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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da 4 Sessão Extraordinária,

 da Assembleia Municipal de Águeda, de 26 de outubro de 2018

------- Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma

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

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

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

municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: ---------

------ Brito António Rodrigues Salvador - Juntos; --------------------------------------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD; --------------------------------------------------------------

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

------- João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos; -----------------------------------------------------------

------- Cristina Paula Fernandes da Cruz - Juntos; ------------------------------------------------------------

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

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

------- Armando Paulo Almeida Galhano - Juntos; -------------------------------------------------------------

------- Carlos Filipe Correia de Almeida - PSD; -----------------------------------------------------------------

------- Abílio Ferreira Gomes da Silva - Juntos; -----------------------------------------------------------------

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

------- Elisa Maria Pires de Almeida - PS; ------------------------------------------------------------------------

------- Daniela Carina Mendes - Juntos; --------------------------------------------------------------------------

------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD; --------------------------------------------------------------

------- Rogério Magalhães Matias - Juntos; ----------------------------------------------------------------------

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

------- Humberto José Tavares Moreira - Juntos; --------------------------------------------------------------

------- Ana Rita de Brito Carlos - PSD; ----------------------------------------------------------------------------

------- Luís Armando Ferreira Pina Figueiredo - Juntos; ------------------------------------------------------

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

------- João Paulo Rodrigues de Nogueira Veiga - PSD; -----------------------------------------------------

------- Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta/Uniões de

Freguesia (PJF): ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Albano Marques de Abrantes - UF de Aguada de Cima; --------------------------------------------

------- Jorge Manuel Castanheira Martins - UF de Águeda e Borralha; ----------------------------------

------- Ana Paula Moreira - UF de Barrô e Aguada de Baixo; -----------------------------------------------

------- Vasco Miguel Rodrigues de Oliveira - UF de Belazaima, Castanheira e Agadão; ------------

------- Carlos Miguel Nolasco de Lemos - PJ de Fermentelos; ---------------------------------------------

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

------- Pedro António Machado Vidal - UF de Préstimo e Macieira; ---------------------------------------

------- Manuel José de Almeida Marques de Campos - UF de Recardães e Espinhel; --------------

------- Sérgio Edgar da Costa Neves - UF de Travassô e Óis da Ribeira; -------------------------------

------- Paulo Jorge Reis Tavares - UF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; -----------------------

------- Luís Filipe Tondela Falcão - PJ de Valongo do Vouga; ----------------------------------------------

------- Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes os seguintes membros: -------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – Juntos – Vice Presidente; -------------------------------------------

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

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

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – Vereador; -------------------------------------

------ António Manuel Gama Duarte – PS – Vereador; -------------------------------------------------------

------- Antero Ricardo dos Santos Almeida - PSD; -------------------------------------------------------------

------- A sessão foi presidida pelo Senhor Presidente da Assembleia, Brito António Rodrigues

Salvador,  que  saudou  os  presentes,  bem  como  todos  os  que  acompanhavam  a  sessão

através dos canais de comunicação, nomeadamente a Águeda TV, desejando a todos um

excelente trabalho. O Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por  Cristina Paula

Fernandes da Cruz e Daniela Carina Mendes. --------------------------------------------------------------

------  Antes de passar  à comunicação das ausências,  o  Senhor  Presidente da Assembleia

chamou procedeu à tomada de posse de Antero Ricardo dos Santos Almeida como vereador

da Câmara Municipal, na sequência do pedido de renúncia da Vereadora Maria Luísa Leite de

Carvalho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- De seguida, o Presidente deixou uma palavra de agradecimento à !!br0ken!! Maria Luísa

Carvalho,  pela  forma  cordial  com  que  tratou  não  só  o  mesmo  enquanto  Presidente  da

Assembleia Municipal,  mas também toda a Assembleia,  reconhecendo a sua gratidão e o

reconhecimento do trabalho desempenhado. ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS ------------------------------------------
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------- Foram verificadas as justificações de faltas dos seguintes membros: ---------------------------

------- O deputado Pedro Miguel Alpoim e Marques, substituído por Armando Paulo Almeida

Galhano; o presidente da União de freguesias de Barrô e Aguada de Baixo,  Wilson Gaio,

substituído  por  Ana  Paula  Moreira;  a  deputada  Maria  João  Tavares,  substituída  por  Luís

Armando  Ferreira  Pina  de  Figueiredo;  o  deputado  Gil  Abrantes,  substituído  por  Carlos

Guilherme da Silva Nolasco; a deputada Isabel Cristina Correia Ferreira, substituída por Elisa

Maria Pires de Almeida;  e o deputado Paulo  Sérgio Gomes Tomaz, substituído por  Jorge

Miguel Santos Melo. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da receção da seguinte

correspondência e comunicações: --------------------------------------------------------------------------------

-------  Procuradora  Geral  da  República, Dr.ª  Joana  Marques  Vidal,  agradecimento  pela

Moção de Louvor enviada. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Grupo Parlamentar  os  Verdes sobre  o  projeto  de  resolução  número  1832/13 que

recomenda ao governo que os nós de acesso às autoestradas sejam eliminados. ------------------

-------  Assembleia  Municipal  de  Anadia,  convite  para  estar  presente  numa  sessão

extraordinária da sobre descentralização, regionalização, conceitos e realidades. ------------------

-------  Associação Nacional das Assembleias municipais, convocatória para uma reunião

em Anadia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Não houve intervenções do público. -----------------------------------------------------------------------

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

municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- Jorge Henrique Fernandes de Almeida - Presidente da Câmara: -----------------------------

------- “Deixem-me saudar-vos e naturalmente dar conta da minha alegria por podermos discutir

o estado do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Queria-vos dizer o seguinte, passados exatamente um ano e dois dias da nossa tomada

de posse para este mandato, que corporiza o resultado inequívoco da vontade da população

do Concelho expressa em eleições livres e democráticas, dirijo-me a todos vós e sobretudo a

todos os cidadãos deste grande Concelho, razão primeira e fundamental de estarmos aqui. ----

------- A minha intervenção nestes dez minutos iniciais que me são destinados, poderá resumir-

se a algumas ideias em jeito de balanço do que foi este primeiro ano de mandato. Falarei
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sobre isso mas, desse modo, expressarei sobretudo a força e a forma como queremos que

decorra  todo este  mandato.  Antes  de  mais,  uma palavra  tranquila  para  esses  tantos  que

acreditaram  em  nós,  para  lhes  dizer  que  não  nos  desviamos  dos  desígnios  que  então

traçámos e apresentámos como rumo para este mandato. Neste ano que passou, Águeda

cimentou  ainda  mais  toda  uma  performance  de  desenvolvimento  positivo  que  nos  tem

notabilizado como um dos Concelhos mais dinâmicos e criativos do País. ----------------------------

------- Todos podemos ver e sentir a alegria e a surpresa de quem cada vez mais nos visita e o

orgulho cada vez maior de todos os que temos esta terra como nossa. --------------------------------

------- Foi um ano de realizações, não se notando sequer, que afinal era ainda um primeiro ano

de mandato. Foi um ano em pleno, onde nada faltou e onde muito se acrescentou. Neste ano,

Águeda  entrou  definitivamente  nos  roteiros  do  mundo,  com  uma  invasão  de  visitantes  e

turistas como nunca se tinha visto. Neste ano, as obras municipais percorrem todo o Concelho

numa dinâmica única que não se vislumbra em nenhum qualquer  outro Concelho vizinho.

Neste ano, as nossas muitas associações estão acompanhadas e apoiadas e desenvolvem as

suas atividades na parceria atenta do município. Neste ano, a situação financeira do município

tem vindo a melhorar e já temos mais disponibilidades financeiras. Neste ano, o novo ano

escolar iniciou-se com toda a tranquilidade e sem qualquer problema por resolver, reflexo das

melhorias que introduzimos. Neste ano, comprámos terrenos, vendemos lotes e angariámos

novas empresas,  iniciámos obras  de ampliação do parque empresarial  do  Casarão e nas

zonas industriais do Concelho, desenvolvemos projetos e encetámos negociações para novas

e  melhores  acessibilidades,  ainda  apoiámos  as  nossas  empresas  e  empresários  e  até

desenvolvemos iniciativas para as divulgar no mundo. Neste ano, estabelecemos acordos com

as juntas de freguesia, firmámos parcerias, apoiámos e trabalhámos com todas, numa luta que

sentimos de todos e com todos, para um Concelho mais coeso, projetámos obras que irão

corporizar o grande desígnio de valorizar as nossas freguesias. -----------------------------------------

-------  Neste  ano,  fomos distinguidos  com prémios  que  avaliam a  nossa performance  e  a

comparam com a dos outros. Neste ano, submetemos e vimos aprovadas candidaturas que

nos diferenciam, como seja, Laboratório Vivo para a Descarbonização, a desobstrução do leito

do rio Águeda e a limpeza dos infestantes, obra que se iniciou há poucos dias, e a drenagem

da  cidade  e  até  várias  outras.  Iniciámos  as  ações  previstas  na  candidatura  LIFE,  com

intervenções na Pateira e nos nossos rios. Fomos capazes de colocar no terreno inúmeras

obras de saneamento básico e abastecimento de água, num diálogo pleno e constante com a

AdRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Neste ano, desdobrámo-nos em contactos com as diversas entidades para a melhoria

das  nossas  acessibilidades  e  sentimos  que  estamos  a  construir  soluções  e  a  conseguir

parcerias para que seja uma realidade. Neste ano ainda, temos vindo a intervir na floresta,

protegendo-a  e  protegendo  as  pessoas  e  bens  com  projetos  únicos  e  diferenciadores

aclamados por todos. Neste ano, projetámos o futuro e tomámos decisões. Decidimos avançar

com a reabilitação do mercado municipal, com grandes obras no centro de saúde de Águeda,

em Aguada  de  Cima  e  em Travassô,  desbloqueámos  as  obras  de  reabilitação  do  nosso

hospital, que finalmente se iniciarão, tal como a construção das residências universitárias da

zona do Adro, do parque do alto da vila. ------------------------------------------------------------------------

------- Neste ano, foi possível manter o Centro de Artes em plena atividade, com realizações de

grande qualidade e muita  adesão e com custos de funcionamento significativamente mais

baixos que no ano anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------  Apoiámos a construção e a negociação de infraestruturas desportivas do Concelho,

melhorando as condições para a prática desportiva. Tem sido também um ano de grandes

eventos desportivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Neste ano, desenvolvemos novos procedimentos administrativos que nos vão voltar a

colocar em posição de destaque na inovação e na modernização desta área, tal  como na

recolha e disponibilização de informação ao cidadão, no âmbito das “smart cities”. -----------------

------- Neste ano, também tivemos problemas e dificuldades, que enfrentamos na procura de

soluções responsáveis que defendam os interesses do município, como são exemplos, um

processo  longo  e  complexo  relativamente  ao  posicionamento  dos  colaboradores  desta

autarquia e da opção gestionária, onde em estrita colaboração com o sindicato, temos vindo a

construir soluções. Uma empresa de recolha de RSUS, tem vindo a revelar muitas dificuldades

no  cumprimento  das  suas  obrigações  que  nos  afeta  a  nós  e  a  quatro  outros  Concelhos

vizinhos. Temos em curso os procedimentos para o novo concurso público internacional em

consórcio com mais dois municípios, uma empresa contratada no seguimento de um concurso

público  internacional  para  a  limpeza  dos  edifícios  municipais  que  desde  o  início  da  sua

intervenção, tem vindo a relevar-se problemática. Estamos também a seguir, cuidadosamente,

toda a execução de contrato, com o cuidado de salvaguardar todos os interesses do município

e das populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Agora,  segundo  me  dizem  os  jornais  e  a  delegação  de  Águeda  da  ordem  dos

advogados, parece que nos querem tirar o juízo de instrução criminal que foi aqui foi instalado

por  decreto  de  Dezembro  de  dois  mil  e  dezasseis,  num  ato  que,  a  confirmar-se,  é  um
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desrespeito  para  com as  populações  abrangidas.  Já  demos conta  do  nosso desacordo  e

estamos no terreno a procurar apoios para que não se concretize esta ameaça. --------------------

------- Poderia aqui ficar muito mais tempo a enumerar tudo o que tem sido este primeiro ano

de intenso trabalho de toda esta equipa. Mas, é com esta equipa, com esta mulher e com

estes homens que me acompanham e que muito me orgulham, que tudo tem sido possível e

mantenho toda a confiança no futuro, porque muito mais há para fazer. Pessoas com a noção

da responsabilidade e sobretudo com uma grande capacidade de usar a simplicidade em tudo

o que fazem e são, pessoas com coragem para assumir riscos e humildade para aprender.

São pessoas como eu gosto,  capazes de elevar os interesses dos outros,  o bem comum,

acima  dos  seus  próprios  interesses,  num  comprometimento  com  a  democracia  e  com  a

cidadania que dá sentido ético à intervenção política. Minhas senhoras e meus senhores, falo-

vos com entusiasmo de quem vive intensamente tudo o que faz. ----------------------------------------

-------  Percebo perfeitamente  que nem tudo possa soar  a  todos  da mesma maneira,  pois

percebo tanto o papel das oposições como a opinião legitimamente diferente de cada um. Por

isso, o meu respeito por um papel que também já foi meu durante o mandato autárquico e do

qual  muito  me orgulho,  pela  forma livre  e  colaborativa  com que me empenhei  e  assumi,

também como minhas, muitas das propostas e decisões de então, numa postura permanente

de pensar no como, sempre antes de assumir o contra, sem nunca confundir oposição com

obstrução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Gosto  de  construir  e  de  quem gosta  de  fazer  parte  dos  processos  de  construção.

Construir  é  um  dos  verbos  que  mais  pode  contribuir  para  o  desenvolvimento  e  para  a

felicidade humana. Construir é desenhar o futuro, contribuir, ainda que modestamente, para a

construção de algo que jamais será um projeto vazio. É este o meu desejo, que hoje e sempre,

aqui  ou  onde  quer  que  estejamos,  sejamos  construtores  de  obras,  de  consciências,  de

vontades e de lutas que nos unam. Por isso, penso que temos que ser capazes, afirmando as

nossas diferenças, de valorizar o bem maior, o valor que nos deve unir, Águeda.” ------------------

------- Humberto José Tavares Moreira – Juntos: -----------------------------------------------------------

------- “A pergunta que nos assiste hoje é que Águeda e que município temos nós? ----------------

------- O Concelho de Águeda, é o maior distrito de Aveiro e é seguido como um exemplo,

tornando-se a cada ano que passa uma zona mais desejada quer para viver, trabalhar ou

estudar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Quem visita a nossa cidade, encontra hoje um meio alegre e cheio de vitalidade com

uma imagem de modernidade muito diferente daquela que conhecíamos há mais  de uma
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década. É um orgulho dizer que somos de Águeda. ---------------------------------------------------------

-------  A sustentabilidade tem sido um dos pilares de gestão do município,  fundamental no

garante do desenvolvimento e consolidação com o município de referência. É crucial, que não

se perca aquilo que tão arduamente já foi conseguido. Este princípio é transversal a todas as

áreas,  não  podem  ser  deitados  por  terras  avanços  sociais,  culturais  ou  económicos  que

trouxeram Águeda ao patamar que conhecemos hoje. Em Águeda, temos o modelo de gestão

reconhecido internacionalmente como uma visão realista, equilibrada do passado, presente e

do futuro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A cultura política do nosso País tem-nos mostrado nas últimas décadas uma exacerbada

preocupação com o presente imediato, ao invés de preocupações futuras e com as gerações

vindouras, prova disso, os resgates económicos a que Portugal tem sido sujeito. Águeda, é

hoje um exemplo nacional e reconhecido do que se deve fazer em matéria de sustentabilidade,

trilho  este  construído  ao longo  dos  últimos  anos  por  uma equipa  capacitada,  capaz e  de

créditos firmados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- As exigências do mundo atual são muito diferentes do que conhecíamos há algumas

décadas. Tudo acontece muito mais rápido e não há tempo para olhar para trás nem para

indecisões. Passou um ano desde que o paradigma político em Águeda viveu um dia histórico,

a  eleição  de  um movimento  independente  onde,  sem qualquer  margem para  dúvidas,  os

aguedenses deram um inequívoco sinal de confiança, escolhendo a certeza absoluta, ao invés

da dúvida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Passou  tempo  suficiente  para  todos  aceitarem  esta  vitória  e  este  resultado  da

democracia sem ressentimentos ou vinganças. As nossas freguesias são um elemento vital na

saúde do município, são os membros de um corpo que se deseja saudável, com pernas para

correr e braços para trabalhar e fazer a nossa economia local mover-se. São a nossa fonte de

energia e dinâmica, que fazem com que tenhamos um núcleo forte, nunca o apoio e a vontade

de fazer mais e melhor foi  tão grande. Validada pelo reforço de verbas diretas e indiretas

destinadas ao investimento das freguesias. --------------------------------------------------------------------

-------  Também a educação e a cultura são dos investimentos que menos retorno imediato

trazem à sociedade. Mas, a longo prazo, são os que definem todo o rumo de um povo. A

cultura forma sábios e a educação forma homens, valores essenciais à criação de gerações

futuras prósperas e bem esclarecidas. Se falarmos em educação, o município tem hoje um

modelo  bem concebido,  onde as  diversas  áreas  se  complementam.  Desde  cedo  e  pelas

caraterísticas do nosso território, foi necessário articular esforços para que os nossos alunos
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das famílias mais periféricas pudessem chegar diariamente ao meio urbano com condições

mentais e físicas para poderem desenvolver a sua atividade escolar em igualdade com os

demais. Os serviços sociais de transportes e mobilidade, são hoje um belo exemplo desse

esforço titânico que tem vindo a ser feito um pouco por todo o Concelho. A preparação do

presente ano letivo,  foi  um belo exemplo da competência dos nossos serviços e de quem

conduz  os  destinos  do  município.  Tivemos  um  arranque  sem  sobressaltos,  com  toda  a

tranquilidade  e  com  todas  as  condições  criadas  para  o  bom  funcionamento  das  nossas

instituições de ensino. Temos hoje o Águeda educa, projeto relevante para País, educadores,

professores e que dinamiza a realização de palestras sobre temas relevantes na educação dos

nossos jovens. Estas propostas são feitas por País e docentes e levadas à discussão nas

nossas escolas. Tem sido um sucesso na comunidade escolar. ------------------------------------------

------- Outro dos projetos de enorme impacto na área da educação é o “Águeda Living Lab”.

Um espaço, onde a realização de projetos inovadores é uma realidade. Os nossos alunos têm

contacto  com  alguns  equipamentos  e  conceitos,  onde  provavelmente  apenas  no  ensino

superior teriam tal oportunidade, realização de protótipos, projetos de automação e robótica e

também na área informática. Neste âmbito, a colaboração com algumas empresas da região é

já uma realidade e a interação com o “Living Lab”, é uma certeza. --------------------------------------

------- Também o reforço do programa de férias em movimento, é um programa para os meses

de Verão e que permite aos nossos jovens participar em diversas atividades de cariz cultural e

educativo (foi  uma realidade com enorme aceitação no último ano).  Foi possível aumentar

cerca de vinte e cinco por cento o número de participantes e assim envolver a comunidade de

forma ainda mais presente e afirmativa. -------------------------------------------------------------------------

------- O centro de juventude de Águeda e a loja Europa jovem, têm também eles sido uma

aposta com um grande impacto no ano que passou, envolvendo jovens de Águeda e oriundos

de  outros  Países  em vários  projetos  de  voluntariado,  permitem desta  forma  o  alargar  de

horizontes  e  conhecimentos  de  outras  realidades  culturais  e  vivenciais,  desta  forma

melhorando a formação individual de cada um. Esta foi ainda uma área em que foi possível

junto das escolas do Concelho e com a colaboração dos voluntários que estiveram durante

grande parte do ano em Águeda, desenvolver vários projetos escolares. Foi ainda possível

duplicar o número de jovens neste regime em relação ao período anterior, numa clara aposta

neste projeto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Águeda é pioneira em muitas áreas, não podia deixar de o ser na educação. O “Águeda

educação+”, com impacto direto em mais de seiscentos alunos, é uma forte prova de visão
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abrangente  e  concentrada  no  futuro.  Este  consiste  na  existência  de  salas  de  aula  com

sistemas integrados  de  hardware  e  software,  criando  plataformas  tecnológicas  de  ensino,

permitindo desta forma uma melhoria contínua da pedagogia. As tecnologias de informação

aplicadas à educação, permitem novos modelos de ensino e aprendizagem em contexto de

sala de aula. Os conteúdos digitais são uma realidade e não podemos fugir da mesma. ----------

-------  Em relação à cultura, e porque um povo sem cultura é um povo pobre, o município

apoiou  as  nossas  associações  de  forma  clara  e  transversal.  Águeda  dispõe  de  espaços

diferenciadores,  onde se destaca obviamente o Centro de Artes,  com um ícone da nossa

região. Tem-se diferenciado a nível regional pela diversidade e qualidade da sua programação

e pelo excelente projeto educativo que tem desenvolvido junto de escolas,  instituições  do

Concelho, que desta forma tem permitido a muitas crianças e jovens um contacto regular com

a arte contemporânea e com a cultura nas suas diferentes vertentes, constituindo assim um

importante contributo para a sua formação enquanto pessoas informadas e cultas. ----------------

-------  Tudo  isto,  foi  no  ano  de dois  mil  e  dezoito  possível,  com uma gestão  rigorosa do

investimento sem implicar perda de qualidade e trabalho realizado para a comunidade em

geral.  Outro  dos  pontos  fortes  que  este  espaço  nos  tem  permitido,  é  o  fomento  do

interassociativismo através de eventos conjuntos, envolvendo associações de diversas índoles

e zonas  do Concelho,  como por  exemplo,  o  último espetáculo  da  orquestra  municipal  de

