânsito da cidade ou a um perímetro um bocadinho maior. Esperemos 

que não, que tenha o cuidado de avaliar isso.--------------------------------------------------------------- 

------ Finalmente uma coisa que falou há bocadinho que eu fiquei preocupado relativamente 

à Adra. Alguém nos vai mostrar as contas da forma como foram calculadas as componentes 

do capital social, as participações? Nós entramos assim dentro sem mais informação, esta 

foi a melhor opção? Quando houver oportunidade de nos dar alguma informação sobre isso 

penso que são pertinentes, estamos a falar duma decisão importantíssima para o nosso 

futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ Voltando à regeneração urbana nós devemos andar em cidade diferentes, eu vou ali 

muitas vezes à avenida e as pessoas que eu encontro lá, ninguém me refere que as coisas 

estejam mal. Aquilo que eu vejo é pessoas a utilizar as esplanadas, é miúdos a brincar nos 

espaços verdes, é isto que eu vejo mas se me está a querer dizer que os carros têm de 

andar mais devagar agora dentro da cidade, é verdade. Que têm de andar em sentidos 

únicos, é verdade. Isso é tudo verdade e está provado também que o que interessa é a 

velocidade média, não é andar muito depressa para chegar rapidamente ao obstáculo. 

Aquilo que queremos +e que andem devagar dentro… estamos a falar deste coração, desta 

parte central da cidade. Nós mudamos as ruas mas a mentalidade das pessoas demora 

muito mais anos a mudar e se nós estamos à espera de mudar as mentalidades para fazer 
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alguma coisa então não fazemos. Nós temos de começar por algum lado e aquilo que temos 

de fazer é ter uma ideia de futuro e alguns princípios e aquilo que nós queremos é uma 

cidade mais para as pessoas e então vamos restringir obviamente nos carros. Obviamente 

que quem está habituado a fazer tudo de carro e a levar o carro para todos os lados se 

sente constrangido na sua ação, obviamente que deixaram de poder ou têm mais 

dificuldade em para em segunda fila (não conseguem agora) na avenida. Para numa e o 

outro passa, parar um, parar outro e passar numa terceira, isso não consegue e esse 

hábitos o senhor sabe ou sabia que há muitos, e mais, haviam pessoas que para não pagar 

o parcómetro, estacionavam em segunda via para que a câmara não pudesse atuar e estes 

maus comportamentos e este tipo de atitude de pouco civismo, não podemos fazer nada. 

Nós procuramos que as pessoas tenham uma cidade que seja agradável para elas e que se 

todo cumprirem razoavelmente as regras possamos ter uma sã convivência, é isto que nós 

preconizamos. Temos de andar sempre atrás dos prevaricadores para que não aborreçam 

tanto aqueles que têm um comportamento adequado.---------------------------------------------------- 

------ Sobre os projetos, estamos a começar a fazer alguns, ainda não os temos elaborados. 

Temos elaborado um que já está em concurso que é para trás da biblioteca e estamos na 

fase final de outros mas brevemente iremos dar conhecimento disso. ------------------------------- 

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

------ Eu vou ter de começar por uma pequena provocação que o Sr. Presidente de certo me 

permitirá. Sr. Presidente, a boa saúde financeira da autarquia deve-se a uma boa gestão, já 

a saúde financeira de uma qualquer freguesia já se terá de dever ao facto dela ser mais ou 

menos rica, pareceu-me que estávamos perante um cenário de dois pesos e duas medidas. 

------ Discutir o estado do concelho deve ser também discutir o posicionamento e a 

performance do concelho na região em que ele se insere. Águeda é hoje um concelho 

diferente do que existia há uma década atrás quando este executivo entrou em funções. É 

verdade que houve aspetos que evoluíram mas houve também outros que regrediram. 

