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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 31 de maio de 2019

----- Aos 31 dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas reuniu 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; -----------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

----- Inês Tavares de Castro – PSD;---------------------------------------------------------------------------

----- Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos; ---------------------------------------------------------------

----- Maria de Fátima Sampaio Silva – PSD; ----------------------------------------------------------------

----- Isabel Cristina Ferreira Correia – PS; -------------------------------------------------------------------

----- Paula Cristina Lito Almeida – Juntos; -------------------------------------------------------------------

----- Maria João Marques Tavares – Juntos; ----------------------------------------------------------------

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

Freguesia (PJF): ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Albano Marques de Abrantes - UF de Aguada de Cima; ------------------------------------------

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

----- Joana Margarida de Almeida Vela - 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.-------------------------------------- 

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

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

------- O Deputado Humberto Moreira,comunicou a impossibilidade de estar presente por não

estar  no  Concelho  em sua substituição  estará  o  Deputado  Luís  Armando Ferreira  Pina

Figueiredo; o Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, Wilson Gaio

que, por motivos de saúde comunicou que não poderia estar presente sendo representado

pela sua Secretária Ana Paula Moreira; o Presidente da União de Freguesias de Recardães

e Espinhel, Manuel Campos, comunicou que não poderia estar presente sendo representado

pela sua Tesoureira Joana Margarida de Almeida Vela;  a Deputada Marlene Gaio,  será

substituída por Maria de Fátima Sampaio Silva; o Deputado Gil Abrantes também comunicou

que por motivos de saúde não poderia estar presente sendo substituído por Inês Tavares de

Castro; o Deputado João Paulo Veiga será substituído pelo Deputado Carlos Guilherme da
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Silva  Nolasco;  e o Deputado Rogério Magalhães Matias comunicou que por motivos de

saúde  não  poderia  estar  presente  sendo  substituído  pelo  Deputado  Armando  Paulo  da

Almeida Galhano  que também por  motivos  de saúde não poderá estar  presente,  sendo

substituído pela Deputada  Paula Cristina Lito Almeida. -------------------------------------------------

---------------------------- 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: ----

----- Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos: -----------------------------------------------------------

-----  “Para os  Juntos,  Movimento  Independente,  é  uma preocupação  diária  e  corrente o

estado do nosso Concelho, a satisfação dos nossos munícipes essencialmente entender se

estamos a fazer tudo o que podemos e devemos para garantir uma vida e um futuro cada

vez  melhor.  Esse  esforço  é  permanente  e  assente  numa  postura  transparente,  clara,

convicta de que as medidas que têm vindo a ser tomadas ao longo dos últimos meses são

impactantes e terão um reflexo considerável na vida dos nossos munícipes. ----------------------

----- O nosso Município possui hoje uma série de ferramentas que possibilitam, a todos os

Aguedenses, aceder a mais variáveis informações de relevo do Município, sem qualquer

filtro,  sem qualquer barreira, numa total disponibilidade de informação que deixa Águeda

entre os Municípios mais transparentes do nosso País. Diga-nos lá Senhor Presidente em

que lugar nos encontramos ao nível Nacional no que diz respeito à disponibilidade de dados

abertos aos cidadãos? --------------------------------------------------------------------------------------------

------  Afinal  de  opaco  não  temos  nada,  ao  contrário,  somos  e  seremos  o  Município

verdadeiro com quem nos elege e com quem nos fiscaliza. --------------------------------------------

----- E porque importa enfatizar a forma como comunicamos, quem somos e o que fazemos

registos que podemos acompanhar a vida do nosso Município através de diversas formas:

via redes sociais, via portal do Município, onde todas as informações sobre os contratos

públicos efetuados pela Autarquia estão disponíveis online em portal dedicado e através de

uma referência, que tanto nos distingue, a Águeda TV. Qualquer cidadão pode assistir em

direto  às  nossas  Assembleias  Municipais  e  a  tudo  o  que  se  passa  nas  mesmas,  sem

qualquer  filtro  ou  censura,  e  daí  tirar  as  suas  ilações  ou  até  participar  nos  temas  em

discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Qualquer cidadão pode assistir às reuniões do executivo sem qualquer reserva, sendo

as  mesmas  públicas  na  sua  plenitude.  Também  aqui  somos  decididamente  e
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deliberadamente inclusos e transparentes e parece que únicos. --------------------------------------

----- Em matéria de transparência, e doa a quem doer, este Município tem ao leme gente de

verdade, sem retoques e sem artifícios. Para memória futura, diga-se a plenos pulmões, que

o Município de Águeda é, em matéria de transparência, uma referência nacional. ---------------

-----  A  alegada  opacidade  deste nosso Município  tem sido arma da arremesso de uma

oposição debilitada, essa sim perdida em repetir inverdades, na esperança que as tantas

vezes repetidas as mentiras se tornem verdade. ----------------------------------------------------------

----  Podem  descansar  as  gentes  de  Águeda,  porque  o  executivo  que  apoiamos  tem  a

coragem de ser transparente, como alguém disse: “ser transparente é deixar de ser visto”

enquanto a maioria decide não correr esse risco. ---------------------------------------------------------

----- Temos obras a correr nas freguesias cuja execução se arrasta há muitos anos. A visão

mais abrangente do Município e o sentir  da importância das freguesias fez com que se

deixasse  de  ser  uma  miragem  por  esta  realidade,  haverá  quem  conteste  esse  facto?