Águeda que envolveu as bandas, conservatório, orfeão e uma série de entidades. -----------------

------- O trabalho em rede a nível cultural com envolvimento em várias redes de programação

tem sido uma mais valia. Em rede com a CIRA e com o projeto cinco municípios cinco culturas

e cinco sentidos, onde Águeda escolheu a criatividade como temática. É a prova viva que

sabemos trabalhar em conjunto com os nossos parceiros na partilha de projetos. ------------------

------- No último ano a incubadora cultural tornou-se um reforço de atividades, sobretudo no

que às residências artísticas diz respeito,  quer no âmbito do “Agit  Lab”,  com a criação de

projetos  que resolvem performances  no  domínio  do  AgitÁgueda,  quer  em projetos  com a

apresentação no Centro de Artes e ainda com diversas performances pela cidade, no Instituto

da Vinha e do Vinho. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Em matéria de ação social, a excelente taxa de cobertura e as respostas sociais no

Concelho têm sido uma enorme ajuda aos nossos munícipes. Com isto, Águeda e as suas

famílias têm condições de retaguarda muito acima do que é oferecido na generalidade dos

municípios do nosso País, sobretudo no que toca à infância e à terceira idade. Estes fatores

são  importantíssimos  para  a  fixação  de  pessoas  e  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos
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residentes.  O  executivo  atual,  tem  sabido  reconhecer  este  esforço  titânico  das  nossas

instituições,  sendo que sem o apoio grande parte não teria condições para exercer a sua

atividade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Fator também não menos importante e transversal é o facto das nossas associações e

instituições  de  solidariedade  social,  poderem  estar  presentes  no  AgitÁgueda  e  com  isto,

acederem de forma indireta a um apoio extra e que se tem relevado de enorme impacto na sua

gestão financeira. O apoio às famílias na nossa região, vai muito para além da legislação que

está em vigor atualmente, tendo a autarquia criado mecanismos específicos para o apoio aos

munícipes, transportes, refeições escolares, melhoria das condições das habitações, ajudas

técnicas e promoção do voluntariado, são alguns desses exemplos. -----------------------------------

------- O subsídio de arrendamento a famílias carenciadas numa lógica de integração social, é

uma das medidas com mais impacto nas famílias do nosso Concelho. Com este programa,

estas podem escolher o local onde querem viver e desta forma, a autarquia, com um critério

claro e regulado, contribui com o respetivo apoio. Paralelamente, as bolsas de estudo para o

ensino superior têm vindo a ser reforçadas. Desta forma o município cria condições para que

jovens  com  situações  socioeconómicas  mais  desfavoráveis,  mas  com  bons  resultados

académicos, possam prosseguir a sua formação de forma digna e meritória. ------------------------

-------  Grande parte deste reconhecimento pelo bom trabalho do município vem de fora de

Águeda, e Águeda foi mais uma vez, em dois mil e dezoito, uma cidade galardoada como uma

das autarquias mais familiarmente responsáveis. -------------------------------------------------------------

------- Em matéria de turismo, a nossa cidade é cada vez mais desejada. O AgitÁgueda é hoje

uma marca que dispensa apresentações e todos os elogios são poucos. É um evento com

uma enorme expressão internacional trazendo à cidade visitantes à procura de um cenário

inspirador dos chapéus coloridos que transformam a nossa baixa. Deixámos de ter um turismo

sazonal para de forma continuada continuarmos a receber pessoas praticamente o ano inteiro.

Temos uma imagem forte no natal com um pai natal gigante, evento conhecido pela panóplia

de acontecimentos desde explosão de luzes, cores, sabores e o aconchego de uma fogueira

gigante. Quem agradece? O nosso comércio local. ----------------------------------------------------------

-------  Paralelamente,  o  município  tem apostado numa política  responsável  em matéria  de

ambiente,  promovendo  diversas  ações  de  sensibilização  para  uma  maior  consciência

ambiental da população, com uma promoção do comércio circular e a aposta em projetos que

diminuam a pegada ecológica e o impacto nas alterações climáticas. Toda esta dinâmica, força

aqui um dos principais motores da nossa economia, alavanca construção e obras, sejam elas
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públicas ou particulares. Projetos de investimento privado como os que temos em curso e em

múltiplos  pontos  da  nossa  cidade,  do  nosso  Concelho,  são  sinónimo  de  confiança  e

indicadores fortíssimos que estamos no caminho certo, bem como a regeneração urbana da

cidade, que tem vindo a sofrer ao longo do último ano. -----------------------------------------------------

-------  O parque industrial  do Casarão é uma das bandeiras do Concelho,  já com algumas

empresas  de  referência  lá  sediadas.  A  necessidade  de  expansão  é  uma  realidade  em

execução e a melhoria dos seus acessos também em curso, algo imperioso. ------------------------

------- Muitos são os exemplos de trabalho desenvolvido, que me levam a afirmar que Águeda

é um Concelho que está em constante evolução. Foram neste último ano muitos, mas mesmo

muitos  os  quilómetros  de  estrada  pavimentada  no  município  com a  dimensão  do  nosso,

sabemos que este é um enorme desafio ao qual  o executivo tem sabido responder numa

aposta clara em melhorar a rede de Águeda. O posto da GNR, é outro exemplo, e que foi

colocado ao serviço da nossa população no ano de dois mil e dezoito, cuja construção contou

com um enorme empenho do atual Presidente da Câmara. É um exemplo claro da aposta na

criação de mais e melhores condições para as nossas populações. ------------------------------------

------- Será que com isto podemos dizer que tudo em Águeda é perfeito? Não é tudo perfeito,

temos a noção de que nem tudo está bem, de que temos ainda um longo caminho a percorrer,

de melhoria e constante evolução. Sabemos que necessitamos de uma ligação a Aveiro, que

permita uma via direta ao hospital de referência da nossa região e que permita às nossas

empresas  e  cidadãos  deslocarem-se  de  forma  mais  fluente  entre  estas  duas  cidades.

Sabemos  da  necessidade  de  juntar  esforços  entre  as  diversas  forças  políticas  do  nosso

Concelho, para conseguir levar por diante este desafio. Temos assistido a uma dura batalha

travada pelo  nosso Presidente  da Câmara com os  seus  demais  parceiros,  para  que esta

ligação seja uma realidade. Não podemos estar presos a orgulhos partidários e a questões

políticas  menores.  Águeda  precisa  do  apoio  de  todos  e  o  argumento  de  que  não  somos

ajudados pelo poder central sob o pretexto e os destinos do município estarem sobre a alçada

de um movimento independente não pode valer. Em política não vale tudo e a história diz-nos

isso.  Águeda  tem  de  estar  acima  de  tudo  isso  e  todos  somos  pequenos  perante  as

necessidades  dos  nossos  munícipes.  Não  há  aqui  espaço  para  egos,  enquanto  eleitos

devemos fazer tudo o que podermos e não apenas o que queremos. ----------------------------------

------- Temos a noção de que muito há ainda a fazer no nosso parque empresarial do Casarão,

estamos a trabalhar na sua expansão e nas suas acessibilidades.  É uma realidade que o

nosso município terá no curto prazo mais uns milhares de postos de trabalho, aumentando a
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confiança  dos  nossos  munícipes  no  futuro  e  na  possibilidade  dos  nossos  jovens  não

necessitarem de se ausentar do nosso Concelho para desenvolver a sua atividade. Desde o

emprego de menos qualificado ao mais qualificado, em matéria de habitação, teremos de ter

uma resposta cabal ao aumento do número de empregos na região. Isto só será possível com

o aumento e o reforço da confiança do setor privado, tal como tem vindo a acontecer. Teremos

a noção de questões como a AdRA, como recolha de resíduos sólidos ou a questão da Pateira

e o rio, certo que não são urgentes e sim de resolução continuada tal como tem vindo a ser

feito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O nosso hospital é hoje uma grande preocupação e a necessidade de inverter a perda

de serviços um forte objetivo. Para isso, torna-se crucial que em breve as obras deste edifício

sejam uma realidade. Sabemos ainda da necessidade de continuar a reforçar o investimento

das nossas freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Posto isto, seria com certeza mais fácil e tentador ter utilizado este tempo e enveredado

por  um  discurso  político  de  acusação  ou  de  ataque  descendo  ao  nível  que  pudemos

presenciar  em alguns  momentos  deste  mandato.  Não é  nossa génese  nem nosso  estilo,

jamais será uma oposição louca e vazia de ideias a marcar os destinos e o rumo político do

nosso Concelho. Águeda merece muito mais da nossa parte. Hoje vivemos de realismo e não

de suposições. Temos um Concelho referência por excelentes razões nas mais diversas áreas.

Deve ser para todos nós um enorme motivo de orgulho e servir de estímulo para continuar

nesta senda. Não vivemos mais da má fama das cheias e dos incêndios ou apenas da boa

fama  dos  pastéis  de  Águeda.  Somos  hoje  um  Concelho  vivo,  dinâmico  encarado  como

exemplo. Águeda escolheu um novo rumo, seguiu pelo caminho certo e juntos continuemos a

trabalhar humildemente pelo futuro dos filhos de Águeda.” ------------------------------------------------

------- Carlos Filipe Correia de Almeida - PSD: --------------------------------------------------------------

------- “Volvido um ano da tomada de posse deste executivo, é chegada a hora de fazer uma

análise  ao  trabalho  desenvolvido,  não  esquecendo,  porém,  que  quem  agora  governa  a

autarquia exercendo funções a tempo inteiro, o faz há treze anos. É, portanto, fundamental

entender  este ano de mandato integrado num desempenho de quase década e meia,  até

porque a  linha de continuidade foi  bandeira da campanha eleitoral.  É  neste contexto que

recordo as promessas eleitorais de dois mil e cinco, em que este executivo em permanência

chegou ao poder.  Quando em dois mil  e  cinco,  esta equipa,  à época de rosa vestida,  se

apresentou aos aguedenses nas eleições que viria a vencer, defendia a ideia de que após

quase trinta anos de executivos social democratas, o Concelho de Águeda tinha vindo a perder
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peso político, estava estagnado e os autarcas até então não tinham capacidade para resolver

os principais problemas do município. Em setembro de dois mil e cinco, o projeto que o Senhor

Presidente da Câmara integrava, afirmava no jornal local e cito... “não referi ainda a ligação

Águeda-Aveiro, o hospital, o tribunal e outras obras que há trinta 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.” A estes chavões juntavam-

se a transparência, a Pateira de Fermentelos, a aposta nas Juntas de freguesia, a certeza de

trabalhar com todos e para todos e a AdRA, como solução definitiva para o problema da água

e do saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Comecemos então pela ligação Águeda-Aveiro com nó na autoestrada. Volvidos treze

anos da tomada de posse desta equipa, que por ironia do destino coincidiu com a inauguração

da última grande obra estruturante em termos de vias de comunicação que foi a ligação do IC2

à zona dos Abadinhos,  deparamo-nos hoje com uma indefinição total  quanto ao projeto a

seguir e uma inoperância gritante no que concerne ao esforço demonstrado no sentido de

resolver um problema de todos. O esforço de um executivo que define uma estratégia e que se

prontifica a executá-la, ultrapassa e muito as meras intervenções de circunstância, num ou

noutro momento de receção a ministros ou secretários de Estado. Um executivo que sente

verdadeiramente este desafio, sabe a quem tem que se dirigir e não pede na cerimónia de

inauguração da Festa do Leitão em setembro, à Diretora Regional da Agricultura do Centro, a

resolução do mesmo assunto. --------------------------------------------------------------------------------------

------- Assenta praça em Lisboa e fala com quem decide e está a decidir por outros projetos no

País inteiro em detrimento do nosso. É certo que continuamos sem a referida ligação, mas

honra seja feita aos que tão certo estavam de a conseguir.  Por ora, sobra-nos uma placa

colocada com jeito, pompa e circunstância, numa rotunda que, por ironia, foi feita pelos que

tanto criticaram. Mas, eu compreendo Senhor Presidente, sinceramente que eu compreendo.

Como vão conseguir fazer uma ligação Águeda-Aveiro, quando nem a estrada da canada, em

treze anos conseguiram fazer. O novo hospital, é certo que há treze anos nos foi prometido um

novo mas, também é verdade que volvidos esses treze anos de sonho, nem novo nem velho.

Lá vão agora, segundo rezam os órgãos de comunicação social, arrancar as obras, parabéns

pelo facto! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Para treze anos de atividade porém, parece-nos muito pouco, e por falar em cuidados de

saúde, como estão as gentes de Travassô, que esperam há anos e anos pela resolução do

seu problema, e as de Aguada de Cima e as gentes de Recardães que se viram obrigadas a
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penhorar  outras  intervenções  na  sua  freguesia,  para  poderem  aplicar  estes  dinheiros  na

melhoria das suas instalações. Não seria hora de atalhar caminho e olhar para aquilo que

verdadeiramente impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas? Eu penso que sim e

sei que após doze anos perdemos mais um, num caminho que a cada minuto se torna mais

longo. Não podemos ser só referência em festas, arte e música. ----------------------------------------

------- O novo tribunal, ou o tal projeto esquecido pelo executivo, o terceiro, lembro. Lembro o

que dizia o meu companheiro Alberto Marques na Assembleia de trinta de outubro de dois mil

e dezasseis, e passo a citar, “o novo tribunal foi outra miragem. As condições profissionais da

justiça  degradam-se  de  dia  para  dia  e  ainda  no  ano  passado  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 em

detrimento  do  nosso.”  Os  mais  avisados  já  esperariam  o  desfecho  inevitável.  Perda  de

valências, mas verdadeiramente o que me incomoda é a passividade que se constata neste

executivo.  Quando questionados sobre o facto na última reunião de Câmara,  prontamente

responderam desconhecer. Como pode um executivo desconhecer um facto destes? É este

total  alheamento  da  realidade  que  vivemos  que,  ao  invés  de  permitir  alicerçar  o

desenvolvimento nas conquistas feitas por quem os antecedeu, apenas permite a perda do

que em tempos os outros conquistaram. Permita-me Senhor Presidente então, que sobre esta

matéria lhe deixe algumas questões. -----------------------------------------------------------------------------

-------  O Senhor Presidente sabia ou não sabia que a proposta de reorganização do mapa

judicial foi entregue em abril no parlamento? O Senhor Presidente falou ou não falou com a

Senhora deputada Carla Eliana Tavares, que com certeza conhece do assunto, sobre esta

problemática? O Senhor Presidente já falou com os governantes deste País sobre a matéria?

Eu não estou a falar de enviar cartas, estou a falar de falar, de parquear onde se decide. E por

último, o Senhor Presidente sabe ou não sabe o que os nossos Concelhos vizinhos fizeram

nesta matéria? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em suma e até agora, três grandes desafios para treze anos, três inconseguimentos.

Mas, permitam-me continuar. Água e saneamento. Não vou falar dos três milhões de euros

que este executivo  nos obriga a pagar  a mais,  vou falar-vos do prejuízo de seis milhões,

derivado da decisão de adesão à AdRA, apurado pela consultora a quem este executivo pagou

quarenta mil euros para o ajudar a fazer as contas. Relembro que o relatório dessa consultora

tem quatro anos. Há quatro anos que estes senhores sabem que estamos prejudicados em

seis milhões de euros, há quatro anos que este relatório descansa nas gavetas presidenciais,

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 26/outubro/2018



15

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

há quatro anos que nada fazem quanto a este assunto. ----------------------------------------------------

------- Freguesias. No início deste mandato, o Senhor Presidente da Câmara, revelou a aposta

nas freguesias como um desígnio estratégico. Em contrassenso, pede-se então a todos um

ano  para  elaborar  projetos.  Logo  o  Senhor  Presidente,  que  durante  doze  anos  foi  o

responsável pelo pelouro das obras públicas e a relação com as Juntas de Freguesia, mas, cá

estamos volvido este ano para conhecer os tais projetos. Certo que, depois de publicitado um

investimento no centro da cidade de cerca de setenta milhões de euros, só podemos esperar,

como diria Paulo Futre, charters de dinheiro para as freguesias. É mais um caso onde se nota

a total falta de estratégia deste executivo. Lembro que neste ano, para além do atrás citado,

este executivo recusou uma proposta do PSD para viabilizar a revisão orçamental que, para

além das correções necessárias para cumprir a lei, consistia numa maior partilha de recursos

com as juntas de freguesia. Esta proposta significava cento e cinquenta mil euros de aumento

nas verbas de delegação de competências, ou seja, pouco mais de metade daquilo que este

executivo estava disposto a gastar em vinte bicicletas elétricas nos próximos quatro anos. ------

------- Associativismo, são tantas as dificuldades sentidas pelo movimento associativo, muitas

delas fruto, é certo, da dificuldade em encontrar corpos diretivos, razão pela qual deveremos,

com atos, promover a dignificação daqueles que teimam hoje em manter as suas associações

e tão pouco se tem feito nesse âmbito. Deixo-lhe um desafio claro, conciso, que no próximo

orçamento englobe um quadro de exceção muito bem definido e transparente, que permita um

apoio majorado às associações para a realização de obras necessárias à legalização das suas

instalações, com enfoque especial nas questões de segurança dos utilizadores. --------------------

------- Finanças locais, segundo o Senhor Presidente da Câmara, o orçamento de dois mil e

dezoito  era  um  orçamento  de  contensão  simples,  segundo  o  mesmo,  poupar  dinheiro,

arrecadar receita e fazer os projetos para a seguir os executar. Estamos hoje numa situação

financeira  que,  em  minha  opinião,  nada  traduz  o  prometido.  Temos  a  grande  parte  dos

interadministrativos por pagar, relembro que os contratos foram assinados muito recentemente

e temos quase um milhão e meio de euros para pagar aos funcionários da Câmara. Uma

pergunta resta Senhor Presidente, então não se faz o que se promete? E agora, como vai

financiar as tais obras que pretende fazer nas juntas de freguesia? -------------------------------------

------- Muito gostaria de falar de turismo, de ambiente, de habitação, de educação, no fundo de

temas que contribuem para a atratibilidade do Concelho, mas não hão-de faltar oportunidades.

------- Resta-me um último tema, transparência. O Senhor deputado Humberto Moreira, falou

há um bocadinho do descer  de  nível.  Na minha modesta  opinião,  e  porque somos todos
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crescidos, o descer de nível é respondermos aqui nesta casa às perguntas que nos fazem.

Utilizando um bocadinho do provérbio popular que diz que à mulher de César não basta ser

séria, também é preciso parecer séria. Corria o dia três de agosto, quando enviei ao Senhor

Presidente da Assembleia a solicitação das contas do evento do AgitÁgueda. Pese embora a

pronta resposta do Senhor Presidente da Assembleia que desde já agradeço, no sentido de

diligenciar para que essa informação me fosse enviada, passaram praticamente três meses e

não tenho informação. Isto não é transparência. --------------------------------------------------------------

------- Não acredito que os milhões gastos em tecnologia, em prémios recebidos por todo o

mundo,  como  reconhecimento  de  um  Concelho  de  vanguarda,  não  permitam  a  entrega

atempada da informação solicitada.  Mas darei outro exemplo.  A informação solicitada pela

vereação do PSD acerca do mapa de utilização do pequeno parque de viaturas da Câmara

Municipal de Águeda, foi pedida há dois meses, há dois meses que ficaram de a enviar. Até

agora não enviaram. Isto não é transparência. ----------------------------------------------------------------

------- Por fim, na última assembleia, na intervenção do público, o professor José Vidal veio

falar da questão do portão, negócio de fornecimento por um membro da Assembleia à Câmara

Municipal. Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara informou que havia mais elementos

dessa assembleia que tinham com a autarquia contratos de fornecimento. Prontamente lhe

pedi, a bem da transparência, que a informação fosse solicitada sobre os mesmos, bem como

sobre os membros do executivo. Fi-lo na assembleia, fi-lo formalmente por e-mail dia vinte e

sete  de  setembro.  Faz  precisamente  um mês,  não obtive  qualquer  resposta.  Mas,  já  me

constou que a tal lista existe e está minuciosamente elaborada. De facto não acredito que me

responda à solicitação feita. ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Concluindo, hoje em dia no nosso Concelho, vivemos no mundo da informação, Hi-Tec,

smart com uma realidade virtual, a sua Senhor Presidente, e outra a árdua, a nossa. Senão

vejamos  este  exemplo,  foram  compradas  vinte  bicicletas  elétricas  topo  de  gama,  tendo

inclusivamente arrecadado, veja-se, uma menção honrosa num concurso nacional. Esta é a

sua realidade, é a realidade virtual. Na prática, na dura, na nossa, há uma coisa que é certa,

elas estão pagas e há muitos destes contratos, que na altura colocámos em causa que foram

feitos, esta é a nossa. É este Concelho que temos. Não o que eu escolhi para nascer mas, o

que eu escolhi  para  viver.  Mas,  não é  assim,  é ao  contrário.  De forma muito  real,  muito

provinciana,  muito nossa,  muito  de  orgulho  aguedense de gente empreendedora  e  que é

capaz de dar a vida pelo seu próximo, e este é o desafio que lhe lanço Senhor Presidente.