Como já aqui foi dito, Águeda perdeu entre 2001 e 2015 cerca de 5% da sua população, 

mais de 2 mil pessoas. Na região de Aveiro só Anadia e Sever do Vouga perderam mais 

população que Águeda num período em que a população da região se manteve. O índice do 

envelhecimento do concelho em 2015 é o terceiro pior da região, apenas Anadia e Sever do 

Vouga indicam piores índices de envelhecimento. A taxa de natalidade do município em 

2015 fixou-se em 7 nascimentos por cada mil habitantes, pior desempenho somente mais 

uma vez s Anadia e Sever do Vouga. ------------------------------------------------------------------------- 

------ A taxa de conclusão do ensino secundário no ano letivo de 2013-2014 foi a terceira pior 

da região. Piores só Ovar e Murtosa. O número de pessoas que em Águeda possuem 
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habilitação superior entre 2001 e 2011 quase que duplicou mas encontra-se ainda abaixo da 

média da região. O rendimento médio mensal de trabalhadores por conta de outrem em 

2013 foi de 931€, nemos 54€ que a média da região. Entre 1993 e 2013 o poder de compra 

dos aguedenses aumentou somente 22%, bastante abaixo da média da região. Somente a 

Murtosa e Aveiro tiveram piores evoluções sendo que Aveiro partia de um valor 

consideravelmente superior. A taxa de utilização de respostas sociais e de creche em 2015 

era muito próxima da região. O número de consultas por cada mil habitantes entre 2002 e 

2012 diminuiu 16%, mais 6% do que a diminuição média na região de acordo com os dados 

disponíveis. Entre 2001 e 2015 a taxa de criminalidade do concelho aumentou estando 

ainda em média com a região. Dos dados disponibilizados pela CCDR centro, Águeda é dos 

poucos municípios sobre os quais não é possível analisar a evolução de cobertura dos 

sistemas de abastecimento de água bem como do tratamento e recolha de águas residuais, 

em 2006, ultimo ano disponível tínhamos a terceira pior taxa de abastecimento de água. O 

volume de negócios das empresas aguedenses entre 2010 e 2013 diminuiu 8%, bastante 

abaixo da média da região que se manteve. O número médio de dormidas em 2014 era de 

1,6 noites, pior desempenho somente no concelho de Albergaria-a-Velha. A proporção de 

edifícios muito degradados entre 2001 e 2011 diminuiu 300%. Se bem me recordo neste 

período não existia penalização para edifícios degradados ou devolutos em sede de IMI. 

Será interessante voltar a esta análise quando existirem dados mais recentes já com a 

majoração a ser aplicada. Foi nesse período onde no município se verificou melhor 

evolução. Nem tudo está mal mas Águeda enfrenta ainda enormes desafios, diria Sr. 

Presidente que apesar de depender da internet para trabalhar e um pouco à revelia do que 

aqui foi dito não me vejo a passar a viver numa localidade onde tenho internet mas não 

tenho acesso a água potável. Há ainda um logo caminho a percorrer para que se consiga 

ultrapassar o desfasamento que Águeda possuiu relativamente a muitos dos seus vizinhos 

permitindo que as suas gentes vivam melhor, com mais riqueza e que por cá se queiram 

fixar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Não há questões e portanto não tenho nenhum comentário a fazer.--------------------------- 

------ Sr. Presidente da Assembleia - Francisco Manuel Gue des Vitorino:  --------------------- 

------ Segundo me parece o elemento da CDU prescinde da palavra e portanto desse modo 

encerraríamos aqui a sessão.------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Cumprimos o nosso alinhamento e a nossa ordem de trabalhos. Agradeço a todos e 

marcamos encontro, em princípio para o dia 7 de dezembro para a sessão ordinária da 
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Assembleia Municipal que em princípio se realizará em Belazaima do Chão se tudo correr 

bem. Muito obrigado. Boa noite e até à próxima sessão. ------------------------------------------------ 

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

encerrados os trabalhos desta sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata, que 

tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que 

vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ------------------------------ 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

 

 

A Primeira Secretária: 

 

 