Certamente,  mas  mais  uma  vez  conta  inverdades,  apenas  constatações,  centenas  de

quilómetros de asfaltamento por todo o concelho, em todas as freguesias. ------------------------

----- O investimento na proteção civil  e o apoio às associações, deste índole espalhados

pelas  nossas  freguesias, dotou as mesmas de mais meios, mais poder de combate e acima

de tudo  maior proteção aos seus habitantes. Temos freguesias atualmente com meios que

fazem inveja a algumas autarquias, como se consegue isso? Com atitude e obras feitas, não

enveredando por caminhos paralelos e sinuosos. ---------------------------------------------------------

----- Temos Águeda e as freguesias em plena ebulição e com a sua regeneração urbana  em

marcha, com todos os constrangimentos criados à circulação e aos Aguedenses, certamente

será um mal necessário e que orgulhará a todos.   --------------------------------------------------------

-----  Desde  o  Largo  da  Senhora  da  Saúde  aos  arranjos  urbanísticos  na  Catraia  de

Assequins, à requalificação da envolvente do cemitério de Belazaima do Chão, aos acessos

do parque dos bombeiros de Agadão, vias de acesso ao Casarão, as pavimentações de

vários arruamentos na Trofa, Segadães,  Lamas do Vouga e Serém, entre tantos outros,

mostram que em matéria de obras o Município está bem e recomenda-se, esperando ainda

iniciar muitas outras de impacto significativo. ---------------------------------------------------------------

----  Numa altura em que tanto se fala de autarquias,  Águeda mais uma vez se excede,

vejam-se as delegações das competências do Estado para os Municípios, onde em matérias

tão nucleares como a saúde, educação e os bombeiros, o nosso Município adota, já há

bastante tempo, as práticas que, agora o poder central vem delegar. -------------------------------

-----Vamos na frente quando sem tempo para decidir este Executivo apresenta propostas e
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soma vitórias, assumindo competências e mostrando um desempenho excelente, premiado

em várias ocasiões. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Vamos na frente quando às delegações de competências para as juntas de freguesia

colhendo  uma unanimidade  de  salutar,  transferimos bastante,  repetimos  bastantes  mais

dinheiro para as juntas do que qualquer Município à nossa volta. -------------------------------------

----- Aparece agora uma lei de descentralização de competências nas juntas de freguesia,

onde se propõe que sejam descentralizadas as competências que Águeda já lhes concede,

tal e qual como se diz respeito aos espaço cidadão. Em Águeda todas as juntas de freguesia

possuem  uma  estrutura  incomparável  com  as  suas  congéneres.  Este  facto  aparece

indiscutivelmente ligado ao apoio que recebem da Câmara Municipal, sendo cunho deste

mandato  estar  ao  serviço  efetivamente  fazer  acontecer,  ressalte-se  a  capacidade  de

resolução  de  problemas  antigos  que  se  arrastavam,  como  por  exemplo,  o  centro  de

canoagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Porque acreditamos que o caminho só se faz caminhando, mesmo quando encontra

desafios difíceis como a recolha do lixo, este executivo tem uma intervenção incessante,

este é um dos problemas que afeta o nosso concelho, para o qual o  executivo continua a

procurar as melhores soluções, apelamos  ao Executivo que continue empenhado e atento a

este tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É tanto mais, meus Senhores, onde nesta terra de duas rodas e ferragens assistimos

diariamente  à  nascença  de  novas  empresas,  ao  crescimento  de  tantas  outras,  numa

dinâmica de consolidação da melhoria das condições de vida das nossas gentes. --------------

-----  Os Juntos assistem e congratulam-se pelo esforço e dedicação que este executivo

coloca em todos os temas ligados ao tecido industrial  não só fermentando novos como

apoiando todos de igual forma. ---------------------------------------------------------------------------------

-----Assistimos orgulhosamente, aos inúmeros pedido de residência no nosso concelho sem

que existam habitações disponíveis, o que nos leva a apelar ao mercado da construção e ao

aluguer de imóveis, pois são necessárias respostas concretas e urgentes. ------------------------

----- O concelho está certamente em marcha num ritmo que o distingue dos demais, como

por exemplo nos temas da tecnologia e turismo, fale-se da nossa participação no Portugal

Summit e porque não se efetiva mais valias de Águeda Smart City Platform inteiramente

promovida  e  desenvolvida  pelos  meios  próprios  da  autarquia  e  que  causou  admiração

unânime de todos quantos se depararam com esta plataforma digital integradora de serviços

que prestará uma importante informação à população. --------------------------------------------------

----- E o AgitÁgueda, a alavanca do turismo que se quer de qualidade, elemento aglutinador
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de tantas iniciativas, hoje fala-se de Águeda nos quatro cantos, espalha-se uma imagem de

dinamismo,  organização  e  qualidade.  Pasme-se  ligam-nos  a  perguntar  como  se  faz

querendo endogeneizar  as suas atividades e práticas,  já  alguém disse “Vão ver  se são

capazes de fazer como nós”. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Em suma, da educação ao desporto, das obras à saúde, da segurança à proteção civil,

Águeda está linda, está saudável e recomenda-se. -------------------------------------------------------

-----  Antes  de  fechar  esta  nossa  intervenção,  gostaríamos  de  colocar  ao  executivo  as

seguintes questões: Para quando o novo mercado? Como estão as obras das residências?

E as obras do hospital? O que nos pode dizer Senhor Presidente? ----------------------------------

-----  Esta é a mensagem  que o Juntos pretende passar,  são estas as certezas que nos

fazem  afirmar que o muito que ainda está por fazer será feito desta maneira, de nós para

todos, com todos mas sempre Juntos.” -----------------------------------------------------------------------

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

----- “Aquilo que vamos fazendo e às muitas coisa que vamos fazendo bem, esperamos ter o

discernimento de como se costuma dizer, aquilo que fazemos não deixe de permitir ver o

que falta fazer e sobretudo aquilo que podemos melhorar. Quem faz pode sempre melhorar,

mas sobretudo quem faz e faz com entusiasmo, com gosto, com motivação como é o nosso

caso, naturalmente que tudo aquilo que faz gostaria de poder fazer sempre muito mais. ------