Deixemo-nos  de  retóricas  e  vamos  efetivamente  aquilo  onde  podemos  apoiar  os  nossos
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concidadãos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “O ano decorrido do atual mandato autárquico permite fazer o balanço de vinte e cinco

por cento da sua duração, e a partir daqui questionar se nos restantes setenta e cinco por

cento poderemos esperar por novos cenários e pela construção de algum tipo de rumo. Após a

profunda alteração na formação do executivo municipal, onde a presidência e a vereação com

pelouros deixaram de sair das bases ideológicas e de valores representadas nos programas

partidários  e  passaram  apenas  a  interpretar  os  seus  projetos  pessoais  e  a  adjunção

circunstancial de uma base eleitoral de apoio, larga mas efémera, saudamos a continuidade de

algumas medidas tomadas e implementadas no anterior quadro de representação partidária,

tal como a política de impostos de incidência municipal, tornar o Concelho de Águeda atrativo

para as famílias, bem como a manutenção de uma agenda cultural com ofertas frequentes de

elevada diversidade e qualidade e ainda as atividades recreativas que enchem ruas e praças

da cidade durante o período estival e projetam para o exterior a imagem positiva da nossa

cidade e ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Outras áreas,  porém, têm a nossa preocupação e receio que a falta  de visão e de

articulação estratégicas possam regredir o Concelho e retirar eficácia ao esforço orçamental

que se faz em matéria de impostos, de festas e de animações. ------------------------------------------

------- A nossa expetativa é de um mandato virado para as freguesias, para a modernização e

para a melhoria das condições de vida e da atratividade em cada uma das freguesias. É nossa

expetativa por duas razões, porque esse desígnio foi partilhado por todas as candidaturas,

sendo porventura a matéria mais transversal de todas elas, e porque foi a bandeira maior do

movimento independente antes, durante e após as eleições. Até cair na contradição com as

práticas adotadas. São muitos os exemplos e destes apenas realçamos os seguintes: ------------

------- As lojas de cidadão descentralizadas em todas e em cada uma das freguesias ou uniões

de freguesia, foi uma ação fortemente mediatizada no auge da campanha eleitoral, ali por volta

de vinte de setembro de dois mil e dezassete. Foram entregues equipamentos informáticos e

tudo mais que permitisse ao eleitorado presumir que em breve poderiam tratar de algumas

formalidades na sua própria freguesia. Alguma está a funcionar? Uma só que seja. Será que a

equipa fantástica não conseguiu? ---------------------------------------------------------------------------------

-------  Os  contratos  interadministrativos  que  em  anos  anteriores  foram  instrumento  de

alavancagem  e  de  massa  crítica  para  as  freguesias,  concretizados  com  muito  elogiado

sucesso e quase sem exceções, tornaram-se, no espaço de apenas um ano, um instrumento
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de asfixia financeira e de gestão calculada de receios pelas juntas de freguesia. Assistimos ao

atraso na assinatura dos contratos, apenas efetuado em 10 de setembro, devendo as obras

ser  concluídas  até  30  de  novembro.  Foi  mau,  em  particular  quando  se  sabe  que  os

empreiteiros não estão imediatamente disponíveis, ou têm grandes dificuldades em reunir o

pessoal. Mas, atrasar a ida dos fiscais municipais, cuja ação permitiria desbloquear cinquenta

por cento do valor dos contratos para início de obra, é a cereja no topo do bolo, para atingir o

propósito de adiar a despesa municipal e criar impasses e asfixias financeiras nas juntas de

freguesia.  Não é um bom augúrio da equipa fantástica para o futuro do mandato,  no que

respeita à ação da orientação municipal para as freguesias. ----------------------------------------------

------- A caixa alta das novidades autárquicas é preenchida com os projetos ARU, as áreas de

reabilitação urbana, que no anterior mandato foram definidas para a cidade e para vinte e uma

outras  localidades  urbanas  do  Concelho.  Ora  bem,  já  sabemos  alguma  coisa  sobre  o

financiamento municipal da ARU na cidade de Águeda, e sabemos nada sobre as restantes 21

ARU municipais para as freguesias. ------------------------------------------------------------------------------

------- Sabendo que as receitas anuais da Câmara Municipal são da ordem de vinte e sete a

vinte e oito milhões de euros, nunca foram superiores a este valor,, e que o executivo gasta

mais de vinte milhões com o seu próprio  funcionamento e com o financiamento das suas

promessas junto do movimento associativo, encontraremos o saldo de cinco a sete milhões

para apoiar investimentos, nomeadamente a componente não financiada do ARU da cidade de

Águeda, que vai arrancar em duas ou três ruas da cidade, mais ou menos em simultâneo. E o

financiamento das restantes vinte e umas ARUS das freguesias fica por conta das promessas

que se farão na próxima campanha autárquica? A equipa fantástica não conseguirá inverter as

prioridades, agora que a cidade já é a alavanca do desenvolvimento do Concelho, iniciar este

processo pelo lado das freguesias? ------------------------------------------------------------------------------

------- Outras áreas merecem a nossa preocupação, por exemplo, não vislumbramos qualquer

atenção ou medida objetiva para o problema da habitação, para o reforço populacional na área

do município, apesar das boas condições herdadas em matéria de fiscalidade benigna para as

famílias.  Esta  omissão  já  tem  os  seus  efeitos  instalados  e  compromete  a  visão  do

desenvolvimento empresarial  desenhada e lançada no passado.  Foram muitos milhões de

euros  investidos  pelo  município,  por  outro  erário  público,  que  agora  correm  risco  de  se

tornarem ineficazes, devido à falta de estratégia municipal, em matéria de habitação. -------------

-------  Senhor  Presidente  e  caros  colegas  da  Assembleia  Municipal,  a  saúde  pública  e  a

confiança  dos  munícipes  na  área  do  ambiente,  higiene  e  salubridade  está  ferida,
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profundamente ferida,  com acontecimentos e situações recentes.  Os edifícios públicos são

pseudo limpos com água singela e sem desinfeção em locais como o mercado municipal e nos

restantes edifícios que recebem público. Tivemos esse testemunho aqui há poucos dias e na

primeira  pessoa,  sabendo desde já  que os  denunciantes  foram despedidos  pela  empresa

contratada pela Câmara Municipal e que esta também tem estado a receber reclamações e

alarmes desta situação por outras vias, nomeadamente através de pichagens lamentáveis e

condenáveis  feitas  nos  próprios  edifícios  públicos  e  nada  responde,  nem  sequer  aos

telefonemas e aos emails  que os funcionários e ex-funcionários,  à  força da empresa,  têm

dirigido a membros do executivo. ----------------------------------------------------------------------------------

------  A  saúde  pública  também  foi  ferida  com  um  incêndio  no  centro  de  compostagem

verdadeiramente inaceitável, local que devia ter licenciamento, plano de prevenção, vigilância

e controlo sobre o tipo e o modo de depósito. Faça-se uma ação de formação sobre como não

se deve fazer. Está tudo ali, o que não deve ser feito e não pode acontecer. -------------------------

------- Confirmou-se que o centro de compostagem era afinal um monte avulso de todo o tipo

de lixo dentro do perímetro urbano, e foram oito dias de ar pestilento na cidade de Águeda e o

episódio que faz perder a confiança, em quem tem a obrigação legal e funcional de zelar pela

saúde pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  A  estes  episódios,  que  alguns  poderão  dizer  que  são  de  circunstância,  acresce  a

situação  instalada  e  sistémica.  A  recolha  de  lixo  urbano  atingiu  níveis  de  degradação

inaceitáveis e intoleráveis. Ao cidadão comum parece que alguém com responsabilidade anda

distraído  ou  fechado  no  castelo  do  condado.  Nas  freguesias,  regredimos  ao  tempo  dos

despejos  nas  bermas,  ou  das  colinas  de  sacos  e  monos  que  se  elevam  ao  lado  dos

contentores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Senhor  Presidente  e  caros  membros  da  Assembleia,  o  PS  lamenta  que  a  equipa

fantástica tenha deixado cair o  índice da transparência da Câmara Municipal de Águeda, do

terceiro lugar do ranking nacional, no espaço de apenas um ano para o centésimo trigésimo

nono lugar. Mas, por outro lado, encontramos aqui um bom exemplo do que significa propor e

eleger uma Câmara Municipal a partir da ideologia e dos valores cultivados nos partidos, ou

em alternativa, assente nos projetos pessoais e movimentos avulsos de cidadãos. Dirão que

se trata apenas de um galardão que deixou de vir para o escaparate. Mas, nós no PS, damos

mais importância a este indicador de transparência, do que ao prémio da cidade colorida. É

que  as  despesas  públicas  e  o  orçamento  consumido  em  colorir  a  cidade,  devem  ser

conhecidos e transparentes, para que não se ponha em causa a continuidade de algumas
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boas iniciativas tal como o AgitÁgueda. -----------------------------------------------------------------------

-------  Finalmente,  no  domínio  do  empreendedorismo  e  da  dinamização  das  atividades

económicas,  há  um bom balanço  que  vem de trás,  assegurando a  continuidade  de  boas

práticas através da inércia deste movimento que tardará algum tempo a parar mesmo que não

se  faça  nada.  Esta  é  a  nossa  preocupação,  o  refrescamento  ou  os  novos  impulsos  que

precisam de se  ajustar  a  cada momento e a  cada ciclo  da  nossa economia local.  Se no

passado Águeda esteve em contra ciclo com a economia nacional, hoje espera-se que esteja

em convergência e que a visão dos autarcas atente às oportunidades e aos pontos fortes do

nosso município, que identifique os pontos fracos e que desenvolva estratégias para mitigar as

ameaças. Não será chegada altura de colocar o comércio no mapa dos vetores da economia

local, de cuidar da sua viabilidade e do seu crescimento sustentável, de modo a que o setor

terciário possa fechar o ciclo da competitividade deste Concelho? --------------------------------------

------- Dirão que o AgitÁgueda e a animação natalícia são estratégicos e que o comércio é

alavancado com estas iniciativas. Dirão, mas é curto e incompleto. O crescimento deste setor

da economia não se esgota na cidade de Águeda e nos seus estabelecimentos comerciais.

Está em causa a dinâmica de todo o Concelho. Precisa de uma equipa fantástica fora do

castelo e eficaz em todo o condado, e porque o Estado do Concelho também é muitas vezes o

nosso estado  da alma,  no  início  do  ano,  aprovámos aqui  consensualmente  por  todos  os

grupos que o município rendesse tributo a alguns dos seus melhores homens particularmente

presidentes  desta  assembleia  recentemente  falecidos.  Hoje  Horácio  Marçal  faria  oitenta  e

cinco anos, espero que não se esqueça esse tributo.” ------------------------------------------------------

------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: -----------------------------------------------------

------- “Não vamos usar o nosso tempo para fazer considerações políticas sobre o executivo

municipal que tomou posse há um ano, muito menos para fazer considerações sobre a política

nacional e internacional,  como tantas vezes aqui fizeram ao longo do mandato do governo

PSD/CDS, os representantes da confortável maioria que nesta Assembleia suporta a Câmara

Municipal  (então do PS) e que hoje se encontram repartidos por duas bancadas diferentes.

Vamos centrar  a nossa intervenção em Águeda, porque o assunto que aqui nos traz hoje,

como sempre é o estado do município. --------------------------------------------------------------------------

------- Neste mandato, esta é a primeira reunião da assembleia, dedicada apenas a este tema.

Quisemos fazer agora, um ponto da situação do município que permita identificar as nossas

forças e fraquezas e que sirva de referência para uma reflexão sobre as opções estratégicas

de fundo que teremos de tomar  e  com a  necessária  urgência.  A  nossa realidade local  é
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heterogénea,  multifacetada  e  caraterizada  por  dinâmicas  locais  diversas,  por  vezes

antagónicas,  desde logo pelo forte contraste entre a zona serrana a nascente e as zonas

baixas a poente. Sem esquecer isso, nem o nosso conhecimento da realidade local, optámos

por  fazer  um  diagnóstico  centrado  na  análise  de  indicadores  estatísticos  publicados  e

acessíveis, o que permite fazer uma comparação homogénea entre o nosso território, o da

região  de Aveiro  e o território  nacional  e  em anos  diferentes  para aferir  a  evolução e as

tendências.  Aqui,  vamos  referir-nos  apenas  a  uma  parte  pequena  desse  trabalho  de

diagnóstico e ao período de dois mil e onze, ano do último censo e da bancarrota que trouxe a

troika, e o ano de dois mil e dezasseis, que foi o último ano de mandato completo do anterior

Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Recorde-se que em dois mil e dezasseis, cumpriu-se como aqui já foi lembrado também,

o décimo ano de mandato completo do governo da Câmara pelo PS e que nesses dez anos

completos, o PS esteve seis anos à frente do governo do País. Concordamos com muitas das

questões  que  aqui  foram levantadas  e  concordamos também com algumas boas  notícias

trazidas pelo Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------

------- Fazer uma análise no tempo aqui disponível, completa e detalhada como aquela que

realizámos, seria um exercício absolutamente impossível. Já aqui vimos tentar isso hoje, dizer

muita  coisa.  Nós  vamo-nos focar  apenas  sobre  um assunto  e  sobre  um assunto  do  qual

depende a  sustentabilidade  do  Concelho.  Tudo aquilo  que nós  temos  dado como bom e

adquirido hoje, ou pretendemos adquirir no relativo curto ou médio prazo, soçobrará se não se

souber dar resposta a esta questão. ------------------------------------------------------------------------------

------- Excelentíssimo Senhor Presidente, vejamos então que herança transmitiu a atual maioria

da Câmara Municipal a si própria. Neste período de seis anos, entre dois mil e onze e dois mil

e dezasseis, Águeda perdeu mais de novecentos e sessenta residentes. Dois por cento da

população. Nesse mesmo período, perdemos novecentos e cinco eleitores, ou seja, manteve-

se e agravou-se a tendência de declínio populacional que levou à perda de dois vírgula oito

por cento da população entre os censos de dois mil e um e de dois mil e onze. Embora o saldo

natural tenha seguido a tendência negativa nacional, um mal nacional, é de salientar que o

saldo  migratório,  ou  seja,  a  diferença entre  os  residentes  que partem e  os  que  chegam,

continuou a contribuir  negativamente para o saldo total,  ao contrário do que aconteceu na

região de Aveiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em dois mil e dezasseis, dos duzentos e vinte e cinco residentes que Águeda perdeu,

mais de quarenta e um por cento migraram para outros territórios. Manteve-se a tendência
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negativa que já se verificava em dois mil e onze e os dados de dois mil e dezassete entretanto

disponíveis, são ainda piores. Já a região de Aveiro, que em dois mil e onze teve um saldo

negativo de mil e dezanove migrantes, para os quais contribuiu Águeda com os tais que tinha,

em dois mil e dezasseis, e apesar de Águeda, teve um saldo positivo de duzentos e trinta e

três migrantes. Ficámos em contra ciclo com a região. ------------------------------------------------------

------- Para inverter a tendência de queda da população, não basta estancar o saldo migratório,

é necessário  contrariar  a tendência negativa do saldo natural,  ou seja,  da diferença entre

nascimentos e falecimentos. Ao longo do período entre dois mil e onze e dois mil e dezasseis,

a taxa de natalidade bruta piorou. Sabemos que em dois mil e dezassete eventualmente, a

situação melhorou e nasceram mais crianças do que noutros anos, aliás em tendência com

aquilo que se passa no todo nacional. Seria bom que assim continuasse, mas temos sérias

dúvidas que essa melhoria pontual se possa manter, e isto por um motivo simples, entre dois

mil e onze e dois mil e dezasseis, o número de mulheres em idade fértil, ou seja, mulheres

entre os quinze e os quarenta e nove anos, passou de onze mil duzentas e vinte para dez mil

duzentas e setenta e dois. Em seis anos, seis anos apenas, perdemos quase novecentos e

cinquenta mulheres em idade fértil, oito vírgula quatro por cento do total que havia em dois mil

e onze. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Na região e no País, essa perda foi inferior ficando à volta de seis, a seis e meio por

cento  respetivamente.  Mais  uma  vez,  num  indicador  crucial,  ficámos  pior  que  os  outros

territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A somar a isto, o número de nascimentos por mil habitantes, continuou a cair de dois mil

e onze para dois mil e dezasseis e continuou a ser menor em Águeda, do que na região e no

País.  Pior,  Águeda tem uma população mais  envelhecida  que a região e  que o País  e o

problema continua a agravar-se. Os adultos com mais de sessenta e quatro anos, representam

agora mais de vinte e dois por cento do total da população do Concelho, quando na região e

no País variam entre vinte e vinte e um por cento. Entre dois mil e onze e dois mil e dezasseis,

o índice de envelhecimento da população de Águeda, ou seja, o número de idosos por cada

cem jovens, passou de cento e quarenta e dois para cento e setenta e cinco. Repito, em seis

anos, o número de idosos por cada cem jovens, passou de cento e quarenta e dois para cento

e setenta e cinco. Na região em dois mil e dezasseis, ficou-se em cento e cinquenta e três e no

País em cento e quarenta e nove. Portanto, à volta de cento e cinquenta. O nosso valor é

cento e setenta e cinco idosos por cada cem jovens. --------------------------------------------------------

------- No que respeita ao envelhecimento, Senhor Presidente, a Europa, Portugal e a região de
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Aveiro estão mal, mas, Águeda está ainda pior. Uma vez que a esperança média de vida tende

a aumentar,  felizmente,  se esta tendência não for invertida,  as gerações mais novas e as

instituições do Concelho vão ter um esforço cada vez maior para atender aos cuidados e aos

encargos  com  os  idosos.  Sabemos  que  não  há  nenhuma  bola  mágica  que  resolva  este

problema. Mas, se há cada vez menos mulheres em idade fértil, se as que há têm cada vez

menos filhos, se ainda por cima, o saldo migratório é negativo, parece evidente que a forma

mais eficaz de inverter a situação, é atrair e fixar no município mais mulheres em idade fértil. --

------- Senhor Presidente, aqui chegado e para concluir, deixo-lhe duas questões. Sei que tem

muitas questões às quais responder, mas talvez valesse a pena responder apenas a estas

duas  num  tempo  breve,  num  minuto.  Senhor  Presidente,  é  evidente  que  nenhuma  das

estratégias, por melhor desenhadas, melhor concebidas, com melhores intenções tentadas até

agora, fizeram inverter a situação. Nenhuma delas se revelou eficaz. Nós queríamos conhecer

que medidas concretas se propõe tomar para atrair e fixar no município mais residentes do

sexo  feminino  em  idade  fértil,  em  número  suficiente  para  contrariar  o  nosso  declínio

demográfico e o envelhecimento da população de Águeda. -----------------------------------------------

------- Senhor Presidente, é pena que esta questão o divirta, em vez de o preocupar. --------------

------- Senhor Presidente, além das medidas concretas que pretende implementar, diga-nos por

favor em que prazo as vai adotar e em que prazos espera que essas medidas tenham um

efeito positivo eficaz sobre a proporção de mulheres em idade fértil residentes no Concelho. É

apenas este o assunto que vos trago hoje.” --------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------- I Bloco ----------------------------------------------------------------

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

------ João Carlos Fernandes Figueiredo - Juntos: ---------------------------------------------------------

-------  “Cumpre-me então neste  bloco,  e  na  qualidade  de  líder  parlamentar  do  movimento

Juntos, dirigir a vossa excelência algumas perguntas que julgamos pertinentes e para as quais

desejamos obter respostas concretas e esclarecedoras. ---------------------------------------------------

-------  Na  área  da  saúde,  Senhor  Presidente,  sendo  o  enfermeiro  Jorge  Almeida  nosso

Presidente da Câmara, e acumulando o pelouro da saúde na CIRA, o que nos pode dizer

acerca das obras no hospital de Águeda, e já agora de outras infraestruturas na área da saúde

do nosso Concelho? --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Na área de ambiente, este executivo tem demonstrado uma enorme preocupação pela

área do ambiente, pelo que coloco a seguinte pergunta. Qual o estado do projeto POLIS? Caro
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Presidente, sobre AgitÁgueda, festival vencedor de vários prémios e que tem sido o foco de

divulgação na sociedade nacional, ao nível nacional e internacional, que balanço nos faz? ------

------- Na área do desemprego e acessibilidades, uma área que também me é cara, e num

Concelho  de  cariz  industrial  como  o  nosso,  em  que  as  empresas  assumem  um  papel

fundamental,  no qual o parque industrial  do Casarão é uma obra sem rival nos Concelhos

limítrofes e até ao nível nacional, que presente e que futuro podemos esperar deste parque? E

já agora, fale-me das acessibilidades, que tanto usamos para escoar o que lá, e por todo o

Concelho, se vai fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Como é sabido todos os anos se repetem alguns problemas no arranque do ano letivo, e

este ano Senhor Presidente, como foi? --------------------------------------------------------------------------

-------  Diga-nos também se o executivo continua a apostar numa melhor e mais forte ação

social?  Sabemos  que  muitos  falam,  também  sabemos  que  muitos  criticam  e  todos  se

preocupam.  Mas,  diga-me  Senhor  Presidente,  o  que  Águeda  fez  e  este  executivo  pelos

animais? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- E para terminar, não podia encerrar sem lhe fazer a pergunta, que foi uma promessa

eleitoral. Caro Presidente, e as freguesias?” -------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henrique Fernandes de Almeida - Presidente da Câmara: -----------------------------

------- “Naturalmente que no bloco anterior, gostaria naturalmente de poder dizer alguma coisa

sobre ele, penso que não está revisto, mas de qualquer maneira dizer sobretudo agradecer ao

CDS  e  ao  Dr.  Miguel  Oliveira,  pelo  menos  pela  forma  como  colocou  uma  situação  que

efetivamente é preocupante para todos. As questões demográficas não são um problema só

de Águeda, são um problema indiscutivelmente do País e a baixa demográfica é uma grande

preocupação naturalmente, para quem, naturalmente como nós, tem funções executivas nos

destinos do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Queria dizer que, naturalmente as medidas que vamos implementando, nomeadamente

com a criação de emprego e estamos a falar de um desemprego a níveis mínimos que, e

desde há muito tempo, temos em Águeda, absolutamente técnico e portanto, como diria, com

grande falta de mão-de-obra, alicerçado numas condições fantásticas, nomeadamente no que

diz respeito em termos de instituições de proteção tanto à infância, como mesmo à terceira

idade,  as instalações escolares e desportivas que temos, funcionam desde logo como um

grandíssimo sinal que podemos dar para que casais jovens se possam instalar em Águeda, e

dizer que os números que temos são animadores e temos números que à falta de outros, por

enquanto que não temos outros indicadores, poderei apenas dizer que no centro de saúde de
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Águeda, há a procura de muito perto de cem pessoas por mês em média, de um novo médico

de família, na sua maioria são casais jovens. Portanto, penso que é um indicador à falta de

outros  que  tem  uma  validade,  não  tem  um  rigor  científico,  mas  é  indiscutivelmente  um

indicador que nos anima, mas, naturalmente não nos sossega, porque efetivamente é uma

área em que temos uma grande preocupação. Vamos naturalmente continuar  a contribuir,

sobretudo  com  questões  relacionadas  com  a  habitação,  e  continuarmos  naturalmente  a

desenvolver este grande empreso, nomeadamente, no que diz respeito às boas condições de

emprego e vida, e estou absolutamente convencido que em Águeda, os habitantes de Águeda

têm uma ótima qualidade de vida. -----------------------------------

------- O deputado João Figueiredo, fez-me aqui um conjunto de perguntas e portanto, dizer-

vos que relativamente ao hospital e às áreas da saúde, naturalmente e antes de mais uma

nota interessante e que naturalmente para os mais  atentos terá algum valor.  Desde logo,

quando estiveram recentemente a ser discutidos e foram aprovados, porque já o tinham sido

aprovados na reunião do Concelho Intermunicipal  da CIRA as opções estratégicas para o

período  2030,  naturalmente  que  fico  muito  satisfeito  por  ver  as  questões  da  saúde  na

primeiríssima linha das prioridades instituídas  para a nossa região, para a nossa, de três, esta

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, e desde logo, sossegar também as pessoas,

porque efetivamente o hospital de Águeda está lá acautelado  e até porque naturalmente, eu

participei ativamente na definição dessa prioridade. ---------------------------------------------------------

-------  Depois  também  e  já  agora,  porque  também  é  importante,  percebermos  que  a

segundíssima,  e  portanto,  das  primeiras  prioridades,  tem  a  ver  com  acessibilidades  e

acessibilidades  baseadas  no  pinter, como  toda  a  gente  sabe  apresenta  como  primeira

prioridade, a ligação Águeda Aveiro e portanto, isto claramente que nos sossega. -----------------

------- Voltamos à questão da saúde e vamos começar naturalmente pelo hospital de Águeda.