-----  Há algumas posições relativamente fáceis de quem não faz que supostamente faria

tudo em todo o momento,  não é o caso e nós não temos sequer pretensão disso,  mas

vamos abraçando muitas causas e não fugimos sobretudo ao confronto, ao confronto de nos

mostrarmos entre os melhores e aí, em múltiplos centenários, Águeda tem vindo a continuar

uma imagem que tem fortalecida e uma imagem referência em muitas áreas, em Portugal e

no mundo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Portanto queria dizer que quando vamos a esse confronto de entre os melhores,  e

invariavelmente, saímos bem sucedidos, naturalmente que é um motivo de orgulho para nós

e para todos os Aguedenses. É um orgulho que gostamos e continuaremos a partilhar. -------

-----  Queria  dizer  que  são  muitas  as  áreas  em que  nos  sentimos  tranquilos  e  muito  à

vontade,  e  curiosamente  falamos  nesta  questão  das  áreas  e  das  freguesias  que  como

sabem é uma ideia que me persegue desde há muito, dignificar e fortalecer  a imagem das

freguesias e sobretudo a sua capacidade de intervenção e derivado disso a sua imagem

junto dos cidadãos. Tem vindo a acontecer, e em Águeda é uma realidade, temos juntas de

freguesia que têm uma capacidade de intervenção muito superior às suas congéneres dos
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nossos concelhos  vizinhos,  porque  é  com esses  que  mais  facilmente  nos  conseguimos

comparar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É com alguma alegria que vemos agora uma lei novinha, projeto Decreto-Lei novo, que

prevê  um  conjunto  de  descentralizações  de  competências  que,  curiosamente,  vêm

exatamente  na  esteira  daquilo  que  a  Câmara  Municipal  já  faz  e  sem  reservas.  A  Lei

75/2013, já previa um conjunto de possibilidades de delegação deste tipo de competências e

Águeda tem-o feito sem reservas e de uma forma bastante abrangente com as juntas de

freguesia do nosso concelho.  Isso vem-nos dizer que,  efetivamente,  ao que tudo indica,

estamos desde algum tempo num bom caminho e somos o exemplo, porque quer queiramos

quer não, esta lei vem agora dizer que aquilo que nós fazemos, é aquilo que se pretende

que se faça no sentido de dignificar e dar o melhor papel às juntas de freguesia. Ficamos

indiscutivelmente satisfeitos e contentes por isso. ---------------------------------------------------------

------ Queria também dizer-vos que, na área das novas tecnologias, e foi aqui focada a nova

plataforma que nós tivemos a possibilidade de apresentar no Portugal Summit,  na outra

semana,  quando  cerca  de  uma  dúzia  de  municípios  do  País,  tiveram  coragem  de  se

apresentar naquele evento, Águeda foi um deles, e quando Águeda aparece ali com uma

plataforma completamente inovadora, integralmente produzida dentro de portas e com os

seus meios, que causou admiração e comentários que ouvimos, repetidamente, que afinal

de contas tínhamos ali  tanta gente,  andava à procura há tanto tempo, e temos.  Vamos

continuar a desenvolver esta plataforma, vamos divulga-la e temos a certeza de que ela fará

um caminho grande por esse mundo fora porque são muitas, inclusivamente as próprias

Câmaras que estão interessadas em vir ver o que estamos a fazer a esse nível. Uma vez

mais  Águeda  coloca-se  na  frente  nesta  questão  da  disponibilização  de  dados,  de

informações de dados  abertos.  Se forem a um portal  do Governo que é  o  “dados.gov”

poderão ver uma coisa que, acho que nos deve satisfazer a todos, somos a quarta entidade

nacional, a seguir ao Instituto Nacional de Estatística, à Câmara de Lisboa e à Câmara de

Oeiras,  que  mais  dados  abertos  disponibiliza  aos  seus  cidadãos,  Águeda.  Isto  é

inquestionável, mostra uma senda de transparência e sobretudo uma senda de partilha com

os cidadãos, é isto que nós sentimos, é isto que nós queremos e é isto que sentimos que é o

nosso caminho, o caminho de todas as organizações políticas. ---------------------------------------

-----  Há  números  e  verdades  inquestionáveis  que  nos  aparecem  aqui  de  uma  forma

absolutamente irrefutável que importa realçar. -------------------------------------------------------------
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----- Convido uma vez mais os cidadãos deste concelho a irem verificar esse portal porque

ali  aparecemos,  em pleno destaque,  em quarto lugar  entre  todas as entidades públicas

nacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Naturalmente que continuamos a fazer o nosso trabalho, muito mais teremos que fazer,

estamos ainda um pouco antes do meio do mandato e estamos convencidos que até ao seu

final os desígnios que apontamos serão concretizados.” ------------------------------------------------

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

----- “Estamos aqui para discutir o estado do concelho e as minhas primeiras palavras vão

para o Senhor Deputado Pedro Alpoim, nós viemos aqui para discutir o estado do concelho,

não foi o estado da oposição, entendo, eu colhi e geralmente aceito as criticas, assumo-as

com certeza e tomei-as em boa nota. Devo-lhe dizer que, ao longo de dois anos que aqui

estamos, nós PSD podíamos vir aqui enumerar o número de propostas que já fizemos para,

com certeza, contribuir para a melhoria do estado do nosso concelho, espero, sinceramente,

que o Senhor consiga fazer o mesmo aqui nesta Assembleia, e sobre essa matéria, não me

leve mal e os atos é que contam, nós e como dizia Ricardo Araújo Pereira “Demos quinze a

zero”,  portanto,  aceito  com certeza a sua critica,  mas por  favor,  dedique-se,  se não se

importa, ao estado do concelho e não ao estado da oposição. ----------------------------------------

-----  Gostava  de  deixar  aqui  algumas  perguntas  ao  Senhor  Presidente  da  Câmara.  A

primeira, indo ao Parque do Casarão, reconhecer, pelo menos por aquilo que tem vindo nos

órgãos de comunicação social,  o sucesso do empreendimento, segundo diz a Câmara o

Parque do Casarão tem sido um sucesso, está cheio, é bom para nós,é bom que se crie

emprego,  é  bom que se instalem lá  empresas,  mas também é bom que nós em cada

momento possamos avaliar o que é que se está a passar, e nós temos lá uma empresa que

os contribuintes de Águeda, por proposta da Câmara, investiram fortemente nela, chama-se

a Sakthi, que por infortúnio da evolução da economia, não foi possível implementar o projeto

que tinham proposto, eu lembro quando aqui veio, o projeto significava qualquer coisa como

mil  e quinhentos postos de trabalho diretos e dez mil  postos de trabalho  indiretos,  e a

primeira pergunta que eu tenho que fazer ao Senhor Presidente, ninguém é adivinho do

futuro, é o seguinte, hoje faz ou não faz sentido repensar este projeto de investimento? Fará

ou  não  fará  sentido  à  Câmara  Municipal  retomar  parte  do  terreno,  que  foi  parte  do

investimento  que  fez  convicta  que  um  projeto  se  iria  realizar,  para  o  disponibilizar  a

Aguedenses que com certeza querem investir e que por via desse sucesso que é o Parque

do Casarão, hoje vêm-se privados de o fazer . A primeira pergunta é Senhor Presidente, nós

temos meios legais para atuar? Faz sentido atuar? Em que ponto de situação é que estamos
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deste  projeto  de  investimento?  Com  o  é  que  nós  vamos,  porque  nós  somos  entidade

fiscalizadora, monitorizar este projeto? -----------------------------------------------------------------------

----- Ainda sem sair do Parque do Casarão que penso que é importante, gostávamos de

fazer uma segunda pergunta ao Senhor Presidente, os Juntos falaram nela, nós queremos

ser um bocadinho mais concisos, as pessoas queixam-se lá fora, acessibilidades ao Parque

do Casarão, Senhor Presidente gostávamos de ter respostas concisas da sua parte, que

vias  de  comunicação  do  Parque  do  Casarão,  digamos  há  as  vias  de  comunicação

estruturantes, numa primeira fase IC2, é que estão previstas? Como é que vamos resolver o

problema do trânsito? Quanto custa e em que timing? ---------------------------------------------------

----- A terceira questão prende-se com a ligação Águeda-Aveiro, muito se tem ouvido na

comunicação social, o Senhor Presidente da Câmara de Aveiro tem falado, a pretexto, que

se está a preparar, nomeadamente nas vias de cintura urbana para essa realidade, gostava

de ouvir o Senhor Presidente no que concerne a Águeda, o que é que Águeda está a fazer?

O que é que Águeda e Aveiro estão a fazer na ligação Águeda-Aveiro? Quando podemos ter

respostas concretas? Quanto custa? Como vai ser feito? Timing, etc, etc? O que entender

para colocar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Terceira questão, gostava de lhe perguntar, esta Assembleia faz um ano, falei aqui no

apoio à legalização das infraestruturas das associações, entendia eu que era necessário

criar  um  pacote  específico,  majorado,  para  permitir  às  associações  resolver  alguns

problemas de legalização das suas infraestruturas. Fi-lo  há um ano, gostava de saber o que

é que o Senhor Presidente nos tem a dizer sobre isso? ------------------------------------------------ 

----- Uma oura questão, prende-se com uma moção que nós aprovamos nesta Assembleia

quanto  a  apoios  à  Junta  de  Freguesia  a  Travassô  e  Óis  da  Ribeira,  esta  Assembleia,

digamos que aprovou uma recomendação, o Senhor Presidente tomou em boa conta o que

é que já fez sobre isso e o que é que pensa fazer? -------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  há  pouco  não  respondi  ao  Pedro  Alpoim  sobre  a  questão  do

mercado, das residências universitárias e do hospital e queria-lhe dizer que relativamente ao

mercado já estamos a receber o projeto que vai para revisão”. ----------------------------------------

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

----- “Peço desculpa por esta interpelação à Mesa Senhor Presidente, tinha sido combinado

que os tempos não eram transferíveis de umas intervenções para outras e portanto neste

primeiro período,  o Senhor  Presidente tem dez minutos para responder  a cada um dos

Grupos  Municipais  que  usarão  dez  minutos,  não  usando,  esse  tempo  perde-se,  neste
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momento o Senhor Presidente estava a começar a sua resposta e está a responder ao

Grupo Municipal anterior, isto parece-me que é uma subversão da regra que foi combinada

e era esse o sentido da minha interpelação.”----------------------------------------------------------------

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

-----  “O Senhor  Presidente  utiliza  os dez minutos,  deve responder  às questões que são

colocadas, se entendeu que há uma outra qualquer...isso já será uma consequência política

que não será bem minha,  o Senhor Presidente gere de forma que entender, não posso

obrigar o Senhor Presidente a não responder às questões, Senhor Presidente faça favor de

responder às questões colocadas pelo Grupo Municipal do PSD.” -----------------------------------

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

-----  “Não  queria  de  maneira  alguma  abusar  da  paciência  e  sobretudo  dos  Senhores

Deputados, então vou aqui falar da questão da Sakthi.---------------------------------------------------

----- A Sakthi não tem mil e quinhentos trabalhadores diretos, não é nada disso ainda, mas a

Sakthi é uma das grandes empresas que se instalaram em Águeda, uma empresa que nos

dignifica, e muito, e ainda não vimos motivos para entrar neste tipo de discussão com a sua

administração, mas naturalmente que estamos atentos e sobretudo esperançados, acho que