O hospital  de Águeda, como toda a gente sabe,  está finalmente e pela terceira vez,  num

concurso,  finalmente  numa  situação  em  que  o  contrato  foi  assinado.  Portanto,  temos  os

contratos  assinados  e  enviados  para  visto  do  Tribunal  de  Contas  e  portanto,  a  obra  vai

avançar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Uma nota  curiosa,  o  nosso governo autorizou  o  hospital  a  gastar  o  dinheiro  que a

Câmara e os fundos comunitários irão transferir para a administração hospitalar. A Câmara

pagará como toda a gente sabe, seiscentos mil euros. Já pagou o projeto, porque foi a Câmara

que naturalmente mandou fazer o projeto da intervenção que agora temos, e portanto, teremos

quinhentos e qualquer coisa mil euros de fundos comunitários e depois uma verba residual de
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cento e picos mil  euros,  essa sim,  coberta pelo  orçamento do centro hospitalar  e que foi

autorizada pelo  ministério.  Mas,  eu  queria  aqui  falar  relativamente  ao  hospital,  porque às

vezes, temos que manter aqui alguma questão e alguma memória. O PSD e agora o CDS

também  que  me  desculpem  mas,  convinha  estarem  calados  sobre  este  assunto,  é  uma

questão de memória.  Nós tivemos um projeto muito mais  ambicioso,  que estava com um

financiamento  muito  mais  volumoso  de  um  milhão  seiscentos  e  tal  mil  euros  de  fundos

comunitários, tinha o contrato assinado, esperava visto pelo Tribunal de Contas, esperou por

esse visto, porque faltava um documento provisional do Conselho da gestão de administração

do centro hospitalar que não tinha sido nomeado, e o primeiro ato que o então Presidente do

centro  hospitalar,  primeiro  Presidente  do  centro  hospitalar,  Dr.  José Afonso fez,  e  porque

naturalmente vinha mandatado para tal,  foi  notificar o empreiteiro de que não iria fazer as

obras. Perdemos um milhão seiscentos e qualquer coisa mil euros num processo em que a

Câmara, já nessa altura tinha acompanhado e feito um projeto, volto a dizer mais ambicioso, e

isso não foi há tanto tempo assim para que nos possamos esquecer.  Corre na comunicação

social que o PSD exige, esqueceu-se de exigir naquela altura e naturalmente o meu lamento,

porque vos posso dizer ainda hoje, que foi a maior desilusão que eu tive enquanto autarca.

Como toda a gente percebe e é fácil compreender, este processo eu acompanhei-o desde que

saí do hospital e vim para o meu papel de vice-presidente da Câmara, acompanhei-o, envolvi-

me seriamente neste processo desde sempre, acompanhei o processo, arranjei equipas para

que o fizessem. Angariámos financiamento e depois quando pensávamos que já não seria

possível voltar para trás, aconteceu isto que vos acabei de relatar. Isto sem qualquer dúvida e,

portanto, agora estou absolutamente e uma vez mais confiante, espero que não haja nenhuma

força de bloqueio que entenda que estes quinhentos e qualquer coisa mil  euros de fundo

comunitários serão precisos em algum sítio como foram naquela altura. -------------------------------

-------  Mas,  atenção  relativamente  à  saúde  temos  mais  coisas  para  vos  dizer.  É  que

efetivamente nós conseguimos no âmbito da reprogramação que está em curso e que estamos

absolutamente confiantes. Os indicadores que temos é que vão nesse sentido. Passámos a ter

a possibilidade de fazer uma intervenção profunda no nosso centro de saúde de Águeda, um

centro de saúde que naturalmente tem funções e tem instalações pouco adequadas, desde o

início da sua construção, mas naturalmente são erros arquitetónicos e que naturalmente com a

idade que têm e sobretudo como há alguma falta de manutenção, precisam desta vez de uma

grande intervenção. Estamos a prever gastar mais de oitocentos mil euros. Temos angariados

e  praticamente  garantidos  quinhentos  e  oitenta  mil  euros  de  fundos  e  de  financiamento
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comunitários e conseguimos fazer há relativamente bem pouco tempo. Logo que se vislumbrou

a possibilidade, pusemos no terreno equipas. As equipas da Câmara e equipas contratadas no

sentido de avançarmos rapidamente com o processo. Mas, também vamos intervir na unidade

de saúde de Aguada de Cima. E já chegámos com o Senhor Presidente da Junta eleito de

Travassô e Óis da Ribeira, a uma solução para darmos caminho às obras e naturalmente que

são complementadas com outros financiamentos municipais, para podermos também intervir e

vou sossegar só as pessoas, porque no âmbito da própria programação tive o cuidado de

garantir que o dinheiro que estava definido para Travassô não se irá perder. Precisamos é de

decisões, essas decisões andamos a trabalhar nelas, apesar de alguém imaginar, ou pensar

que isso não acontecia mas, estivemos a trabalhar. ---------------------------------------------------------

------- Relativamente ao POLIS, finalmente temos uma solução. Há um acordo firmado e claro

para que a Câmara Municipal termine a sua ligação ao POLIS. Ficou acordado que a Câmara

Municipal será ressarcida de uma importância ainda significativa, não sei exatamente mas, sei

que ultrapassa os trezentos mil euros, portanto, que serão devolvidos, não pagaremos uma

fatura também. Não quisemos, por opção própria, entrar na empreitada que foi lançada com

Oliveira do Bairro e Aveiro, que julgo que tem um valor de cerca de quatrocentos mil euros e

que estão mais ou menos adstritos a cerca de duzentos e muitos para Oliveira do Bairro, cento

e qualquer coisa para a área de Aveiro. Esse concurso ficou deserto, lamento. Mas, posso-vos

dizer que a opção, a nossa opção, foi avançarmos nós próprios, por nossa conta e fazermos

nós próprios, com os nossos meios, utilizando esses dinheiros e outros que porventura sejam

possíveis,  numa  obra  de  muito  maior  impacto  que  naturalmente  será  uma  verdade  nas

margens da nossa Pateira. Portanto, as populações envolvidas fiquem sossegadas, tranquilas,

porque a não adesão àquele processo foi claramente um processo, que é o POLIS e que não

temos boas recordações rigorosamente durante este tempo todo, foi um processo ponderado

e, portanto, digo com alguma satisfação de que estamos em vias de nos livrar efetivamente

desta sociedade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Relativamente ao AgitÁgueda, palavras para quê. O AgitÁgueda fala por si.  A nossa

população, quem nos visita, eu acho que é um orgulho de Águeda, é um grande orgulho de

Águeda, uma coisa que fez crescer desmesuradamente Águeda, desmesurada em termos de

conhecimento. Águeda, neste momento, é um fenómeno turístico à escala mundial e portanto,

estamos a lidar com isso e a adaptar-nos também e criarmos rapidamente condições e saúdo

com muita veemência também a abertura do novo hotel, muito em breve a abertura de mais

um hostel com bastantes camas, que mostra claramente a vitalidade desta terra. ------------------
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-------  As empresas do PEC e da ampliação,  acessibilidades  naturalmente  que estamos e

iniciámos  obras  para  fazer  a  ampliação  do  parque.  Continuamos  a  comprar  terrenos  e

portanto, já a pensarmos numa terceira fase de evolução e naturalmente que relativamente às

melhorias das acessibilidades, desde logo, dizer que temos e já submetemos há alguns meses

no IP, antigo EP um processo para resolvermos a questão do cruzamento da cerâmica do Alto,

e já agora também dizer-vos que uma outra solução para a zona do Pingo Doce ali na Alagôa,

estivemos a negociar ativamente com o IP. Temos neste momento, anunciada e instalada uma

comissão bipartida para definirmos as condições em que vamos chegar a esta solução. Está

muito bem encaminhada, aliás com outras soluções e outras coisas que naturalmente teremos

em breve que vos anunciar na área e de influência deste. Mas, diria que relativamente às

acessibilidades,  também  e  já  agora  a  autoestrada,  estamos  a  encontrar  parcerias  e

nomeadamente a Câmara de Aveiro, com quem estamos a falar muito diretamente e muito

concertadamente,  no  sentido  de  encontrarmos  uma  solução  comum,  porque,

independentemente de outras soluções que se possam criar, esta ligação Águeda Aveiro é

absolutamente  indispensável.  Os  cidadãos  de Águeda  e  os  cidadãos  de  Aveiro  e  outros,

naturalmente que merecem muito melhor nestas acessibilidades que não existem e que já

agora e uma vez mais, peço a todos vocês, a todas as forças políticas para tornarem isto como

um desígnio de Águeda e nos unirmos em torno destas soluções que são necessárias. ----------

-------  Relativamente à educação e ao arranque do ano letivo, se não tivesse naturalmente

acompanhado uma série de atividades, eu não teria dado por ele, porque não foi notícia por

coisas más. Seria e deveria ter sido indiscutivelmente notícia, porque notícia, uma notícia boa,

porque em Águeda o arranque do ano letivo este ano e sobretudo com algumas alterações,

por  via  de  algumas alterações  implementámos,  foi  completamente pacífico sem qualquer

problema digno de registo. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------  A  ação  social,  o  desemprego,  estas  questões  todas  naturalmente  estão  todas

interligadas.  Águeda é um modelo,  um modelo.  É grande nesta área,  eu diria  que é dos

melhores entre os melhores no nosso distrito. As nossas IPSS’s que são muitas, que têm uma

cobertura plena de toda a área do nosso Concelho, fazem com que efetivamente, como eu

tenho dito muitas vezes, a ação da Câmara seja muito mais tranquila nesta área, mas o ser

tranquila  não  quer  dizer  que  seja  distraída.  Nós  acompanhamos  e  a  Senhora  Vereadora

acompanha  muito  de  perto  esta  ação  de todo  este  setor  que efetivamente  tem um peso

fantástico no nosso Concelho e tem um trabalho notável, que nos devemos todos orgulhar. ----

-------  Relativamente  aos  animais,  toda a  gente tem conhecimento de  muito  recentemente
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lançarmos uma campanha de adoção, por força da nova legislação, naturalmente que temos

um conjunto e o nosso canil, bastante assoberbado de animais. Estamos a oferecer melhores

condições  e  sobretudo  uma  grande  colaboração  às  pessoas  que  queiram  adotar  estes

canídeos. Mas, eu quero realçar aqui uma solução que encontrámos. Quando se perspetivava

que apenas fosse construído um canil intermunicipal no âmbito da CIRA, por proposta minha e

já  há  algum  tempo,  avançámos  com  a  solução  de  fazermos  três  canis.  Pois  bem,  os

anteprojetos já foram aprovados na última reunião da CIRA, e posso-vos dizer que o canil de

Águeda vai ser o maior de todos os da CIRA, que tem um conjunto de serviços que não são

complementares, mas eu diria que mais abrangentes e portanto, temos um canil que irá, e que

será suportado naturalmente ainda por verbas a definir no âmbito da CIRA, que andará muito

perto de um milhão quatrocentos e quarenta mil euros e portanto, que será uma grandíssima

obra e que estará ao serviço dos nossos animais e de quem gosta naturalmente dos animais

no nosso Concelho. No nosso Concelho, mas atenção, com uma função de servir toda esta

área mais sul, da nossa região. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente às freguesias, dizer que naturalmente continuamos a ser o Concelho que

mais competências e sobretudo mais valor transfere para as freguesias. Sossegar as pessoas,

no  sentido  de  que  o  nosso  desígnio  de  levarmos  a  lógica  da  regeneração  urbana  que

aconteceu na cidade para os centros urbanos das freguesias, vai acontecer e vai acontecer a

partir do próximo ano e naturalmente que não iremos fazer em todas as freguesias no primeiro

ano, mas naturalmente que o faremos paulatinamente e ao longo deste mandato. -----------------

------- Uma nota importante. Reunimo-nos muito recentemente e conforme foi acordado, o tal

Conselho que entendemos por bem criar  e que reúne com os seus presidentes de Junta.

Relevo  aqui  o  ambiente  cordial  e  sobretudo  de  colaboração,  onde  os  problemas  foram

colocados  sem qualquer  tipo  de  problemas,  a  abordagem  foi  feita  sem qualquer  tipo  de

constrangimentos  e  queria-vos  agradecer  de  facto  a  colaboração  que  conseguimos  e

sobretudo os caminhos que começámos a traçar, que penso que são esses efetivamente que

interessam  e  são  típicos  das  pessoas  que  efetivamente  estão  no  terreno  e  que  querem

efetivamente sobretudo resolver os problemas que as nossas populações têm.” --------------------

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

------- “Senhor Presidente, quero-lhe fazer ver, não vinha para falar isto, mas o PSD não tem

que estar calado em matéria de hospital. Talvez o Senhor se tenha esquecido muito do seu

passado, mas nós não nos esquecemos do passado, e o Senhor sabe muito bem  que todo

este processo do hospital, nós PSD, estivemos sempre ao lado da Câmara nesta luta. Estive
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em várias  reuniões,  eu,  o Senhor  Presidente  da  Câmara e  o  Senhor  atual  Presidente da

Câmara Jorge Almeida, no hospital de Águeda, no Centro Hospitalar de Aveiro. Estive com a

Dr.ª Paula Cardoso e o Dr. Gil Nadais na ARS várias reuniões. Várias reuniões em Lisboa,

estivemos  sempre  ao lado,  sendo  do PSD,  sempre  ao lado  dos  interesses  de Águeda  e

sempre contra aquilo que estava a acontecer ao nosso hospital. -----------------------------------------

------- Senhor Presidente, quero também recordar-lhe que, não importa, mas é uma nota e é

importante sermos precisos, quando este Conselho de Administração chegou, esse projeto já

tinha caído. Do nosso ponto de vista, do meu, do Senhor Presidente atual da Câmara, do

Senhor ex-Presidente da Câmara, todos nós entendíamos que era possível recuperá-lo, mas,

já tinha caído, foi sempre essa a informação que nos deram mas, isso é passado. -----------------

------- Segunda nota, Senhor Presidente, em relação ao POLIS, o Senhor falou em trezentos

mil euros, eu sempre ouvi, nas reuniões da CIRA e na Assembleia Municipal, que a Câmara

Municipal tinha posto quinhentos mil euros no POLIS, e eu julgo que deverá ser esse o valor a

recuperar. Estou a dizer aquilo que eu sempre ouvi, não sei se é se não, por isso, é uma

questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, trago-lhe aqui três assuntos dos quais gostaria que me respondesse

com clareza. Não sei se terei tempo de falar nos três agora. Em dois mil e catorze, a Câmara

comprou as instalações do Canário Lucas para a instalação do museu da indústria. Na altura,

o  Senhor  Presidente  da  Câmara  Gil  Nadais,  afirmava  desde  dois  mil  e  onze  que

desenvolvíamos esforços no sentido de recolher o espólio que pudesse constituir o museu da

indústria  de Águeda.  Recordo o Senhor Presidente,  que este espaço custou ao município

cerca de quatrocentos mil euros. Recordo ainda que na altura, quer eu, quer o PSD, criticámos

muito este negócio e este investimento, contrapondo a Câmara na altura que as condições do

edifício  faziam  com  que  rapidamente  se  conseguisse  instalar  o  tão  desejado  museu  de

indústria. Na Assembleia de junho de dois mil e catorze, o Senhor Presidente da Câmara à

altura afirmou que tinha pedido uma inspeção relativa a este negócio à Inspeção Geral de

Finanças. Sobre os resultados desta inspeção, Senhor Presidente, nunca nós soubemos de

nada e eu pergunto-lhe agora, sabe o senhor se sempre foi pedida esta inspeção? Sabe o

senhor se chegou a haver inspeção? Sabe o senhor qual o resultado desta mesma inspeção? 

------- Passados pelo menos sete anos de se iniciar este projeto e quatro de terem comprado

as instalações,  nada ainda foi  feito  sob tal  pertenço do museu.  Aliás,  corrijo,  foi  feito  um

negócio, onde a Câmara mais uma vez saiu prejudicada. Em Águeda, Senhor Presidente, os

projetos andam muitos anos para se concretizarem.  Maior  parte deles,  nem se chegam a
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concretizar mas, a propaganda que se faz aos mesmos é constante, criando assim, uma falsa

ilusão da nossa realidade. Aliás, hoje, das intervenções que começaram, tivemos essa noção.

------- Senhor Presidente, não lhe venho perguntar como é que está este projeto. Já passaram

tantos anos do seu início  (recordo,  sete anos),  venho antes apresentar-lhe uma sugestão.