é a melhor palavra neste momento, que efetivamente se concretize muito mais do que aquilo

que já está concretizado relativamente a esse projeto que nos foi apresentado em tempos  e

que muito nos dignificou e volto a dizer, e muito dignificou Águeda o facto de termos sido

escolhidos  pela  Sakthi  para  aqui  colocarem  esta  unidade  que  é  absolutamente

modelar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Por  aquilo  que  vamos  falando  com  a  administração  da  Sakthi   há  num  horizonte

temporal, mais largo, do que aquele que inicialmente previsto, a pretensão de continuarem o

projeto  e   ele  ser  muito  mais  do  que  é  agora,  o  município  teve  uma  comparticipação

significativa  no  sentido  de  captar  aquela  empresa  para  cá   e  dividimos  alguma  dessa

preocupação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão das acessibilidades ao Parque Empresarial é uma situação

que nos preocupa é uma situação que nos preocupa, nós começamos, como bem sabem,

uma parte dessas acessibilidades,  sobretudo naquilo  que diz respeito a mobilizações de

terra , não fomos mais além e tivemos que parar por ali por causo do estudo de impacto

ambiental, estamos a falar do estudo de impacto ambiental da segunda fase de ampliação

do Parque que torna o Parque mais do dobro, maior do que aquilo que era na sua primeira

fase. Aquelas vias todas que já foram iniciadas e outras, são fruto de uma candidatura que

está  aprovada  a  nível  da  CCDR,  do  Portugal  2020,  e  que  tivemos  que  aguardar  pela
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declaração  de  impacto  ambiental,  quero-vos  dizer  que  já  temos  a  confirmação  da

conformidade, estamos a todo o momento à espera que o membro competente do Governo

nos faça chegar a declaração de impacto ambiental para de imediato podermos avançar

com esta obra que, até pela questão dos fundos comunitários, queremos que ande o mais

rapidamente possível.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Independentemente  disso,  estamos  preocupados  em  estabelecer  boas  ligações  ao

Parque e nomeadamente ao IC2 e portanto,também estamos a desenvolver, já numa fase

final desse projeto, que depois traremos aqui no momento em que estivermos em condições

de poder lançar essa obra. Já agora, uma partilha de preocupação, nós estávamos com

negociações  relativamente  avançadas  com as  Infraestruturas  de  Portugal  por  causa  da

questão do cruzamento da Cerâmica do Vale Grande, que é uma situação, diria, das mais

problemáticas que nós temos, agora, com a questão do processo de descentralização, tudo

isto parou a nível do IP, quero-vos dizer que a nossa aceitação também ainda não teve por

parte do Governo e do IP qualquer tipo de fruto, ou seja estamos no mesmo ponto em que

estávamos  e  com  ninguém  a  avançar  do  lado  do  IP  porque  se  prevê  que  seja

descentralizada esta competência,  e gostaríamos com aquela determinação que tivemos

aqui , de aceitarmos, no primeiro momento, o pacote descentralizador a nível das estradas

desafetadas  da  rede  nacional  rodoviária,  que  tivessem também  agora  essa  rapidez  no

sentido de então, vamos negociar isto de uma vez e vamos ver se conseguimos transferir a

competência  para  que  pudéssemos  avançar  com  esta  obra,  esta  obra  que  fosse  a

regularização daquele cruzamento para o qual enviamos um projeto, inclusivamente para o

IP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da ligação de Águeda-Aveiro é uma desígnio e uma vontade

que temos de avançar com esta obra, que ela seja também avançada pelo Governo, dizer-

vos que, efetivamente, já tive algumas conversas com o Presidente da Câmara de Aveiro,

mas não temos ainda nenhuma conclusão. O Senhor Presidente da Câmara de Aveiro falou,

aliás  a  conversa  foi  feita  exatamente  nesse  sentido  pelo  deputado  Hilário  na  última

Assembleia Intermunicipal da Região de Aveiro e a resposta foi exatamente esta, ele teve

um desabafo numa Assembleia Municipal e isso eu não vou ter aqui, quando eu tiver alguma

coisa de concreto e que me sinta confortável para poder por-vos à consideração, trarei aqui,

quando  as  coisa  ainda  não  passaram  muito  além  de  uma  simples  conversa  e  de  um

conjunto de intenções, ou seja voltei aqui a dizer que estamos completamente disponíveis e

felizes também por percebermos que do lado de Aveiro há uma preocupação idêntica à que
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existe do lado de Águeda para que esta estrada se concretize. Esta partilha de vontades,

para mim é ótima e vamos procurar sermos parceiros neste processo. -----------------------------

----- Relativamente à questão das infraestruturas das associações, queria-vos dizer que nos

apoios  às  associações  tem  vindo  a  ser  um  critério  de  majoração,  digamos  assim,  de

prioridade,  este  tipo  de  obras  que  as  associações  se  proponham  fazer  no  sentido  de

reabilitarem e sobretudo de colocarem as suas infraestruturas, as suas sedes de acordo

com a legislação e sobretudo mais seguras, é uma preocupação que já tínhamos quando

aconteceu o  famigerado problema de Tondela,  e mantemos,  agora com mais ênfase,  a

darmos  esta  prioridade  a  darmos  este  sinal  claro  às  associações.  A  propriedade,  dos

edifícios das associações é delas mesmo, estamos aqui disponíveis para ajudar as suas

direções a resolver este problema, mas não o podemos sozinhos resolver. -----------------------

----- Relativamente aos apoios à Junta de Freguesia de Travassô, o Senhor Presidente não

está,  segundo ele  me disse,  talvez  hoje  estivéssemos em condições  de lhe  começar  a

transferir alguns fundos o que até agora não tem sido possível por um problema interno da

própria Junta, não queria ir muito mais além.”---------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, segundo nos é dado saber a  Polis da Ria, terá devolvido ou irá

devolver à Câmara perto de quinhentos mil euros com que a Câmara tinha comparticipado

para obras, nomeadamente na Pateira de Fermentelos, se assim é, cabe-nos pensar, que

será a Câmara a executar obras na margem esquerda da Pateira? Pois é a margem onde

nunca foram feitas quaisquer obras. Podemos saber quais os projetos para estas obras e

quais as perspetivas para o inicio das mesmas? -----------------------------------------------------------

-----  O  controle  do  nível  das  águas  da  Pateira  nesta  época  do  ano,  que  se  fazia  em