Senhor Presidente, eu o que lhe sugiro, é que se puder, compre as instalações da antiga

FAMEL, são hoje um cancro à entrada de Águeda, crie lá o verdadeiro museu da indústria de

Águeda e, se assim entender, até lhe posso já sugerir um nome, o museu da FAMEL. Assim,

Senhor Presidente, honraríamos um dos legados industriais mais emblemáticos de Águeda e

já com história feita em Portugal. Desta forma Senhor Presidente, ajuda a puxar e a alargar a

cidade de Águeda para Norte, integra a zona da Alagôa, muito abandonada nos últimos anos,

no espaço citadino e cria um verdadeiro espaço de turismo com condições de estacionamento,

restauração,  podendo  este  elemento  servir  de  âncora  para  a  revitalização  de  um espaço

abandonado à entrada de Águeda. -------------------------------------------------------------------------------

-------  Senhor  Presidente,  nunca  será  por  falta  de  colaboração  e  empenho  do  PSD,  que

Águeda não crescerá. Agora, não nos peça que apoiemos projetos sem rentabilidade, projetos

de  papel,  projetos  para  satisfazer  interesses  e  egos  de  alguns,  alguns  projetos  que  se

eternizam no tempo e quando se concretizam, já estão desatualizados. -------------------------------

-------  Segundo assunto,  Senhor  Presidente,  vou  falar  sobre  os  prédios  devolutos.  Com o

decreto-lei  cento  e cinquenta  e  nove dois  mil  e  seis,  o  legislador  aprovou a  definição do

conceito fiscal do prédio devoluto, com vista à aplicação da taxa do imposto municipal sobre

imóveis,  vulgo  IMI.  Considera-se  devoluto,  diz  a  legislação,  “o  prédio  urbano ou a  fração

autónoma que durante um ano se encontre desocupada, sendo indícios de desocupação, a

inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações, de fornecimento de

água, gás e eletricidade e a inexistência de faturação relativa a consumos de  água, gás e

eletricidade e telecomunicações,” não falei em consumos baixos, falei em inexistência. “Todo o

procedimento  se  desenrola  no  seio  dos  municípios.  Do  ponto  de  vista  procedimental,  os

municípios  procedem à  identificação  dos  prédios  urbanos  ou  frações  autónomas,  que  se

encontrem devolutos e notificam o sujeito passivo do imposto municipal sobre imóveis, para o

domicílio fiscal, do projeto de declaração de prédio devoluto, para este exercer o direito de

audição  prévia  e  da  decisão,  nos  termos  e  prazos  previstos  no  Código  do  Procedimento

Administrativo.” Resumindo, cabe ao município, identificar quais os prédios devolutos no seu

Concelho. Mas,  diz ainda o diploma, Senhor Presidente, “a edição deste diploma legal,  tal

como se depreende do preâmbulo do mesmo, encontra a sua justificação na dinamização do
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mercado do arrendamento urbano e a reabilitação e a renovação urbana almejados no novo

regimento de rendimento urbano.” --------------------------------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, acha correto o município andar a identificar prédios em zonas que

não têm acesso a saneamento ou a gás, obrigar os seus proprietários, aos quais não são

dadas as mais elementares condições básicas, a pagar um imposto a triplicar? Que sentido,

Senhor Presidente, existe em um município andar a identificar prédios em zonas como a Chãs,

Alombada, Moita, Almear? Existe nestes locais mercado de arrendamento possível, Senhor

Presidente?  São  conhecidas  pretensões  para  esta  dinamização  nestes  locais,  Senhor

Presidente? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Quando aqui decidimos triplicar o valor do IMI, foi para resolver os problemas em zonas

de pressão urbanística. Nunca foi no sentido de caçarmos mais uns míseros impostos aos

detentores destas propriedades Senhor Presidente. Proponho que o município, em zonas onde

não existe  esta  pressão,  pare  com este assalto  ao  proprietário,  que o  faça  no centro  de

Águeda, que o faça no centro das freguesias, mas que nas aldeias e nos lugares onde os

prédios não apresentam condições de ruína, deixe de fazer esta indicação, porque não é para

isto que nós aqui votamos o imposto a triplicar.  O que estamos a fazer é um assalto aos

proprietários  em  zonas  em  que  não  há  nenhuma  perspetiva  de  haver  mercado  de

arrendamento ou o que quer que seja. ---------------------------------------------------------------------------

-------  Terceiro  assunto  para  terminar.  Na  última  Assembleia  Municipal   de  setembro,  foi

deliberada nesta assembleia sem votos contra, repito sem votos contra, uma recomendação

ao executivo municipal  para apresentação de uma proposta de atribuição às famílias com

residência fiscal no Concelho de Águeda, cujos filhos sejam beneficiários de abono de família,

recordo que são famílias com rendimentos do agregado familiar inferiores a seiscentos e trinta

e quatro euros mensais, de um apoio para aquisição de material escolar e equipamento básico

desportivo, a partir do ano letivo, num conjunto de termos que foram definidos. Estou a falar de

apoios sociais  julgo  eu,  aqui  falou-se há um bocado da grande atividade da Câmara nos

apoios  sociais  deste  grande  Concelho.  Dizia  ainda  a  proposta  Senhor  Presidente,  que  a

Câmara Municipal  cria o regulamento necessário para enquadrar esta medida, de forma a

poder ser aprovada por esta assembleia até ao final do ano dois mil e dezoito. Passou mais de

um mês da última Assembleia, e não vimos nada a ser feito sobre isto. A minha pergunta é

clara, Senhor Presidente, vai o Senhor Presidente criar condições para a implementação desta

medida ainda este ano?” ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henrique Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara: -----------------------------
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------- “Relativamente à questão do hospital reitero a ideia, naturalmente acompanhei muito de

perto o processo,  e naturalmente se bem se recorda,  o então Presidente do Conselho de

Administração, mal foi empossado, notificou a empresa de que efetivamente não pretendia que

o  contrato  tivesse  seguimento.  Aliás,  houve  um  processo  naturalmente  de  indemnização

movido pela empresa. Como bem sabe Dr. José Afonso. Depois, mas isso naturalmente que

não importa, o que eu lamento e lamento  e acho que lamentamos todos e estamos todos de

acordo é que efetivamente aquelas obras não se tenham realizado,  porque inclusivamente

suponho que depois não haveria cabimento a que tivesse acontecido o autêntico despejo que

foi, que aconteceu naquele, no nosso hospital. Vamos ver se conseguimos levar estas obras

para a frente e depois, paulatinamente, recuperarmos um pouco do que há para fazer, é esse

o desígnio, naturalmente que vamos lutar e estou certo que vamos lutar todos por isso. ----------

------- Relativamente a esta questão do POLIS, só para lhe dizer e reiterar a questão que é o

seguinte,  a comparticipação total  da Câmara foram seiscentos e qualquer coisa mil  euros,

temos que retirar uma verba de à volta de quatrocentos mil euros que foi gasta no parque de

Espinhel.  O parque de Espinhel  custou muito perto disso.  Atenção, a obra não correu por

conta da Câmara, correu por conta do POLIS e foi caríssimo como toda a gente sabe, custou

trezentos mil euros mais IVA que deu à volta de quatrocentos, e depois, e ficámos ainda nós,

do  nosso  lado  com  os  projetos.  Há  uma  coisa  que  eu  posso  dizer  e  de  ponto  de  vista

naturalmente  pessoal  e  enquanto  presidente  de  Câmara,  esta  nossa  autonomização  do

processo, naturalmente que estamos confiantes todos que iremos ter melhores resultados e

portanto, o POLIS como toda a gente sabe, já está em liquidação e fechado em liquidação. ----

------- Relativamente à questão do Canário Lucas, eu quero-lhe dizer somente uma questão

que  é  fundamental.  O  Canário  Lucas,  aparecia-nos  aqui  como  uma  primeira  prioridade,

quando  foram  naturalmente  celebradas  as  candidaturas  para  um  conjunto  de  fundos

comunitários onde aparecia o Alto da Vila, por exemplo, onde aparecia também o mercado

municipal em último lugar e o Canário Lucas em primeira linha. Uma questão que foi uma

decisão clara naturalmente deste executivo foi invertermos essa possibilidade e invertermos a

ordem das prioridades. Até aqui era o Canário Lucas que iria gastar daquela verba onde nos

poderemos candidatar aquilo que fosse necessário e depois o mercado vamos ver o que é que

se faria. Aqui, a alteração foi clara, o mercado vai, vamos fazer uma intervenção de fundo no

mercado. É absolutamente necessária, nós precisamos que o nosso mercado, por todas as

questões que têm que ver com, desde o funcionamento à própria salubridade e à higiene que

é preciso manter e saúde pública em causa e portanto, precisamos rapidamente, apesar do
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nosso mercado ter sido, ter sido foi indiscutivelmente um mercado de referência e um mercado

que esteve durante muitos anos à frente de outros. Neste momento, precisa naturalmente de

avançar, é essa a nossa prioridade absoluta. Estamos neste momento, e vai ser ainda este

ano formulada a candidatura a nível da CCDR e portanto, o anteprojeto de execução será

ainda aprovado este ano.  Portanto,  o  mercado terá uma grande intervenção que estimo e

neste momento, estou só a estimar, qualquer coisa como na ordem dos dois milhões e meio

de euros. De seguida, temos a intervenção do parque do Alto da Vila, como todos saberão

será  ainda  também  lançada  este  ano,  estou  absolutamente  convencido  disso  e  depois

finalmente o que sobrar, faremos uma abordagem ao Canário Lucas. É esta a definição que

nós entendemos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Relativamente à questão da tal  inspeção,  vou-me informar,  sinceramente não tenho

meios nem elementos para lhe dar qualquer tipo de informação neste momento. Já agora uma

nota relativamente à FAMEL, estamos a acompanhar o processo, estamos completamente de

acordo que aquilo, não é só a FAMEL, é a FAMEL e a GRESIL. O que tem ali é um espaço

deplorável, eu costumo dizer e já o disse, parece uma zona de guerra, não é, porque aquilo

efetivamente,  até  inclusivamente  da  própria  imagem que  temos por  satélite,  é  uma coisa

efetivamente muito má. Estamos a acompanhar e a promover e a tentar promover a resolução

desta situação. Se for em termos de uma situação que resulte bem para a nossa economia

também ótimo, estamos a acompanhar o processo. ---------------------------------------------------------

------- Relativamente à questão dos devolutos, eu queria-lhe dizer o seguinte, primeira questão

relativamente a esses lugares, falou das Chãs, Alombada, acredita que há lá pessoas que

queriam  casas  e  que  não  há  quem  lhas  venda  e  que  temos  lá  algumas  absolutamente

devolutas? Eu sei que há. Mas, já agora, queria-lhe dizer e só por uma questão do assalto, do

tal assalto que falou. Se nós quiséssemos efetivamente assaltar  os contribuintes, não lhes

estávamos a aplicar as taxas mínimas e não estávamos com toda a certeza a devolver a todos

os  agregados  familiares  do  nosso  Concelho,  que  são  contribuintes  em  sede  de  IRS,  a

comparticipação por inteiro que caberia à Câmara Municipal. Somos a única Câmara no distrito

que faz isso, e portanto, não temos claramente perfil  de assaltantes por via desta questão.

Estou-lhe a dizer é que somos a única que devolve na totalidade o IRS e também somos das

poucas que temos zero ponto três de taxa de IMI, que é a mais baixa possível no nosso País.

Portanto, isto é claro. Se mesmo assim subimos, isto só fala da nossa dinâmica claramente,

porque temos mais casas a pagar cada vez mais, é só isso, porque não há outra questão aqui.

------- Relativamente à proposta na área da educação tivemos uma reunião marcada com a
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comissão  da  educação,  para  percebermos  como é  que deveríamos articular.  Na  altura  o

elemento do PSD penso que não esteve presente, mas naturalmente que vamos desenvolver

isso e será uma proposta que virá a esta assembleia. -------------------------------------------------------

-------  Relativamente aos  prédio  devolutos,  estamos  neste momento,  a  fazer  um processo

cuidadoso e ainda estamos a notificar  um conjunto de  pessoas  que têm,  que recebem a

notificação da nossa pretensão de classificar aquele prédio como devoluto. Naturalmente, que

todas as pessoas têm direito a reclamações e temos vindo a receber muitas, e muitas delas

têm provimento porque fazem sentido. Nós trazemos dois funcionários, e desde há bastante

tempo,  na  rua  efetivamente  a  verificar  este  tipo de  situações,  por  vezes  cometem lapsos

naturais de contratos que efetivamente possam existir e que não têm conhecimento deles, de

más informações que possam porventura em algum momento recolher. Ainda hoje de manhã

me cruzei ali na garagem com um senhor que depois quis falar comigo sobre este assunto e

dizia-me, eh pá, tenho um irmão no estrangeiro que efetivamente desligou tudo, mas agora até

já estamos a fazer obras e ele vai voltar e deixa de ser, ou seja, aquele prédio até foi, se calhar

poderia ter sido considerado devoluto, e agora parece-me que está a adquirir condições para

deixar de o ser. Naturalmente que estamos a fazer esta abordagem e aquilo que me está aqui

a  dizer  de  considerarmos  fora  destes  núcleos  mais  urbanos,  chamemos-lhe  assim,  a

possibilidade de não aplicarmos isso é uma situação que vamos analisar sinceramente. Não

tinha nunca abordado as coisas. Acho que também de alguma forma temos de ter algum tipo

de igualdade relativamente a todo o Concelho, mas acho que até, desafio que isto possa ser

naturalmente também abordado na comissão de economia e finanças desta Assembleia e

naturalmente que estou completamente disponível para analisar desde logo, o total impacto,

mas,  claramente  a  questão  do  assalto  aos  contribuintes,  claramente  não.  Nós  temos  a

fiscalidade mais amigável que podemos ter e da mais amigável que existe no nosso País.” -----

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

------- “As pessoas acreditaram no movimento Juntos aquando do ato eleitoral, e acreditaram

no  movimento  Juntos,  porque,  em certa  medida,  estavam desacreditadas  dos  partidos,  e

portanto, aquilo que eu venho aqui de certa forma fazer é pedir ao Senhor Presidente que

cumpra,  ou que me esclareça algumas das dúvidas que ficaram no manifesto eleitoral  do

movimento independente  Juntos,  até para  que as pessoas não percam a confiança neste

movimento, porque seria uma coisa bastante chata e portanto, à data desse manifesto, dizia

portanto o Senhor Presidente, “não fazemos promessas, apontamos verdadeiros caminhos de

continuidade”, e no seguimento disto, dizia também, “o município foi distinguido em dois mil e
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dezassete,  com quatro  estrelas  pela  sua qualidade e  gestão  de excelência.”  Pergunto ao

Senhor Presidente, qual foi a classificação que obtivemos relativamente a esta matéria em

dois mil e dezoito? -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Em relação à transparência,  já  muito se  falou  aqui.  Fiquei  absolutamente espantado

quando na última reunião do executivo questionei o Senhor vice-presidente do porquê das

reuniões de executivo não serem transmitidas na Águeda TV, até porque a essa data, aquilo

que era alegado é que não existiam condições técnicas para o efeito, e aquilo que constatei é

que elas existem e ao que me foi respondido que é por uma decisão política, o que muito me

surpreende. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Propôs ainda, neste manifesto eleitoral, que a política fiscal era mínima em dois mil e

quinze. O que pretendo saber é se prevê manter a mesma política fiscal? ----------------------------

-------  Propôs  ainda implementar  um sistema integrado de gestão  de transportes  públicos,

estacionamentos em Águeda, gestão de ocupação dos espaços com introdução de censores

nas luminárias  led. Gostaria de saber relativamente a esta matéria, o que é que já foi feito,

quantos censores foram instalados até ao momento, quantos lugares de estacionamento estão

monitorizados em Águeda neste momento? --------------------------------------------------------------------

-------  Falou  há  pouco,  Senhor  Presidente,  que  iria  assinar  um  contrato  com  a  CCDR

relativamente ao mercado municipal. Estranho isto que me está a dizer, porque nesse mesmo

manifesto, diz que existe um contrato celebrado com a CCDR, relativamente às candidaturas

do mercado municipal, da antiga fábrica Canário Lucas, conservatório de música de Águeda,

casa do Adro,  sede da orquestra típica e parque do Alto da Vila.  Portanto,  fica aqui  uma

dúvida. Fico sem saber ao certo o que é que estava, ou o que é que vai estar. ----------------------

-------  Propôs  ser  mais  ousado,  estudar  o  pacote  de  incentivos,  isenções,  que  conduz  à

recuperação  de  edifícios,  colocação  no  mercado  de  arrendamentos  a  custos  controlados.

Ainda nesta matéria, garantir uma discriminação positiva nas candidaturas a habitações com

rendas controladas por parte dos jovens casais que se pretendam estabelecer nas zonas do

Concelho.  Aquilo  que  queria  perguntar  é:  relativamente  a  estes  dois  programas,  quantos

casais neste momento estão ao abrigo deste programa e quantas moradias já estão ao abrigo

deste programa? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- No plano estratégico e educativo municipal com a Universidade de Aveiro, disse que já

estava em fase de validação este mesmo plano. À data em que isto foi escrito, o documento

viria substituir a atual carta educativa que introduz pela primeira vez no nosso Concelho, um

projeto pedagógico concelhio. Gostava também de saber se isto já está resolvido. -----------------
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------- No ano que diz que foi bastante pacífico na área da educação, gostaria de lhe perguntar

Senhor  Presidente,  quinhentos  mil  euros  em  tablets,  quantos  tablets  é  que  estão  a  ser

utilizados neste momento pelas nossas crianças? ------------------------------------------------------------

-------  Também relacionado com a área da educação,  foi  dito  por  esse manifesto que iria

requalificar  a antiga casa dos oficiais para transformar as residências universitárias,  e que

estava a aguardar o visto do Tribunal  de Contas para iniciar  essa mesma construção.  No

mesmo manifesto, contrariamente, contradizendo o dito por não dito, no ano letivo de dois mil

e dezoito dois mil e dezanove, as residências universitárias serão uma realidade. Gostaria de

saber quantos alunos neste momento, estão a usufruir dessas mesmas residências? -------------

------- Em relação ao turismo, desporto e bem-estar, Driving Range, onde, quando, com que

financiamento é que pensa fazer isto? ---------------------------------------------------------------------------

-------  Requalificação  das  infraestruturas  da  piscina  de  Águeda  para  reduzir  custos  de

manutenção, bem como retirar o amianto das coberturas, construir um novo tanque para os

mais jovens. Quando, com que financiamento Senhor Presidente, pretende fazer isto? -----------

------- Parque empresarial do Casarão, a linha de alta tensão, exigiu um investimento de um

ponto três milhões de euros. Agora a prioridade é a linha de muita alta tensão. O que lhe

pergunto para quando, com que financiamento? --------------------------------------------------------------

------- Ligação ao mundo, em que o Senhor Presidente para todos os gostos, todos os feitios,

para captar todos os votos sem contradição alegou, ligação Sul do Concelho, ligação Águeda

Aveiro, ligação direta à A25 será uma das prioridades, será colocada na nossa agenda. Aquilo

que eu quero perguntar é em que dia da agenda é que o Senhor Presidente colocou e qual

das ligações é que pretende efetivamente avançar? ---------------------------------------------------------

------- As zonas industriais de pequena dimensão, merecerão a nossa atenção e empenho, de

modo a dotá-las das melhores condições,  prevendo-se a aplicação de algumas, devido ao

interesse  manifestado  por  alguns  empresários,  ou  criação  de  novas  zonas.  Existem mais

zonas,  mais  parques  empresariais  para  além  do  alargamento  do  parque  empresarial  do

Casarão? Onde é que eles se localizam e quando é que prevê iniciar essas mesmas obras? ---

------- Disse ainda que pretende reforçar a delegação de competências nas juntas de freguesia,

definir  critérios  no  início  do  mandato  com os  Senhores  Presidentes  de  Junta.  Aquilo  que

gostaria de perguntar ao Senhor Presidente, e também alargar a pergunta aos presidentes de

Junta,  que  reunião  é  que  teve  e  quais  foram  os  critérios  que  definiu  com  os  Senhores

Presidentes de Junta? ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Daremos continuamente revisão ao plano municipal de emergência. Já está concluído?
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Iremos reforçar a atuação nas unidades locais de proteção civil, o que é que pretende fazer?

Iremos lançar uma OPA florestal após as eleições autárquicas, bem como realizar sessões de

esclarecimento em todas as juntas de freguesia, de modo a encontrar outros interessados.

Quantos interessados existem neste momento nessa mesma OPA? Em quantas juntas de

freguesia é que o Senhor Presidente, ou a Câmara Municipal, já fez ações de sensibilização,

para quando é que as pensa fazer? ------------------------------------------------------------------------------

-------  Nesta  linha  de  atuação,  propomo-nos  a  continuar  uma bolsa  de  terrenos  florestais

estrategicamente localizados. Onde Senhor Presidente, o que é que está feito em relação a

esta matéria? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Fala também, que iremos aproveitar a oportunidade dos fundos comunitários POSEUR

para  realizar  intervenções  na  rede  primária,  colocação  de  pontos  de  água,  para  também

implementação de conceitos de aldeia segura. A pergunta que lhe faço, já fez em Alcafaz,

quais aldeias é que pretende fazer e se for ao ritmo de um ano, quantos anos é que iremos

andar nesta matéria? -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Falou também no canil. Gostaria de saber para quando prevê essa obra? --------------------

-------  E por  último,  para não me alongar  mais,  para o Senhor  Presidente  da  Assembleia

Municipal  e de acordo com o regimento, compete ao Presidente da Assembleia Municipal,

autorizar  a  realização  de  despesas  relativas  à  aquisição  de  bens  e  serviços  correntes,

necessários ao funcionamento do órgão autárquico, informando o Presidente da Câmara para

que se proceda aos respetivos procedimentos administrativos. O que lhe gostaria de perguntar

Senhor  Presidente,  ou  simultaneamente  para  os  dois,  para  quando  criar  condições  nesta

Assembleia, para que os deputados municipais possam trabalhar, possam ter onde pousar um

computador, um tablet, portanto, para quando criar essas condições? ---------------------------------

------- As perguntas poderão ser muitas mas, como vem sendo normal, habitualmente ficam

sem resposta. O mesmo penso que irá acontecer às inúmeras promessas feitas.” -----------------

------- Jorge Henrique Fernandes de Almeida - Presidente da Câmara: -----------------------------

------- “Estou emocionado e muito agradecido ao deputado Jorge Melo, pela preocupação que

ele tem, porque efetivamente veio-nos aqui lembrar um conjunto de questões que de alguma

forma  me  vieram  tranquilizar,  porque,  à  medida  que  ele  vai  falando  nelas,  eu  vou-me

lembrando  exatamente  de  toda  a  atividade  que  temos  vindo  a  desenvolver  para  lhe  dar

provimento, e portanto, estamos indiscutivelmente no sentido de cumprirmos a grande maioria

de todas as coisas que nos propusemos fazer,  e iremos fazê-lo e portanto,  ele pode ficar

tranquilo relativamente a essa matéria, e sobretudo eu fico também bastante tranquilo, porque
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naturalmente percebo que a preocupação dele é genuína e como tal,  isso não há dúvidas

nenhumas que é bastante salutar. --------------------------------------------------------------------------------

------- Em dois mil e dezassete, a questão da atribuição do galardão de excelência aos serviços

administrativos da Câmara, dizer-lhe que esse galardão foi atribuído pelo período de dois mil e

dezassete dois mil e dezanove. O próximo ano será indiscutivelmente e efetivamente o ano da

revalidação. Estamos apostados em revalidar e naturalmente melhorar, conforme era nosso

desígnio. Portanto, tranquilidade e atenção. Em dois mil e dezoito, não era suposto de forma

alguma,  haver  aqui  nenhuma avaliação intermédia.  Portanto,  a  atribuição do galardão,  foi

atribuído para dois mil e dezassete dois mil e dezanove. Em dois mil e dezanove teremos esse

processo de novo de aferição. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente às questões do Águeda TV no executivo, nós naturalmente somos um

Concelho que estamos muito à frente, porque reparem e vejam a envolvência dos Concelhos

vizinhos e limítrofes que naturalmente estão no mesmo grau de democraticidade que nós

todos  temos,  e  vejam quantos  é  que  transmitem assim  em canal  aberto  as  assembleias

municipais.  Curiosamente,  numa Câmara aqui  bem próxima do seu partido,  na Mealhada,

muito  recentemente  os  Senhores  deputados  da  Assembleia  Municipal,   solicitaram  que

fossem transmitidas as assembleias municipais também pela internet.  Resposta da maioria

socialista,  não.  E  portanto,  temos  aqui  o  partido  Socialista  que  quer  as  da  Assembleia

Municipal  e  também as  de  executivo.  Não  temos  condições  ainda  técnicas  na  sala  para

podermos fazer tal coisa. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- Naturalmente e para o sossegar também, dizer-lhes que vamos e conforme prometemos

efetivamente e como ficou bem escrito no nosso plano, vamos manter a nossa política fiscal, a

mais  baixa  de  todos,  com  a  novidade  de  que  até  aqui,  outros  municípios  que  nos

acompanhavam neste desígnio de ter efetivamente a fiscalidade mais baixa, agora já lá não

estarem e portanto, sermos nós, a nível distrital, os únicos. Somos efetivamente os únicos que

têm a fiscalidade mais baixa e saliento desde logo. IMI a taxa mínima, IRS com a devolução

total da parcela que é atribuída à Câmara Municipal, isenção de todas as taxas de direitos de

passagem, proteção civil, turismo e todas essas questões e portanto, temos efetivamente essa

bondade para com os cidadãos. -----------------------------------------------------------------------------------

-------  Relativamente  à  questão  do  mercado  para  lhe  dizer  que,  aquilo  que  efetivamente

acontece é que nós temos um conjunto de obras consignadas, que são candidatáveis aos

fundos comunitários, onde estava o mercado, onde estava o Alto da Vila. Por exemplo, na

mesma rubrica está o mercado, Alto da Vila e Canário Lucas. Todas essas obras depois têm
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que sofrer a candidatura para efetivar junto da CCDR a sua candidatura. No momento em que

lançamos a obra, temos que formalizar essa candidatura, é isso que vai acontecer agora até

ao final do ano. Mas, já havia a consignação anterior que há esta possibilidade, portanto, têm,

digamos assim, o canal aberto. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente à questão da habitação de custos controlados, eu queria que visitasse o

edifício da Hagen em Aguada de Cima. Estava completamente devoluto, se calhar podíamos

considerá-lo devoluto, foi edifício de habitação de custos controlados que com a crise que nos

assolou a nós em termos de Concelho e no País, estava completamente vazio e inabitado.

Peço-lhe  para  ir  lá,  porque  para  já  é  logo  e  desde  logo,  um empreendimento  com uma

dimensão  significativa  e  regale-se,  porque  eu  também  me  regalo  quando  lá  vou.  Dá-me

efetivamente uma grande satisfação de ver que aquele edifício afinal de contas não entrou

num processo de degradação e está efetivamente a ser habitado. --------------------------------------

-------  Relativamente  à  questão  do  plano  de  educação,  retomámos  este  processo  com a

Universidade  de  Aveiro.  O  processo  do  plano  de  educação,  relativamente  ao  plano  de

educação  com  a  Universidade  de  Aveiro,  retomámos  este  processo.  Já  retomámos  este

processo,  no  sentido  de  andar.  Ele  estava parado,  porque  parou e  por  uma razão muito

simples.  O trabalho não seguiu de acordo com as orientações que tínhamos no mandato,

desde logo no mandato  anterior,  e que mantemos neste,  relativamente a um conjunto de

opções que a Câmara foi tomando, nomeadamente, no caso da descentralização da questão

da educação e  portanto,  também por  aí,  o  processo está  a  ser  retomado  entre  nós  e  a

Universidade de Aveiro, portanto, não é um assunto que esteja parado. -------------------------------

-------- A questão da linha de muito alta tensão para o parque, se tem andado atento, ficaria a

saber que temos boas notícias e o encaminhamento está a ser muito bem conseguido, no

sentido de que a própria REN venha a comparticipar esta infraestrutura, e o que será uma

coisa muito importante para o nosso parque, que o vai dotar e capacitar a um nível fantástico

diria  eu e de  muito acima daquilo  que é a regra e a norma que nos envolve  e portanto,

dotamos ainda de mais esta capacitação para o parque. ---------------------------------------------------

-------  As residências universitárias são notícia e toda a gente sabe que a obra está neste

momento completamente adjudicada, consignada, está para iniciar-se, tem ido a reuniões de

executivo, questões que são meras formalidades das questões contratuais, nomeadamente

que têm que  ver  com as  garantias  prestadas  pelo  empreiteiro  e  portanto,  esse processo

andará muito em breve. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Na questão das acessibilidades,  eu falei  inclusivamente na minha intervenção inicial,

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 26/outubro/2018



41

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

estamos naturalmente a trabalhar nelas muito ativamente. Aproveito também para pedir todas

as influências possíveis, porque naturalmente este é um processo bastante complexo na sua

maior  latitude,  e  garanto-vos  que  todas  as  ajudas  são  bem-vindas,  até  porque  este  é

claramente  um desígnio  como repeti  aqui  bastas  vezes,  é  um desígnio  de  todo  o  nosso

Concelho. Disse claramente que estamos a trabalhar na opção Águeda/Aveiro. --------------------

-------  Estamos a trabalhar  no processo de criação de novas zonas  industriais,  estamos a

trabalhar com algumas juntas de freguesia, no sentido de tornarmos possível essas situações.

Estamos a trabalhar muito bem com as juntas de freguesia, naturalmente que sim, estamos a

dar-lhe o melhor acompanhamento que nos é possível, estamos a transferir  um montão de

competências e estamos a trabalhar para que seja possível alargar ainda mais esse quadro,

estamos também atentos ao processo de descentralização, que está em curso e que prevê

novas competências.  Há uma questão que me parece,  e  a informação que eu tenho não

coincide muito bem com a que alguns Senhores Presidentes de Junta que têm contactos com

a ANAFRE nos  vão dando.  Quando  saírem os  diplomas  setoriais  da  lei  base,  depois  se

preveem  no  seguimento  da  lei  de  bases  da  descentralização,  vamos  ver  o  que  é  que

efetivamente trazem, porque uma das informações que eu vou tendo é que se prevê que às

juntas de freguesia lhes sejam acometidas mais competências, mas que depois têm que vir a

ser negociadas com as Câmaras Municipais. Digo aqui claramente que é o seguinte, se são

competências da junta de freguesia, que venha desde logo a dotação financeira para tal. Acho

que é o que vocês desejam, é aquilo que eu acho que deveria ser correto. Isto é na esteira do

setenta e cinco de dois mil e treze e eu acho que o setenta e cinco dois mil e treze já mostrou

algum tipo de disfuncionalidades, que se calhar era bom que não fossem repetidos. Está aqui

a senhora deputada, agradeço que leve rapidamente esta informação e esta preocupação,

porque era bom, é a minha opinião pessoal,  de que efetivamente as novas competências

convém que sejam acompanhadas do necessário pacote financeiro diretamente. Deixarmos

isto  ao  livro  arbítrio,  o  que  é  que  acaba  por  acontecer?  Nós  vemos  perfeitamente  em

municípios  aqui  muito  nossos  vizinhos,  em que  as  delegações  de competências  que nós

fazemos aqui com esta abrangência toda, lá não atingem nem pouco mais ou menos isso,

porquê? Porque não se entendem e fazem por não se entender e portanto, isto acontece e nós

sabemos que acontece.  Não acontece em Águeda, felizmente,  e portanto,  isso também é

salutar e por isso repito, estamos a trabalhar muito bem com as juntas de freguesia. --------------

-------- As aldeias seguras já fizemos uma obra notável, aclamada e diferente. Temos vindo a

fazer um conjunto de intervenções também neste âmbito e naturalmente que é nossa intenção
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continuarmos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Pedro António Machado Vidal – UF de Préstimo e Macieira de Alcôba: ---------------------

-------  “Espero  cumprir  com  cinco  minutos  de  tempo,  pelo  qual  tenho  direito.  A  minha

intervenção de hoje será para recordar o tema da segurança pública no nosso Concelho. -------

-------  A segurança personifica um dos pilares básicos da organização de uma sociedade,

constituindo-se o sentimento de segurança, como uma necessidade permanente para o bem-

estar individual e coletivo. Para nós do CDS, a segurança é um bem social e além disso, é

uma questão de estado,  que sem ela não há desenvolvimento nem liberdade.  É clássico

considerar que a existência do Estado se justifica para atingir três grandes fins: bem-estar,

justiça  e  segurança.  Consideramos  que  todos  nós  munícipes,  temos  necessidade  de  ver

garantidas um conjunto de necessidades diversas, sendo que a segurança a nível hierárquico

deve figurar sempre nos primeiros lugares destas mesmas necessidades. ----------------------------

------- Num estado de direito democrático, a segurança deve ser sempre entendida como uma

necessidade humana. Nós no nosso Concelho, temos vindo a assistir ultimamente a uma série

de notícias difundidas, quer através das redes sociais, quer através da nossa comunicação

social, local, regional e nacional, o aumento da criminalidade no nosso Concelho. Nós no CDS,

acreditamos que o poder político, neste caso, o município de Águeda, deve garantir de forma

mais eficaz possível,  a segurança da nossa comunidade, promovendo desta forma o bem-

estar de todos, o sentido de manter uma normal ordem, capaz de tornar plenamente efetivos

aqueles que são os nossos direitos e as nossas liberdades. ----------------------------------------------

-------  Acreditamos  que face  ao aumento  da  criminalidade  no  nosso  Concelho,  a  Câmara

Municipal  de  Águeda  deve  ser  um  parceiro  real  das  forças  de  segurança  e  deve  criar

mecanismos  de  forma  a  travar  algo  que  neste  momento  incomoda,  mas  não  assusta.

Acreditamos que é possível sim, ajudar a conter alguns crimes que têm aumentado de forma

significativa  no  nosso Concelho,  nomeadamente,  furtos,  roubos,  atos  de  vandalismo,  atos

incendiários, violência doméstica, tráfico de drogas, entre outros. Para nós o CDS, antes de

serem implementadas quaisquer tipo de ações para melhorar a segurança da nossa cidade,

primeiro, o município deve compreender como funciona a dinâmica da criminalidade da nossa

região e para isso, é importante que a Câmara Municipal de Águeda, realize o quanto antes

um diagnóstico da situação em que se encontra a nossa segurança pública. Afinal, antes de

procurar resolver o problema, é preciso conhecê-lo primeiro. Assim sendo, defendemos que

seja  feito  o  diagnóstico  do  problema  e  logo  que  a  Câmara  Municipal  tenha  um  bom

conhecimento a nível dos problemas de segurança da nossa cidade, deve de imediato criar um
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Conselho  Municipal  de  Segurança  Pública  e  criar  na  vereação  o  pelouro  municipal  de

segurança pública. Acreditamos com a criação destas instâncias, o nosso município poderá

certamente planear,  implementar,  monitorizar e avaliar  melhor todo e qualquer projeto que

tenha por objetivo, quer a prevenção, quer a diminuição dos crimes e desta forma, reduzir o

sentimento de insegurança de muitos dos nossos conterrâneos. Nesse sentido, pergunto ao

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda se está disposto a criar, quer o Conselho

Municipal de Segurança Pública, quer o pelouro municipal de segurança pública”. -----------------

------- Jorge Henrique Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara: -----------------------------

------ “Quando eu vejo estas questões colocadas assim desta forma legítima, pela preocupação

que o Senhor Presidente de Junta naturalmente sente e portanto, tem toda a legitimidade. Eu

confesso-lhe sinceramente que não tinha esta ideia e sobretudo não partilho até agora,  e

portanto, eu vou verificar melhor mas, estou convencido de que não há razões para esse tipo

de alarmismo. Primeiro, por uma razão muito simples, eu tenho estado, eu digo-lhe que posso

afirmar que nunca como agora tem havido um contacto tão estreito e tão frequente com as

forças de segurança que efetivamente estão no nosso Concelho. A Câmara Municipal, como

sabem construiu as expensas próprias e sem qualquer tipo de apoio, o quartel da GNR de

Arrancada  do  Vouga,  está  neste  momento  ainda  em  regime  de  comodato  e  estamos  a

aguardar que o ministério das finanças defina o valor de uma renda, que ficou acordado que

será paga, mas que ainda não sabemos o montante. Mas, efetivamente, foi disponibilizada no

quartel no modelar e ainda esta semana estive reunido com o Senhor Presidente da Junta de

Freguesia de Valongo, com o Senhor comandante distrital, o coronel Nelson Couto, o atual

comandante  de  destacamento  e  respetivo  adjunto,  o  novo  comandante  do  quartel  de

Arrancada  também  e  naturalmente  tenho  estado  também  muito  amiúde  com  estas

personalidades e estas patentes da GNR e temos vindo a analisar muito frequentemente a

questão  da  criminalidade.  Os  índices  que  temos  não  são  nada  preocupantes,  sobretudo,

relativamente à criminalidade que vai existindo a nível geral do País. Portanto, nós estamos

aqui  bem  enquadrados  dentro  e  até  temos  vindo  a  verificar  nos  últimos  tempos  uma

diminuição.  São os  valores  que me têm sido  transmitidos,  vou perguntar  outra vez.  Mas,

naturalmente  que  a  segurança  das  pessoas  também  para  mim  e  naturalmente  para  o

executivo é uma preocupação grande, porque quem não se sente seguro, desde logo não se

sente livre e a liberdade para mim é um valor absolutamente fundamental. Estou naturalmente

disponível para analisarmos essas situações e caso se verifique, a necessidade de o fazer,

com toda a certeza que abordaremos o problema com a preocupação que ele merece. Falou
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numa coisa que será sempre sensível e obrigado pelo alerta. Tenho andado a seguir bastante

amiúde  esta  realidade,  que  é  a  ação  das  forças  de  segurança  no  nosso  Concelho.  Vou

perguntar se há qualquer coisa, estou absolutamente convencido que não, mas pelo menos

não é essa a informação que eu tenho. Mas, depois partilharei inclusivamente consigo.” ---------

-------------------------------------------------- II Bloco ----------------------------------------------------------------

------- Cristina Paula Fernandes da Cruz – Juntos: ---------------------------------------------------------

-------  “Não vou gastar  os três minutos,  tenho apenas uma questão.  Senhor Presidente,  já

sabemos e já aqui foi falado hoje, mas para que não restem dúvidas, vai manter os impostos

mais baixos do País?” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henrique Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara: -----------------------------

------- “Sim. Vamos manter a fiscalidade nos níveis mais baixos que são possíveis no nosso

País, relativamente à questão, aos cidadãos.” -----------------------------------------------------------------

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

-------  “Ainda estamos  em tempo,  se  calhar  utilizarei  um bocadinho mais  de  três  minutos,

porque  terei  que  repetir  algumas  perguntas  feitas  no  início  e  não  respondidas,  porque  o

Senhor Presidente não tinha tempo para responder, já percebi isso, e a primeira pergunta, tem

a ver efetivamente com o tribunal de Águeda e a perca do juízo de instrução criminal. O meu

colega Carlos Almeida perguntou-lhe claramente isso. Com quem é que o Senhor Presidente

falou ao nível do governo sobre este assunto? Recordo, para quem não está bem dentro disto,

e vou dizer aqui, há uma notícia, por exemplo no Público de dezoito de abril de dois mil e

dezoito  que  diz,  “governo  quer  alterar  o  mapa  dos  tribunais,  mas  há  juízes  a  contestar.

Presidentes de comarcas estranham não terem sido informados do conteúdo do estudo que já

foi enviado para o parlamento.” Desde abril que se sabe isto. ---------------------------------------------

------- Senhor Presidente, sabemos recentemente mais. É que talvez a perca não se fique por

aqui e segundo sabemos, que há municípios ao nosso lado que estão dispostos a investir nos

seus tribunais e que têm desde já a promessa de que irão ficar ou com o juízo criminal, ou com

o cível de Águeda. Senhor Presidente, esta é uma matéria muito importante. Gostávamos de

saber o que é que o Senhor já fez, com quem já falou a nível nacional. --------------------------------

-------  Em relação às acessibilidades,  fico contente porque finalmente a Câmara volta a ter

rumo. Não nos podemos esquecer, quando o Senhor Presidente tomou posse, há treze anos

atrás, havia um projeto de ligação de Águeda à autoestrada por via de Oiã-Perrães. Foi a sua

Câmara  (e  bem  no  ponto  de  vista)  que  alterou  o  projeto  para  passar  pela  ligação

Águeda/Aveiro,  com  o  nó  de  ligação  à  autoestrada,  numa  segunda  fase  como  nós  bem

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 26/outubro/2018



45

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

sabemos. Projeto esse acarinhado pela CIRA e apoiado por nós e os meus colegas que estão

presentes nas assembleias intermunicipais sabem que temos estado sempre nesta primeira

linha. Não fomos nós Senhor Presidente, que há coisa de dois anos, mudámos de opinião

como mudou a sua Câmara, onde o Senhor era vice-presidente, presidente o Dr. Gil Nadais,

que apontou como prioridade uma ligação por Anadia e Oliveira do Bairro. Felizmente hoje o

Senhor Presidente já clarificou outra vez, que nós somos a primeira prioridade da CIRA, é por

aí que deve ser o caminho. Quando começamos a ter que repudiar muitas vezes, depois não

há união que nos sirva, nem sequer juntos. --------------------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, há um bocado falava-me aqui em obras, já percebi as residências

universitárias, o parque do Alto da Vila não são obras, são situações que vão acontecer muito

bem. Mas, na sua primeira intervenção dava como obras a serem realizadas. Eu não vejo

nenhuma obra a ser realizada nas residências universitárias, nem no parque do Alto da Vila.

Mas falou-se aqui muito sobre a educação e um Concelho que fala tanto de educação, que

fala tanto de escolas que abrem tão bem e assim e assado, é um Concelho que não trata do

que é essencial na sua educação, que é uma coisa que a sua Câmara tratou de iniciar, que se

chamava  PEMA,  projeto  estratégico  de  educação  municipal.  Eu  apresento  aqui  o  da

Universidade de Aveiro, em que, diz este projeto, tem a duração, inicia em dois mil e quinze

concluído em dois mil e dezasseis. O investigador principal é o Dr. Jorge Adelino da Costa.

Senhor Presidente, dois mil e quinze até hoje, o nosso plano estratégico de educação não

existe  e  mais  importante  que  as  infraestruturas  é  isto,  Senhor  Presidente,  isto  é  que  é

importante, e sobre isto não existe nada. Portanto, quando me falam de educação, estão-me a

falar  de pavilhões. Quando quiserem falar sobre isso vamos às escolas ver o que lá está.

Podemos começar pela Fernando Caldeira, se for caso disso. -------------------------------------------

------- Senhor Presidente, quero também falar sobre o centro de saúde de Travassô. O Senhor

Presidente  falou  das  obras  no  centro  de  saúde  de  Travassô.  Quero  recordar-lhe  Senhor

Presidente, que desde dois mil e quinze, dois mil e quinze, estão aprovados oitenta e cinco mil

euros para a Câmara Municipal de Águeda, a fundo perdido, gastar no centro de saúde de

Travassô, melhorando as condições das pessoas que lá estão. Estamos no final de dois mil e

dezoito, Senhor Presidente, passaram três anos, dois desses anos, Senhor Presidente, foram

passados com o Senhor Presidente e o seu brilhante ex-Presidente de Junta, Mário, em que

fizeram  um  grande  trabalho  ao  nível  do  centro  de  saúde  de  Travassô.  Conseguiram

efetivamente adiar aqui o ad aeternum. Ainda não contente o Senhor Presidente, ainda agora

continua a apoiar o Senhor Mário para continuar que a coisa não ande. Porque é claro, é
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melhor que esses dinheiros depois vão para outros sítios. Senhor Presidente, no centro de

saúde de Travassô, eu responsabilizo esta Câmara pelo que continua a acontecer, o centro de

saúde não, a extensão de saúde. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Ainda em relação a Travassô Senhor Presidente, queria-lhe fazer a seguinte pergunta.

Sabemos da dificuldade institucional que tem neste momento a junta, os elementos do PSD

demitiram-se e portanto, vai haver eleições antecipadas. Não me vou meter nessa discussão

política agora, se for preciso também me meto, mas não me vou meter nisso. Mas, vou meter-

me  numa  questão  prática,  que  é  as  populações.  Como  sabe,  Senhor  Presidente,  as

delegações de competências, se não forem transmitidas às juntas, são da Câmara e portanto,

a  Câmara  tem  a  responsabilidade  e  a  obrigação  de,  no  caso  de  Travassô  não  tendo

transmitido  a  competência  porque  a  Junta  nunca  chegou  a  ser  formada,  portanto,  nunca

conseguiu receber a competência, a Câmara tem a obrigação de fazer todos os trabalhos em

Travassô que fazem todas as juntas. Todas as juntas têm funcionários seus todos os dias a

limpar valetas, a limpar passeios, tudo isso todos os dias, não é um dia, têm todas as juntas

todos os dias. Em Travassô, vê-se às vezes uma pessoa ou outra da Câmara por lá a passar,

Senhor Presidente. O que é que lá tem sido feito? -----------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, pergunto-lhe muito especificamente, ainda em relação a Travassô. O

Senhor Presidente fez contratos interadministrativos com todas as juntas do Concelho. Todas

elas tiveram a hipótese de realizar obras propostas por elas e negociadas com a Câmara. Não

vamos dizer  se  são muitas  ou  poucas,  nós  achamos que deviam ser  mais,  os  Senhores

Presidentes também, a Câmara diz que já faz muito, não vou entrar nessa discussão. O que

eu lhe pergunto concretamente é, em relação a Travassô e não me vá dizer que não é pelo

facto de não haver junta, a Câmara pode fazer a obra diretamente, qual é a obra específica

que a Câmara de Águeda vai fazer este ano em Travassô, ou Óis da Ribeira? ----------------------

------- Senhor Presidente, o meu colega Carlos Almeida, fez-lhe uma pergunta, falou sobre a

transparência e eu acho que nestas coisas a transparência é o melhor indicador, eu não vou

pelos indicadores de transparência como há um bocado o engenheiro Farias aqui falou. Eu já

disse aqui e mais que uma vez, que eu fui a ações de formação nessa história dos indicadores

da transparência. O que lá está é uma treta, não é por isso que as câmaras são mais ou

menos transparentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, a transparência é um

fator fundamental. O Senhor Presidente, na última Assembleia Municipal, respondendo a uma

questão vinda do público,  disse que havia aqui  e disse com um ar  enfim  insinuoso,  mais

membros desta Assembleia Municipal que teriam fornecimentos nas mesmas condições que a
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empresa gerida pelo deputado Humberto teve a esta Câmara. Eu não vou dizer se são legais

ou se são ilegais,  eu não sou tribunal  nenhum sobre isso.  O Senhor  Presidente  fez uma

acusação  e  portanto,  as  acusações  levam-se  até  ao  fim.  A  transparência  é  mesmo isto,

portanto,  volto-lhe  a  fazer  o  desafio.  Diga  aqui  publicamente  quem  são  os  membros  da

Assembleia Municipal que têm relações de fornecimentos nas mesmas condições que teve o

nosso colega da Assembleia Municipal? ------------------------------------------------------------------------

-------- A última questão que lhe faço e para que sejamos transparentes e que não se fale por

falar.  Consta-se na rua que estiveram nesta semana, seis agentes da polícia  judiciária  na

Câmara. Só gostava que me confirmasse, ou me desmentisse.” -----------------------------------------

----- Jorge Henrique Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Relativamente às questões do tribunal de Águeda,  com quem eu já falei? Eu diria que

primeiro  quem  é  falou  comigo  para  começar,  efetivamente  quem  iniciou  a  conversa,

curiosamente, foi o jornalista da nossa praça que já tinha sido contactado pela delegação da

ordem dos advogados de Águeda que levantou efetivamente este problema. Portanto, essa

notícia, eu não sei se o Senhor tinha conhecimento dela ou se teve apenas agora, mas se

tinha eu não tive conhecimento dela atempadamente e portanto, para mim, foi uma inteira

novidade ter recebido dessa forma a notícia de uma situação que, segundo me dizem, não

está fechada e portanto, esperemos que não se concretize. Já agora e porque estamos aqui

num areópago onde entendemos que devemos efetivamente prestar os conhecimentos que

temos relativamente a estas matérias todas, a delegação da ordem dos advogados veio-me

dizer uma coisa muito simples. Há efetivamente uma diminuição de dependência nos juízos de

instrução criminal de Aveiro, que como sabem em Aveiro tem dois juízos e um em Águeda. A

proposta que foi, terá sido apresentada, era mais ou menos, e eu não tenho conhecimento

dela naturalmente, no sentido de baixar um juiz em Aveiro e manter o de Águeda. Porquê?