Requeixo,  de  modo  a  poder  manter  o  nível  mínimo das  águas,   para  evitar  desastres

ecológicos na Pateira, está a ser acautelado pela Câmara?  -------------------------------------------

----- O desassoreamento da Pateira a montante, desde a direção aproximadamente do largo

do Emigrante até ao rio Cértima e depois também este rio, não sendo da responsabilidade

da Câmara, mas do Governo Central,  são de uma urgência enorme .Não esquecendo a

jusante  a zona das ínsuas o assoreamento que aí se verifica, podemos saber o que é que a

Câmara e V.Exª. tem feito perante as entidades competentes no sentido de se preservar a

maior lagoa natural da Península Ibérica?  ------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, antes de mais, a Pateira para nós não tem margem direita nem

margem esquerda, tem as margens todas porque a Pateira é uma grande mais valia para
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nós e queria-lhe também agradecer a boa vontade de quinhentos mil euros teria sido bom,

mas não foi o caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro já devolveu à Câmara de Águeda

duzentos e trinta mil euros e temos as contas sanadas, e a Câmara de Águeda não pagará

noventa e seis mil euros, que era uma fatura que estava desde dois mil e onze, a exemplo

do que acontecia com  um conjunto de municípios onde decidimos, nessa altura parar com

as comparticipações para o POLIS. ---------------------------------------------------------------------------

----- Lembro aqui que, a única obras realizada pelo POLIS DA RIA no concelho de Águeda

foi  o  Parque  de  Espinhel,  e  que  terá  custado  qualquer  coisa  como muito  próximo  dos

quatrocentos  mil  euros  ,  que  achamos  na  altura,   e  continuamos  a  achar  um  pouco

inflacionado para o nosso gosto. -------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que lhe tenho a dizer é que foi efetivamente uma opção nossa dizermos que, em

vez  de  ficarmos  com  os  duzentos  e  pagarmos  mais,  para  temos  um  pouco  daqueles

passadiços, só para termos uma noção, em Oliveira do Bairro e em Aveiro andará à volta

dos quatrocentos mil euros, nos dois lados, o volume da obra que foi lançada. A Câmara de

Águeda não comparticipa dessa maneira e assumiu para si a responsabilidade de fazer,

entendemos que conseguimos fazer mais, fazer melhor com essa dinheiro. Não fomos só

nós que o fizemos,  Sever  do Vouga seguiu o nosso exemplo,  Albergaria,  Ovar.  Há um

conjunto de municípios que disseram Ok, nós vamos fazer desta maneira. Portanto, quando

algumas almas aparecem um bocadinho preocupadas, e muito bem, pelo facto de nós não

termos ido com Aveiro e Oliveira do Bairro a esta questão dos tais passadiços, queria-vos

dizer que foi uma opção que nós tivemos no sentido de reaver esse dinheiro porque há um

compromisso da nossa parte que esse dinheiro será investido na Pateira e será investido

com mais qualidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria lembrar também aqui, porque é importante tudo aquilo que se tem vindo a fazer,

nomeadamente relativamente a estas questões das ínsuas e o projeto Life, que é um projeto

grande, o Life Águeda que envolve um conjunto de entidades e a Câmara Municipal de

Águeda é uma das grandes beneficiárias desse projeto, e que tem muito a ver com esta

questão dos rios e dos peixes, portanto todas essas questões, nomeadamente o próprio

nível das águas da Pateira é fundamental. Está também a ser tratado nesse âmbito, por

gente, que reconheço, competência técnica e cientifica e que vamos, conseguir chegar a

algum acordo que seja ótimo. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Essa preocupação da baixa das águas, é uma preocupação que nós temos desde há

uma  série  de  anos  e  vamos  estar  atentos  para  que  não  aconteça  aquilo  que  já  tem
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acontecido  algumas vezes,  que temos o nível da água demasiado baixo ,  vamos estar

preocupados e muito atentos, aliás como temos estado sempre. -------------------------------------

----- Maria de Fátima Sampaio e Silva – PSD:  -----------------------------------------------------------

----- “Para quem se aventura pela página da Câmara Municipal de Águeda, e como eu tem

especial  interesse pela informação sobre turismo, sobretudo pelo domínio do património

construído,  encontra  na  página,  no  separador  património,  a  seguinte  introdução:  “O

Município de Águeda tem património cultural e paisagístico que importa preservar na sua

essência  e  dinamizar  em  torno  dos  novos  desígnios  da  procura  turística,  criando

infraestruturas  e  serviços  necessários  ao  seu  aproveitamento.  Águeda  é  um  Concelho

repleto em cantos à espera que os venha descobrir.“ e acrescenta imagem cartográfica com

a localização dos diversos exemplares que existem no concelho. ------------------------------------

----- Sempre influenciada pela minha formação e profissão, mas sobretudo pela  proximidade

à  minha  Freguesia,  procuro  de  imediato,  informação  sobre  a  estação  arqueológica  do

Cabeço do Vouga e continuo a encontrar a informação,” A estação arqueológica do Cabeço

do Vouga encontra-se encerrada ao público reabrindo assim que se reúnam as condições

necessárias para a realização de visitas”.  Senhor Presidente,  esta informação tem anos,

pensando que qualquer  ação de estudo e de implementação de medidas de restauro e

conservação do sítio muito poderiam beneficiar os alunos dos segundo e terceiros ciclos,

das escolas do Concelho e dos Concelhos vizinhos, peço-lhe que me responda por favor, o

que é que este Executivo pretende fazer de facto da estação arqueológica do Cabeço do