Porque  a  diminuição  de  dependência  se  verifica  nos  dois  tribunais,  por  uma  questão  de

proximidade das próprias populações,  porque,  reparem, nós estamos aqui  e  este juízo de

instrução criminal de Águeda foi criado em dezembro de dois mil e dezasseis, tem como área

de intervenção a Mealhada, Anadia, Oliveira do Bairro, Águeda, Sever do Vouga e Albergaria e

portanto,  claramente Águeda está aqui num espaço completamente central relativamente a

estes  municípios  e  indiscutivelmente  maior  facilidade  de  acesso  à  sua  grande  maioria,  e

portanto, se estivéssemos a tomar decisões e a pensar nas populações, não tenho dúvidas

que quem está a imaginar este cenário se é que o está a imaginar, naturalmente que iria pela

manutenção do de Águeda e eventualmente da necessidade,  pela  retirada de um juiz  de

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 26/outubro/2018



48

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aveiro. Ficava um em cada lado e naturalmente até trabalhavam complementarmente, porque

volto  a dizer  a comarca é a mesma.  É isto que era expetável,  é  expetável,  se há outras

questões  que estão a ser  traduzidas  e ao  que me parece,  haverá um juiz  Presidente  do

tribunal  da Comarca de Aveiro que gostaria  de  ver tudo centralizado em Aveiro e Aveiro,

Aveiro. Espero que efetivamente quem tem que decidir, tenha em atenção esta questão, que é

claramente o interesse das populações e a maior proximidade, neste caso à justiça. Estamos

confiantes  que  a  partir  do  momento  em  que  tivemos  conhecimento  desta  situação,

naturalmente que entrámos em contacto desde logo com a ministra da justiça, com o Conselho

superior da magistratura, com o juiz presidente do tribunal de Aveiro, da comarca de Aveiro, já

agora também com o tribunal  de Águeda e nomeadamente até através do seu secretário.

Demos  conhecimento  disto  tudo  à  ordem  dos  advogados  e  estou-vos  a  dar  toda  esta

informação. Estamos à espera sinceramente de um conjunto de informações, eu não posso ir

à procura de uma situação sob a qual eu não tinha nem sequer a suspeição. Eu nem sequer

suspeitava que um juízo que foi criado em dezembro de dois mil e dezasseis, que foi instalado

com o apoio e a intervenção e o investimento da Câmara Municipal e por outra coisa, é que

não é um problema de instalações. Não vale a pena estarmos a dizer que alguém que está a

acenar para esta situação com instalações ali ao lado, não, a ideia é se aqui há e espero que

não haja, é centralizar estes dois juízos no tribunal de Aveiro e esquecermos esta questão da

proximidade tão grata e que nós gostamos que seja grata à senhora ministra da justiça atual

portanto,  eu sinceramente estou absolutamente confiante de que esta situação não se irá

consumar por este motivo. Efetivamente o interesse das populações, em que se mantenham

um juízo em Aveiro outro em Águeda, parece-me inequívoco. É fácil, basta claramente pegar

num mapa a onde estão os Concelhos todos e perceber que Águeda efetivamente está no

centro  deles  todos  e  portanto,  estamos  confiantes,  naturalmente  cada  um por  si,  mas  a

Câmara vai  pedir  que seja recebida naturalmente por  estas entidades,  no sentido de pelo

menos tentar acautelar esta situação e pedir apoio, naturalmente a quem o poder prestar e

que esteja em condições de o poder fazer. ---------------------------------------------------------------------

------- Relativamente às questões das acessibilidades de Águeda/Aveiro, inequivocamente para

não termos dúvidas nenhumas, volto-lhe a dizer que, se houve uma mudança de intenção, por

parte da Câmara não terá. Eu não conheço nenhuma decisão que tenha sido tomada no órgão

e na Câmara Municipal. Há um estudo que foi feito também pela Câmara Municipal, no sentido

de  uma  abordagem  para  Sul,  conheço,  não,  nunca  pessoalmente  e  institucionalmente  a

câmara que eu saiba, com a representatividade, ou por deliberação do executivo da Câmara,
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nunca tomou outra opção que não fosse esta absolutamente clara, de que a nossa ligação é

por ali e por ali porquê? Porque, indiscutivelmente, se nós encontrarmos uma outra solução

que nos dê aceso à autoestrada em Vilarinho do Bairro ou lá muito perto, vamos ficar sempre

com  um  problema  que  é  a  ligação  Águeda/Aveiro,  ponto  final  e  não  vale  a  pena.  Eu

pessoalmente não tenho receio de que os aguedenses cheguem rapidamente a Aveiro, porque

sei que os aveirenses chegam rapidamente a Águeda e portanto, a nossa competitividade

nesta matéria mais não sei quê, temos que a expressar no dia a dia e com as nossas melhores

ações. Não temos medo, nunca tivemos, Águeda não tem medo e portanto, Águeda/Aveiro é

por ali. Estamos a trabalhar neste momento também com o Presidente da Câmara de Aveiro, é

público, é notório. Estamos a trabalhar em cima do cenário que seria o das autoestradas do

centro,  com algumas alterações no Concelho de Aveiro que nos parecem e pareceram ao

Presidente da Câmara atual de Aveiro, muito complicadas de colocar no terreno e eles estão a

fazer esse trabalho. De nossa parte, não há essa questão, até porque o nosso traçado é curto

e limpo. É uma obra de grande dimensão, não é tão grande dimensão assim, estamos num

Concelho e numa zona que atribuiu a estas acessibilidades a primeira prioridade à escala dos

onze Concelhos da CIRA. Foi unânime esta situação, é mantida no conjunto das prioridades

para  o  futuro  e  portanto,  eu  penso  que  o  investimento  do  estado  nesta  matéria  das

acessibilidades, a prioridade nesta região é indiscutivelmente esta ligação. Não é uma obra

desmesurada nem impossível. Eu acho que efetivamente precisamos de deitar mãos a esta

obra e avançarmos com ela. ----------------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  à  questão  do  plano  estratégico  da  educação,  quero-lhe  dizer  que

efetivamente este assunto e o documento provisório que existiu foi encerrado pelo anterior

Presidente.  Nós  já  tivemos  uma  reunião,  onde  inclusivamente  esteve  o  atual  reitor  da

universidade, e naturalmente, este processo está em vias de ser retomado, porque foi esse o

desafio  que  eu  lancei  juntamente  com  a  Senhora  vereadora  ao  Senhor  reitor  e  que

naturalmente vai ser aceite. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Os oitenta e cinco mil euros do centro de saúde e a história do centro de saúde e a

minha gerência ou não, na questão da Junta de Freguesia e a união de freguesia, destes

problemas. Tenho-me mantido tranquilo e o mais possível longe desta situação. Para mim e

até para o Senhor Presidente eleito da Junta, nas várias vezes que fomos falando este era um

assunto  que  se  iria  resolver,  eu  diria  que  para  mim  eram  sempre  as  vésperas  de  uma

resolução.  Ele inclusivamente esteve um ou dois dias antes da resolução do tribunal e se

calhar  até  apontava e  tinha,  imagino  eu,  esperanças noutro  tipo  de  resolução e portanto,
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naturalmente  que  estivemos  permanentemente  à  espera  que  efetivamente  a  Junta  de

Freguesia  se  pudesse  assumir,  e  assumir  nomeadamente  as  delegações  que  a  Câmara

mostrou claramente intenção, a exemplo do que aconteceu com todas as outras, de o fazer.

No  entanto,  naturalmente  que  prestámos  apoio,  o  próprio  Presidente  da  Junta  eleito

acompanhou muitas vezes os trabalhos que a Câmara, em apoio ou por iniciativa própria, ou

só pelos nossos meios, ou com meios complementares, ou até com voluntários, estivemos

imensas vezes em Travassô e temos o registo claramente disso, porque naturalmente vamos

tendo  esses  registos,  e  queria-lhe  dizer  o  seguinte,  esta  questão  mesmo assim do posto

médico, fomo-lo trabalhando. Primeiro, com a possibilidade de um terreno. Depois, numa visita

que fizemos à  Junta de  Freguesia  e  percebemos e aceitámos e penso que tivemos uma

decisão  conjunta  de  pensarmos  outra  solução.  O  Senhor  Presidente  da  Junta  fez  as

démarches que fez,  apresentou-me inclusivamente um esboço com o qual à partida todos

concordámos  e  tínhamos  aqui  à  partida  matéria  para  podermos  trabalhar  e  penso  que

atenção, uma solução que me parece bastante lógica até, bastante lógica. ---------------------------

------- Aquilo que lhe disse, mantenho e vale para quem quer que seja, o Presidente da Junta

se quiser  continuar  a ir  no  futuro,  se quiser  ir  por  este  caminho,  que é uma coisa  muito

simples, naturalmente temos os oitenta e cinco mil euros que corresponderão a cem mil euros

de investimento para a unidade de saúde não chegarão, e naturalmente que a Câmara estará

disposta a complementar  isso inclusivamente com as obras que serão precisas,  porque o

próprio  edifício  da  Junta,  naturalmente  que  merece  uma  intervenção.  Independentemente

disso,  convém  esquecermos  para  não  percebermos  que  não  estivemos  completamente

parados. Desde logo, o anterior Presidente da Junta recebeu e adquiriu um prédio para fazer

um  edifício  de  raiz,  e  esse  projeto,  chegou  a  andar  numa  determinada  altura  e  foi

curiosamente objeto de um protocolo com a ARS de Coimbra, a ARS centro e foi feito esse

protocolo.  Curiosamente,  depois  desta  questão do  pacto,  quando aparece esta  validação,

aparece  com  esta  ridícula  verba  de  oitenta  e  cinco  mil  euros,  que  não  corresponde

minimamente e não foi um tratamento igualitário que foi feito, relativamente a outras unidades

de saúde noutros Concelhos, na altura provavelmente melhor posicionados para mas isso já

estou  a  imaginar  e portanto,  não quero,  que tiveram outro nível  de  comparticipações.  Os

oitenta e cinco mil euros efetivamente não servem e não chegam para uma unidade de saúde

de raiz, é fácil, é notório, é claro e portanto, estamos neste andamento. Temos uma resolução

para tomar, naturalmente para andarmos, para seguirmos com este processo, uma garantia,

porque  eu  também  próprio  tive  que  a  ir  buscar,  porque  tinha  que  me  sentir  tranquilo  e
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garantido. Com a Dr.ª Ana Abrunhosa, com a Dr.ª Isabel Damasceno em plena CCDR, numa

reunião  que  tivemos  e  que  teve  por  base a  questão  da  reprogramação,  esta  verba está

perfeitamente acautelada a par com todas as outras e portanto, não precisamos de submeter a

candidatura formalmente até dezembro deste ano. É essa a garantia que eu trouxe de lá e

portanto, esta verba não se perdeu, nem se perderá, ponto final. ---------------------------------------

------- Relativamente à questão da transparência naturalmente e destas coisas, aquilo que eu

disse é que no passado, disse que existiriam outras situações, existiram com toda a certeza

temos essa relação tomada. Muito sinceramente entendemos que esta Assembleia Municipal

do estado do Concelho não iria tratar deste tipo de assuntos. Iríamos falar de coisas mais

macro e não de pequenas coisas que afinal quando receberem essas situações verão que no

passado  e  desde  há  muito,  temos  situações  absolutamente  similares  que  nunca  foram

problema para nenhum dos Senhores deputados da  Assembleia Municipal e portanto, farei

questão  de entregar  essa relação,  espero  que para  termos todos  uma análise  cuidada  e

transparente e sobretudo tranquila. -------------------------------------------------------------------------------

-------  Relativamente à polícia judiciária,  efetivamente eles estiveram na Câmara a recolher

informações sobre as sextas feiras culturais, depois de uma denúncia formalizada pelo Senhor

vereador  Paulo  Seara  e  António  Gama,  e  estiveram  aqui,  pediram  elementos.  Não  há

constituição de qualquer arguido nem nada que se pareça em termos desta matéria. Pediram-

nos elementos, levaram elementos, num sistema que temos completamente aberto, demos-

lhes  todas  as  chaves  de  acesso,  levaram,  que  eu  fiz  questão  de  perguntar,  total

esclarecimento de todas as situações com documentação, porque efetivamente estamos numa

Câmara  absolutamente  transparente  relativamente  a  essa  questão  das  contas.  Todos  os

contratos,  todos  os  procedimentos  estavam  perfeitamente  documentados  e  portanto,  eles

levaram.  Não  ficámos  de  mandar  nada,  certo?  Levaram  tudo  e  penso  que  naturalmente

estivemos  perfeitamente  tranquilos  como  estamos,  a  tranquilidade  de  que  quem  tem  a

consciência  tranquila  e  calma.  É  um  assunto  que  muito  sinceramente  penso  que  não  é

assunto,  porque  efetivamente  estiveram  e  sem  problema  nenhum  e  naturalmente,

provavelmente, poderão vir por outros assuntos e naturalmente que temos de viver com isto.

Estiveram, a visita  não foi  muito demorada, levaram todos os elementos que entenderam.

Solicitaram, tiveram acesso, verificaram e foram embora. --------------------------------------------------

-------  Relativamente  às  delegações  de  competências,  tivemos  um  procedimento  mais

acutilante,  fizemos  todo  o  processo  de  delegação  de  competências.  A  Junta  não  teve

condições para as poder aceitar. Volto a dizer que vivemos sempre no pressuposto, durante
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este período todo,  de que era sempre a véspera da resolução e portanto,  a Junta as iria

assumir. Fomos em diversas situações pontuais resolver, nomeadamente no parque de Óis da

Ribeira e tudo mais. Fomos lá efetivamente, até em algumas situações com adjudicação de

serviços, e fomos lá naturalmente fazer alguns trabalhos que são necessários e que estariam

enquadráveis  no âmbito das delegações de competências.  Não o fizemos na totalidade e

efetivamente alguma coisa não está por fazer. Posso-lhe dizer que depois, aliás depois da

última visita que nós tivemos e foi antes posso-lhe dizer. Primeira questão e porque também é

importante dizer, os trabalhos que andavam a ser realizados na varanda de Pilatos e por ali

fora e que depois se estenderam e tudo mais, começaram no dia onze deste mês e portanto,

significativamente  antes  do  Senhor  Presidente  da  Junta  e  a  sua  equipa  apresentarem a

demissão. Eu pelo menos não tinha conhecimento disso e tenho a certeza, ele está ali que

sabe perfeitamente que isto aconteceu desta maneira. Eles foram no dia onze deste mês e

portanto, antes. Não houve nenhuma reação à demissão em especial. Eu tive conhecimento

da demissão do Senhor Presidente por uma carta que ele me mandou, e já agora, posso-lhe

dizer  também  e  porque  o  Senhor  Presidente  da  distrital,  o  Dr.  Salvador  Malheiro  me

confidenciou isso, confidenciou porque naturalmente sabe. Mas, penso que terá sido nessa

altura.  Foi  com toda a  certeza,  que  eu  tive  conhecimento  depois  do  dia  onze,  que fique

absolutamente claro que foi no dia onze, não houve qualquer tipo de situação relativamente a

isso. Já agora posso-lhe dizer o seguinte, nós, como bem sabem, de acordo com a CCP, nós

temos um conjunto de constrangimentos relativamente à contratação pública, sobretudo muito

rápida, e neste momento temos um outro problema bastante acutilante, que é a falta de mão-

de-obra em determinadas áreas e esta área das limpezas é uma delas. Nós, como bem sabem

pelos procedimentos, para serem mais rápidos teriam de ser tipo ajuste direto simplificado.

Darmos uma volta àquelas duas freguesias não é propriamente uma coisa desse género e

portanto, estenderia mais do que isso. Estamos neste momento a fazer recolhas de propostas,

no sentido de fazermos esse tipo de intervenção. Acho que há ali um conjunto de trabalhos

que têm mesmo que ser feitos e isso é claro. ------------------------------------------------------------------

------- O contrato interadministrativo naturalmente que ainda não foi assinado e naturalmente

que vamos continuar a ver o que é que vai acontecer. Não tenho nada previsto. Eu não tenho

problemas nenhuns em explicar. Não tenho previsto, porque não foi nesse pressuposto que

fosse a Câmara a executar o contrato interadministrativo com as obras que pressupunham

com a Junta de Freguesia. Estaremos sempre disponíveis para ver quais são as soluções,

dependendo do tempo útil ou da funcionalidade ou não da junta.” ---------------------------------------
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------- Carla Eliana da Costa Tavares – PS: -------------------------------------------------------------------

------- “De facto, depois destas duas rondas de perguntas e respostas ficamos todos com a

sensação que afinal  Águeda é o Concelho  das mil  maravilhas.  Tudo está  bem,  tudo está

fantástico  e é verdade,  é como vemos.  Todavia,  sabemos bem que não é assim,  porque

Águeda, ao contrário  dos outros municípios vizinhos e não só,  não parou no tempo e em

muitas  circunstâncias  regrediu.  Hoje,  como  há  um  ano  atrás,  este  executivo  não  tem

estratégias, não tem planos, nem projetos para o futuro. Este executivo limita-se a fazer a

gestão do dia-a-dia, alimentando clientelismos e pagando favores de há um ano atrás e por

falar em clientelismos, é aqui, precisamente aqui, que Águeda mais regrediu. -----------------------

------- Em Águeda, voltámos aos tempos da cultura do medo e da chantagem para obtenção de

vantagem. Ao nível da transparência, Águeda regrediu como não aconteceu em nenhum outro

setor. Aliás, e já que estamos a falar de transparência, há pouco, creio que foi o Pedro Vidal

que falou da questão das condições de trabalho para os membros da Assembleia Municipal, e

eu acho mais do que isso e por uma questão de transparência, era termos aqui um sistema de

contagem de tempos. Há muito que esta é uma reivindicação que tem sido feita, não é de

agora, não é deste executivo, não é deste mandato, há muito que esta reivindicação tem sido

feita.  Era  muito  importante  e  também por  uma questão  de  transparência,  que  todos  nós

sentados daquele lado, todas as pessoas que aqui estão a assistir tivessem exata noção do

tempo que cada grupo municipal  intervém e  o  tempo que o  executivo  municipal  usa  nas

respostas. Isso sim também a bem da transparência. -------------------------------------------------------

-------  Também a bem de transparência,  foi  em tempos apresentado e entrou em vigor no

Concelho de Águeda, um regulamento de apoio às associações, regulamento esse que está

cada vez mais esvaziado e cada vez mais a exceção transformou-se numa regra, ou seja,

cada vez mais se concedem apoios extraordinários como regra, quando essa devia ser sim a

exceção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- No último ano, Águeda perdeu definitivamente peso político e isso Senhor Presidente de

Câmara, tem sido fatal e tem sido prejudicial, porque tem feito com que seja mais difícil para

quem está em Águeda e para os aguedenses, atrair investimento público. Exemplos disto é

aquilo  que  já  aqui  se  falou.  Primeiro,  a  questão  do  juízo  de  instrução  criminal.  Senhor

Presidente, reiterando as perguntas que lhe foram feitas há pouco, e porque é importante de

facto trabalharmos em conjunto e porque Águeda deve estar sempre acima de toda e qualquer

divergência, é importante saber que contactos efetuou, com quem falou, se enviou cartas para

a  tutela,  designadamente  para  o  ministério  da  justiça,  para  o  Conselho  superior  de
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magistratura e para o Senhor Presidente da comarca de Aveiro, quando é que enviou essas

cartas? Senhor Presidente, eu cheguei tarde mas sei que aqui foi falado o meu nome e foi

perguntado se eu tinha sido contactada para resolver esta situação? Pois sim, fui de facto

contactada, mas não fui contactada pela Câmara Municipal de Águeda. Fui sim contactada

pela delegação da ordem dos advogados de Águeda e juntamente com a delegação da ordem

dos advogados de Águeda, estar a ser feito o levantamento das pendências e procurarei fazer

tudo o que estiver ao meu alcance para que o juízo de instrução criminal se mantenha em

Águeda, e mais, para que não seja retirado de Águeda aquilo que aqui se falou, que é o juízo

criminal e o juízo cível, transformando o tribunal de Águeda num mero juízo de competências

genéricas. Isso é uma prioridade neste momento, Senhor Presidente, e é aqui perante todos,

faço-lhe e lanço-lhe este desafio. Conte comigo para aquilo que quiser e que precisar. Se

quiser ir reunir a Lisboa com quem de direito, contacte-me, marcaremos, eu irei consigo. É

fundamental  estarmos  realmente  juntos  neste  processo,  porque  Águeda  neste  e  noutros

assuntos estará sempre em primeiro lugar e esses outros assuntos são por exemplo, a ligação

Águeda/Aveiro que também aqui já se falou. Este assunto é prioritário para o nosso Concelho

e é prioritário há muitos anos. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Referiu-se também aqui há pouco uma outra hipótese de uma ligação via Sul. O Senhor

Presidente há pouco tempo atrás, e creio que terá sido entre o mês de Maio e Julho deste ano,

foi feita uma reunião na Câmara Municipal de Anadia com os deputados eleitos pelo distrito de

Aveiro, por acaso não estive presente por razões pessoais, mas onde a Senhora Presidente

de Câmara apresentou aos senhores deputados um projeto de ligação à autoestrada por essa

via  sul.  Senhor  Presidente,  receio  que  estejamos  a  perder  terreno  nesta  luta.  O  Senhor

Presidente e já mo disse pessoalmente, que tem o apoio, aliás há pouco reiterou novamente

essa afirmação, que tem o apoio da CIRA para a solução que é e que eu concordo que seja a

melhor, que é a ligação Águeda/Aveiro pelo traçado que estava definido e posteriormente com

ligação à autoestrada, com um nó em Mamodeiro. -----------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, estão a ser inscritos os projetos no plano nacional de investimentos,

é  fundamental  que  também neste  assunto  de  maior  importância  para  Águeda,  estejamos

também a trabalhar em conjunto para o bem de Águeda. --------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, um outro assunto que também é fundamental para o Concelho de

Águeda, é sem dúvida o hospital. Já aqui o disse hoje e eu já o sabia desde terça-feira, porque

estive também numa reunião e na segunda-feira estive em reunião no hospital de Aveiro com

o Conselho  de Administração,  que ontem terá  sido  assinada a adjudicação das  obras  da
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urgência  do  hospital.  Senhor  Presidente,  uma das  razões  que me levou a  uma visita  ao

hospital na passada terça-feira, teve precisamente a ver com a questão da urgência e com um

episódio que levou à demissão não só da diretora da  urgência,  mas depois,  de  cerca de

quarenta clínicos gerais em solidariedade com ela. Não obstante ter apurado no decurso das

reuniões que foram levadas a cabo, o que deu azo, que deu causa à demissão, não tinha

efetivamente a ver com as condições do hospital. O que é certo, é que da reunião que tivemos

ficou bem claro que o hospital de Aveiro está sobre lotado e há alturas em que está e que

entra quase em rutura, muito também por força de ter deixado de haver a urgência médico

cirúrgica  em  Águeda,  tendo  passado  a  ser  apenas  um  serviço  de  urgência  básica.

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

------ Senhor Presidente, bem sei que esta é uma luta difícil, bem sei que voltar atrás a uma

decisão que foi tomada em dois mil e doze pelo anterior governo, vai ser muito difícil porque,

entretanto, há toda uma série de organização e funcionamento de administração do hospital,

do  centro  hospitalar  melhor  dizendo,  que  está  implantada.  Mas,  Senhor  Presidente,  era

fundamental que assumisse esta luta como fundamental para Águeda, uma vez que o hospital

de Águeda vai sofrer obras no serviço de urgência, era importante lutar para que regressasse

a Águeda a urgência não só básica, mas com competências médico cirúrgicas. --------------------

-------  Senhor Presidente, esta nova força política que agora está à frente dos destinos do

Concelho  e  que  se  designa  como Juntos,  na  verdade  estão  de  facto  juntos  mas,  temos

verificado que na verdade estão orgulhosamente sós, porque para que se possa colher os

apoios necessários para que se faça a necessária influência junto de quem decide, é também

importante exercer de alguma influência política que neste momento a Câmara Municipal não

tem.  Senhor  Presidente,  não obstante isso,  mais  uma vez  repito,  coloco-me à  disposição

daquilo que for necessário, que eu possa ajudar, para contribuir que Águeda não perca mais

valências do que aquelas que já tem vindo a perder. --------------------------------------------------------

------- Do que nos é dado a conhecer Senhor Presidente e não sei se isto já aqui foi falado,

parece que, reiteradamente, não tem ido às reuniões das assembleias da CIRA. Também me

é dado a conhecer que, reiteradamente, envia técnicos da Câmara Municipal para reuniões em

Lisboa nos gabinetes dos vários ministérios. -------------------------------------------------------------------

------- Falta-me apenas umas duas ou três linhas, mas mesmo assim nunca irei gastar tanto

tempo como aquele que o Senhor Presidente gastou a responder à anterior pergunta colocada

pelo deputado do PSD e que creio ter excedido e muito os três minutos. Mas, lá está, se

tivéssemos o tal quadro com a contagem dos tempos, todos nós poderíamos melhor aferir
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dessa realidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Para  terminar  Senhor  Presidente,  dizer-lhe  que  não  são  os  técnicos  da  Câmara

Municipal que podem exercer influência junto de quem decide. Não são os técnicos da Câmara

Municipal que se devem deslocar a Lisboa, ou aos gabinetes dos ministérios para resolver os

assuntos do município.  Poderão sim fazê-lo,  mas sempre acompanhados pelo Presidente,

porque a imagem que uma Câmara Municipal dá quando envia, para tratar de assuntos da

maior importância, apenas os seus técnicos, nem sempre é a suficiente, ou pelo menos pode

dar a entender que não está suficientemente empenhada na resolução dos problemas. Por

isso Senhor Presidente e para concluir, volto a pedir-lhe que daqui para a frente e tendo em

conta estes pilares, estes assuntos que lhe referi, o juízo de instrução de Águeda, a ligação

Águeda/Aveiro, a que acrescento, que me esqueci, a Pateira. Peço-lhe que o façamos juntos,

para que o Senhor Presidente não fique orgulhosamente só.” --------------------------------------------

------- Brito António Salvador - Presidente da Assembleia: ----------------------------------------------

------- “Muito obrigada Senhora Deputada, já agora em nome da transparência, utilizou catorze

minutos dos seus três que tinha. De todas as formas também lhe esclareço o seguinte. Tenho

desenvolvido  esforços  e  aguardo  ainda  uma  resposta  da  Senhora  deputada  sobre  uma

empresa  qualquer  que  conhecia  em  Arouca,  tenho  desenvolvido  esforços  no  sentido  de

avançar  com a questão do sistema.  Temos uma reunião  agendada,  eu  e o  Senhor  Vice-

presidente da Câmara Municipal,  para apresentação de um modelo que implique não só a

contagem de tempos, mas também outro tipo de situações que possam ter interesse, agora no

dia quinze de novembro se a memória não me engana. Por isso, eu não tenho parado com

essas diligências e a única empresa que consegui no mercado e que está com um projeto

também para trabalhar para várias câmaras, por isso, isso não está esquecido. Não é chegar

ali, comprar, infelizmente, se não tínhamos aqui um básico com um computador para olhar

para ali  e resolvia.  Mas,  também não é isso que a senhora deputada queria.  Gosta mais

daquilo da Assembleia em que a gente vê tudo e é muito mais prático. Mas, tudo bem percebo

e eu estou-lhe a dizer é que não parei ainda com essas diligências. Esqueci-me de responder

ao Senhor  deputado Jorge Melo,  já  insisti  junto do  Senhor  Presidente  e do  Senhor  Vice-

Presidente para ver da possibilidade de estudarem o esquema da sala, para podermos tornar

isto  mais  prático  efetivamente.  Não  depende  só  de  mim,  depende  de  um estudo,  a  sala

também não ajuda, a sua geometria também não ajuda, mas irei fazer todo o sentido, sendo

certo que já cá está há muitos anos, se eu conseguir fazer alguma coisa já não é mau. Mas,

obviamente que sinto que vocês não têm condições para poderem ter um meio auxiliar de
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apoio à assembleia. Pronto, respondidas às questões Senhor Presidente, tem a palavra para

responder à Senhora deputada”. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Jorge Henrique Fernandes de Almeida - Presidente da Câmara: -------------------------------

------- “Presidente estava aqui ainda estupefacto, mas pronto, porque fiquei. Senhora deputada

desta  da  Assembleia  Municipal,  Senhora  deputada da Assembleia  da  República,  o  que a

senhora aqui  veio dizer primeiro,  deixe-me dizer-lhe,  pode dizer com toda a tranquilidade,

como disse no fim, juntos. Juntos, foi a força política que ganhou as eleições na terra que a

senhora diz representar. O povo votou em nós e não votou em si, ou votou muito menos em si.

O povo que acreditou em nós e que merece o seu respeito. Aquilo que a senhora veio aqui

dizer claramente, aquilo que quis dizer foi que, porque este movimento independente ganhou

as eleições,  o  seu governo,  o  governo a  que a  Senhora dá  cobertura  na  Assembleia  da

República deixou de nos respeitar. É isto que a Senhora quer dizer, a questão de peso político

só pode querer dizer isso. Eu vou-lhe dizer uma coisa, com a qual me referi à minha equipa e

talvez esteja aqui a razão porque ganhámos as eleições, eu vou repetir. Pessoas com a noção

da responsabilidade e sobretudo com uma grande capacidade de usar a simplicidade em tudo

o que fazem e são, pessoas com coragem para assumir riscos e humildade para aprender, são

pessoas como eu gosto, capazes de elevar os interesses dos outros, o bem comum acima dos

seus próprios interesses, num comprometimento com a democracia e com a cidadania que dá

sentido ético à intervenção política. Foi exatamente tudo o que lhe faltou hoje aqui. Eu não

tenho mais nada a dizer, Senhor Presidente”. -----------------------------------------------------------------

------- Paulo Jorge Reis Tavares - Trofa, Segadães e Lamas do Vouga: ------------------------------

------- “Portanto, coube-me a mim concluir as intervenções do CDS. Após o Miguel Oliveira ter,

se calhar tocado ao de leve no assunto se calhar mais importante, em termos de definição de

estratégia  municipal,  que é a demografia,  não só municipal,  mas até em termos de País,

definição  de  políticas  económicas  e  de  estratégia,  aflorou  o  assunto,  penso  que  é  do

conhecimento de todos a sua importância. ---------------------------------------------------------------------

------- O meu colega Pedro Vidal falou na questão da segurança, que é de facto um parâmetro

em que Águeda, um parâmetro em termos de qualidade de vida que Águeda tem estado bem

posicionada e que de facto convém que não se deteriore. Eu, como dizia e vou concluir a

intervenção e vou deixar aqui algumas sugestões. Não precisa de responder, mas entendemos

nós, CDS que seria a forma mais correta, portanto, de abordar a Assembleia de hoje, e as

quatro sugestões que aqui vou deixar dizem respeito às juntas de freguesia. ------------------------

------- A primeira, para relembrar o Senhor Presidente de facto de um assunto que já falei aqui
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em tempos que tem a ver com a plataforma de submissão dos pedidos das juntas de freguesia

à Câmara. Sei que o Senhor Presidente está a desenvolver isso e as pessoas da Câmara

estão a desenvolver, de facto era muito importante que isso entrasse em funcionamento, pois

permitiria acima de tudo uma gestão melhor dos trabalhos da Junta, permitiria uma melhor

resposta e uma melhor informação das pessoas e dos pedidos que elas nos fazem, porque

muitas  das  vezes  eu  tenho  consciência,  enquanto  Presidente  de  Junta,  que  faço  perder

imenso tempo à Câmara Municipal e aos seus técnicos. Em jeito de brincadeira o Senhor

Presidente já me esteve a dar o recado, mas é verdade que nós não podemos deixar que as

solicitações das pessoas fiquem sem resposta, porque é disso que se trata. Portanto, nós

temos um sistema funcional, penso que é bom para nós, juntas de freguesia, é bom para a

Câmara  Municipal  e  no  fim  acaba por  ser  bom para  quem necessita  das  coisas,  são as

pessoas. Portanto, agradecia e tenho a certeza que isso vai entrar em vigor. ------------------------

------- Um outro pedido tem a ver com a limpeza urbana nas freguesias. De facto, a Câmara

Municipal transfere ao abrigo dos acordos de execução verbas para limparmos uma vez por

ano as freguesias. Acabamos por limpar mais, também é verdade que seja dita também com a

colaboração da Câmara Municipal, que muitas das vezes nos ajuda em outras tarefas que são

nossas,  por  exemplo,  os  caminhos  agrícolas  e  que  depois  nos  deixam  também  alguns

recursos  para  limpar  mais  do  que  uma  vez.  Contudo,  nenhuma  das  freguesias,  tirando

Águeda, penso eu, tem limpeza urbana, e quando digo limpeza urbana digo uma coisa tão

simples como ter uma varredora ao serviço das juntas de freguesia. Por exemplo, são onze as

juntas de freguesia, uma varredora que estivesse dois dias por mês disponível. Permitir-nos-ia

limpar os centros, mais os ramos das freguesias, dar um bocadinho de brilho e um bocadinho

de gosto nas nossas terras. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Outra sugestão que deixo tem a ver com a questão do lixo. Portanto de facto vivemos,

uma altura complicada nesse aspeto. Eu também tenho entrado muitas vezes em contacto

com a Luságua, que é a empresa com a qual os serviços são contratualizados e de facto eles

têm muita dificuldade em arranjar pessoal. Muitas vezes não é má vontade deles não cumprir

os contratos, é mesmo falta de meios. Mas eu sabendo, segundo a informação do Senhor

Presidente, que em junho do próximo ano, portanto, terá que estar concluída a renegociação

do contrato ou o concurso, deixava aqui um desafio que era de, se calhar, estudar um pouco

aquilo que se passa noutros Concelhos, em que eliminaram os caixotes do lixo, ou pelo menos

grande parte deles,  e em que a recolha  dos resíduos urbanos é feita,  nos casos que eu

conheço,  duas vezes por semana através de deixar os sacos à porta, sendo praticável no
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nosso Concelho, porque onde eu tenho conhecimentos são Concelhos muito mais urbanos e

se calhar  há  outro tipo de  facilidade em fazer  estes trabalhos  mas,  mesmo que não seja

possível levá-lo a todo o Concelho, nas zonas mais urbanas penso que seria uma excelente

ideia e complementar, ou pelo menos estudar a possibilidade e complementar esta solução

também com uma melhor adequação e a criação de meios para tratar os resíduos urbanos.

Quando trato de resíduos urbanos, trato desde árvores, restos de árvores, de palmeiras, de

obras, de tudo e mais alguma coisa em que de facto, o centro de compostagem, peço aqui

para que não o fechem, não é, senão estamos perdidos. Mas, de facto não há, penso que em

termos de Concelho devia haver pelo menos a norte e a sul, um local onde os centros de

recolha de resíduos, onde permitissem às pessoas de facto, levar esses resíduos. Penso que

não é só na minha freguesia e eu peço desculpa de estar a particularizar, que são os pinhais

completamente atulhados de tudo não é, e que vai dar trabalho à Junta, vai dar trabalho à

Câmara a resolver esse problema. Se calhar ao estar a investir nesses centros de resíduos, se

calhar estamos a poupar não é a jusante em termos de recursos. ---------------------------------------

------- Por fim, ia falar aqui nas ARUS, portanto nas reabilitações urbanas que de facto, é uma

ferramenta, penso que o ano que ela foi implementada, que foi o ano de dois mil e dezassete

ou por ser um ano de eleições se calhar acabou por não se expressar no terreno o potencial

que de facto isso tinha.  Portanto, ou seja, as ARUS, as áreas de reabilitação urbana, são

áreas em que a Câmara Municipal, quer ao nível dos recenseamentos, quer ao nível de dar

também  algumas  tintas  para  as  pessoas  pintarem.  Portanto,  no  fundo  tinha ali  alguns

mecanismos, sendo poucos eram extremamente úteis ao nível da reabilitação urbana, lá está,

tornar as nossas freguesias, os nossos lugares, às vezes um pouco envelhecidos por vários

motivos, um bocadinho mais bonitos. Pronto, mas como disse, o engenheiro Farias já tocou no

assunto não vou estar aqui a repetir. -----------------------------------------------------------------------------

------- Eram estas as sugestões que o CDS tinha para deixar.” --------------------------------------------

----- Jorge Henrique Fernandes de Almeida - Presidente da Câmara: -------------------------------

-------  “Dizer  ao  Senhor  Presidente  da  Junta,  relativamente  à  questão dos  pedidos,  é  um

problema que nós temos e efetivamente cada vez mais surgem. Há umas freguesias que são

mais  produtivas  que  outras  no  encaminhamento  de  problemas  para  a  Câmara.  Mas,

independentemente disso, naturalmente precisamos e sentimos a necessidade de fazermos

uma reestruturação da forma de entrada e estamos a desenvolver uma aplicação, muito em

breve ela vai entrar em funcionamento, que vai simplificar, sobretudo vai emitir rapidamente as

ordens de serviço para que possamos fazer esta gestão integrada, e era isso que faltava e
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parece que não, porque havia aqui um conjunto de passos que eram repetidos e sobretudo

bastante burocráticos e que por vezes,  inclusivamente fazia com que de alguma forma se

perdesse algum tipo de informação, ou pelo menos ela tivesse uma resposta mais morosa.

Mas,  sobretudo  aquilo  que  depois  aconteceu,  e  que  nós  há  uns  dias  na  reunião  com o

Presidente da Junta de Freguesia fizemos, foi a questão da hierarquização destes pedidos que

vai ter que ser sempre feita por vocês, porque caso contrário corremos o risco de estarmos a

tratar  o pequeno problema e a deixar para o fim um maior e portanto, não é isso que se

pretende. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente a esta questão, também importa dizer uma coisa que é uma situação que

se tem vindo a revelar bastante crítica na operação da Câmara, que é a falta de pessoal. Nós

durante  muito  tempo  efetivamente  não  admitimos  sobretudo  pessoas  para  as  áreas

operacionais da Câmara. Não admitimos e estamos agora num processo concursal que deixa-

me satisfeito por poder-vos dizer que vamos admitir um conjunto de funcionários, não todas as

vagas  que  temos  abertas,  mas  há  resposta  e  por  aquilo  que  vejo  com  pessoas  que

efetivamente nos permitem vir a desenvolver melhor trabalho e isso é indiscutivelmente uma

boa notícia nesta relação que nós temos com as câmaras, porque os Senhores presidentes de

junta, antes de mais, são as testemunhas maiores de que efetivamente nós temos um par de

máquinas antigas, mas não temos operacionais para andarem com elas em número. E uma

coisa que nós até há bem pouco tempo colmatávamos com recurso a outsourcing, nesta altura

não é fácil  porquê,  porque efetivamente,  todas  as pessoas  e empresas que sigam essas

matérias andam demasiado atarefadas e portanto, é muito difícil, acreditem, captar mão-de-

obra  aqui  na  nossa  região  para  estas  matérias  e  isso  aplica-se  também  à  questão  da

varredora.  Nós,  já  falámos  relativamente  à  varredora,  e  nós  não  podemos  comprar  uma

varredora  para  depois  termos  este  problema,  no  sentido  de  quem  possa  efetivamente

manobrar. Aliás, a nossa varredora já tem alguns anos, e é uma prioridade dentro de pouco

tempo termos que adquirir um equipamento novo para manter o trabalho que está a fazer. ------

------- Relativamente à questão das ARUS, muito rápido. No âmbito dos cadernos de encargos,

isto já está fechado, relativamente ao novo procedimento que vamos lançar com as outras

câmaras  e  portanto,  um  concurso  público  internacional  que  vamos  lançar  de  imediato  e

portanto, ainda este ano vai ser lançado. Estão previstos centros de recolha nas freguesias

com contentorização, naturalmente com a gestão das juntas isso é absolutamente necessário,

porque  se  nós  deixarmos  aí  num  sítio,  na  beira  da  rua  um  contentor  por  exemplo  de

determinado tipo de materiais, quando vamos, vamos ter um problema acrescido, porque a

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 26/outubro/2018



61

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

empresa que possa vir a fazer aquela recolha vai-nos imputar custos porque vai ter que ir

despejar aquilo a algures e estar a separar e portanto, queria-nos esta complexidade que por

vezes  é  à  primeira  vista  o  que nos  parece uma ótima solução,  se  nós  não  tivermos um

conjunto de cuidados afinal não será e pronto, as ARUS efetivamente é um assunto que nós

percebemos que as pessoas ainda não sentiram completamente isto. Mas, já se percebe e

aliás o Vereador João Clemente tem vindo a dar nota dessas situações, que está a começar

efetivamente a ter aceitação e a ter um conjunto de empreendedores e proprietários que estão

a respeitar aqui a possibilidade de efetivamente avançarem. Estamos relativamente a essa

matéria  e  entendemos  e  sentimos  que  o  Concelho  que  está  naturalmente  muito  mais

dinâmico.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas zero horas e vinte e seis minutos, do dia vinte e

sete de outubro de dois mil e dezoito, 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:
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