Vouga? E quando é que pretende que seja alterado o conteúdo da indisponibilidade das

visitas?  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Continuando pelo património, ali ao lado, unindo as margens do Vouga e as Freguesias

de  Lamas  e  de  Macinhata  do  Vouga,  outro  exemplo  que  não  podemos  esquecer,  a

monumental ponte velha do Rio Vouga, e nunca a poderemos esquecer ou fingir que já não

está lá, ainda que a vegetação daninha, as silvas vão cobrindo o muito que ainda resta da

velha ponte,  tantas vezes alvo de intervenções no passado, quando as tecnologias não

permitiam trabalhos de restauro como hoje podem realizar-se – depois da construção no

século XIII, conheceu intervenções na primeira metade do século XVI e no século XVIII -

pois era reconhecida como parte fundamental da estrada coimbrã e como ontem foi  até

2011, obra de arte fundamental para todos quantos dela se serviam para “ir ao lado de lá” às

propriedades que ficaram mais distantes,  motivo  que ajuda a que a notificação da multa

enviada pelos serviços municipais para o terreno que está por limpar, seja célere, ainda que

os mesmo serviços, esqueçam que na maior parte dos casos, é o estado de ruína daquela
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obra de arte que dificulta os trabalhos  atempados da limpeza das propriedades. Por isso,

Senhor  Presidente,  gostaria  que  me  respondesse,  o  Executivo  de  que  o  Senhor  é

Presidente tem qualquer projeto para recuperar a ponte? -----------------------------------------------

----- O Senhor que quando se trata do assunto “comboio histórico”, nos períodos eleitorais,

faz questão de anunciar em todos os meios de comunicação e informação disponíveis, as

melhores relações com as Infraestruturas de Portugal, tem sido persistente, com o mesmo

organismo, no sentido de recuperar a monumental ponte velha do Rio Vouga? ------------------

-----  Finalmente,  e agora sobre o estado das infraestruturas rodoviárias na Freguesia de

Macinhata do Vouga, tem conhecimento do estado de degradação da estrada que liga os

lugares de Sernada a Carvoeiro e que ao mesmo tempo permite acesso ao nó da A25? Para

quando a sua reparação? E a estrada que liga a parte alta de Macinhata ao mesmo nó da

A25 pelo lugar de Soutelo e que poderia ser a melhor solução para servir  as empresas

situadas no Beco e em Macinhata, que projetos tem para melhorar esse acesso?  E para

quando? Agradeço que seja objetivo e claro nas respostas.--------------------------------------------

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

----- “Relativamente à estação arqueológica, penso que já falamos aqui algumas vezes sobre

esta matéria, e não há dúvidas absolutamente nenhumas que a localização da estação e  o

vandalismo  que  repetidamente  tem  vindo  a  acontecer  lá,  com  tudo  o  que  a  Câmara

Municipal lá tenta fazer, tem-nos levado a ter algumas reservas e tem levado ao estado de

degradação em que se encontra. ------------------------------------------------------------------------------

----- Muito recentemente tivemos uma reunião com a Direção Geral do Património Cultural,

temos  outra  agendada  já,  no  sentido  de  encontrar-mos  uma  solução  para  a  estação

arqueológica, vamos ter que tomar mediadas e são pelo menos duas situações que estão

em  cima  da  mesa,  que  estamos  a  estudar  com  essa  entidade  competente  para  essa

matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à Ponte do Vouga e à sua queda, queria lembrar uma coisa porque há

processos  que  quem  efetivamente,  já  dei  várias  vezes  o  máximo  de  informação

relativamente a esta matéria e tive o cuidado de dizer que gostaria muito de ver aquela

ponte  recuperada,  agora,  todas  as  tentativas  de  qualquer  tipo  de  apoio  em  qualquer

entidade, lamentavelmente a informação que nos vai chegando é que temos uma ponte a

poucas centenas de metros, portanto, aquela ponte, não tenho que negociar nada com a IP,

por uma razão muito simples, ela é da Câmara Municipal de Águeda, foi-nos entregue em

mil  novecentos  e  noventa  e seis,  como quem recebe um brinde,  sem qualquer  tipo  de

inspeção e depois, quando caiu a ponte de  Entre-os-Rios em dois mil e um, curiosamente, o
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então executivo da Câmara de Águeda, mandou fazer uma inspeção à ponte, e já agora

digo uma coisa,mando fazer uma inspeção no seguimento da queda da ponte de  Entre-os-

Rios, a três pontes do concelho, à ponte do Ribeirinho, à ponte de Óis da Ribeira e à ponte

do Vouga. A ponte do Ribeirinho teve, nesse seguimento, uma pequena intervenção, para

um  problema  que  foi  diagnosticado.  A  ponte  de  Ois  da  Ribeira  também  teve  uma

intervenção, e quando chegamos à Câmara, nem relatório havia da ponte do Vouga. Posso-

lhe garantir que, em dois mil e onze, quando começamos a ter nota de que a ponta de cima

apresentava sinais  de ruína,  mandamos  fazer  uma inspeção,  e  curiosamente,  uma das

entidades que contactamos no sentido de fazer a inspeção nos disse: - “ mas em dois mil

um já tínhamos feito “ e tivemos acesso, nessa mesma altura , ao relatório de dois mil e

onze e ao de dois mil e um, que curiosamente eram quase sobreponíveis , naturalmente que

de dois mil um para dois mil e onze a ponte não melhorou nada, bem pelo contrário, mas

também não se degradou tanto assim, e um tanto ao quanto com alguma surpresa, e com

alguma surpresa para quem fez a inspeção à ponte, aconteceu aquilo em novembro de dois

mil e doze, conforme estarão recordados. A ponte ruiu, desde aí para cá, eu pessoalmente,

e na altura como membro dos executivos anteriores, contactei  várias entidades,  fizemos

inclusivamente alguns ante-projetos de intervenção e a única coisa que lhe posso dizer é

que vamos encontrando algum tipo de financiamento para podermos avançar com  a obra

de reparação daquela ponte, que não está classificada como histórica, portanto, também por

aí tentamos mas não foi classificada.-------------------------------------------------------------------------

-----  Posso-lhe  dizer  que   um dia  conseguir  fazer  isso,  até  pelas  memórias  que  tenho

daquele local, ficarei muito satisfeito, mas de momento, não deslumbro opção que não seja

pagarmos muito dinheiro para fazermos aquela obra sem qualquer tipo de apoio.----------------

-----  Relativamente  à  questão  que  me  colocou  da  estrada  que  vai  de  Sernada  para

Carvoeiro,  conheço a estrada, poço-lhe dizer que temos uma candidatura feita através da

CIRA por causa da ligação entre Sernada e a eco pista de Sever do Vouga, e depois à eco

pista  do  Dão,  há  uma  candidatura  que  foi  submetida,  estamos  à  espera  do  resultado,

independentemente do resultado da candidatura, quero-lhe dizer que temos um acordo com

a Câmara Municipal de Albergaria para avançarmos com essa eco pista,  portanto senão for

por candidaturas os municípios, até porque o preço não é exagerado, avançarão.---------------

----- No entanto, preocupa-me, isso sim, a recuperação da ponte do Caima, estamos neste

momento, a elaborar o caderno de encargos para recuperarmos a ponte do Caima porque

ela precisa de uma obra importante de manutenção, e posso-lhe dizer que há muito poucas

semanas, tive em cima dela, a olhar cuidadosamente para essa ponte.-----------------------------
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----- Já a questão da estrada de Soutelo tive-a completamente marcada e os proprietários

não se estão amostrar muito colaborantes, tivemo-la marcada com estacas para podermos

essa estrada de ligação, em Soutelo propriamente dito, e as estacas, diria que, praticamente

na sua totalidade, desapareceram de um dia para o outro, e não é assim com este tipo de

colaboração que nós conseguimos construir este grande Concelho que queremos, mas não

vamos  desistir.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Venho  colocar  algumas  questões  concretas  ao  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal e agradeço desde já que as respostas sejam também concretas e esclarecedoras,

serão três pontos com várias questões. ----------------------------------------------------------------------

----- Ponto Um - Nas obras da chamada regeneração urbana a decorrer no centro da cidade,

tendo em conta que das mesmas decorrem diversos constrangimentos e incómodos para os

munícipes, os empreiteiros estão a cumprir os prazos de execução definidos? -------------------

-----  No caso de os prazos já terem sido ultrapassados,  foram ou vão ser acionadas as

penalizações previstas nos contratos de empreitada? ----------------------------------------------------

----- No caso concreto da Praceta das Chãs, na minha opinião tem muros de betão que me

parecem um exagero, e cujas obras parecem eternizar-se no tempo, o Senhor Presidente

pode informar-nos quando está prevista a sua conclusão? ---------------------------------------------

-----  Ponto Dois-  Os vários alcatroamentos que têm vindo a ser efetuados no centro da

cidade  e  nas  várias  freguesias,  têm sido  devidamente  acompanhados  pela  fiscalização,

nomeadamente quanto aos materiais aplicados, espessura das camadas e acabamento dos

pisos de forma a garantir  que os mesmos vão durar vários anos,  assegurando assim a

rentabilidade dos investimentos levados a cabo pelo município? -------------------------------------

-----  O  Senhor  Presidente  está  satisfeito  com  a  qualidade  dos  acabamentos  dos  pisos

intervencionados? --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto Três – Por último, mas não menos importante, tendo em conta a forte procura de

habitação existente no nosso concelho sendo de todo o interesse que os processos sejam

agilizados, de forme rápida para que os interessados se sintam motivados e não venham a

desistir de construir em Águeda, pergunto, qual o prazo médio atual para emissão de uma

licença de construção no nosso município? -----------------------------------------------------------------

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

----- “Há um pacote significativo de obras que tem a ver com a regeneração urbana da nossa

cidade  e  temos  que  gerir  estas  obras  no  sentido  de  criarmos  os  mínimos  de

constrangimentos, é normal que isso aconteça e é impossível evitá-los completamente. Por
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isso  é  que  nós  andamos  a  fazer  e  em  algumas  dessas  obras  temos  vindo  a  fazer

consignações parciais para não realizar em simultâneo em toda a sua  extensão porque isso

obrigaria a fechar vários arruamentos em simultâneo o que criaria dificuldades acrescidas,

alguns  prazos  terão  que  ver  com  estas  situações.  Tenho  a  dizer  que  as  obras  de

regeneração urbana, todas elas estão a decorrer nos seus prazos, se no final dos prazos as

obras já estarão concluídas é uma coisa que temos que ver nessa altura e a fiscalização

atuará de acordo com aquilo que está preceituado.-------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão dos materiais, primeira questão precisamos de ver algumas

dessas obras terminadas e algumas aparentes falhas numa obra que está inacabada penso

que  é  relativamente  cedo  para  falarmos  disso,  outras  situações  que  apresentem

necessidade de retificação queria dizer ao Senhor Deputado que a Câmara Municipal tem

garantias bancárias sobre estas obras, e estas obras têm garantias, portanto, no prazo das

garantias  não  temos  dúvidas  nenhumas  de  que  ou  o  empreiteiro  corrige  eventuais

deficiências ou então temos que acionar essas garantias bancárias, conforme deriva da lei,

é por aí que vamos e não há qualquer tipo de questão.--------------------------------------------------

------ Temos fiscalização permanente nas obras, posso-lhe dizer que uma das coisas que

está  a  falar  que  é  da  rua  do  S.  Pedro,quem sobe,  em direção  à  Bela-Vista,  uma das

questões teve que ver com a qualidade aparente do alcatrão que tem muito a ver com a

altura em que foi aplicado esse asfalto que foi  com temperaturas demasiado baixas e o

resultado acaba por ser daquela  maneira porque o prazo culminava naquela  altura,  e o

empreiteiro para não correr riscos logo que teve oportunidade foi fazer a pavimentação. Está

perfeitamente  registada essa anomalia e ela está a ser corrigida, senão faremos o que a lei

nos permite.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O mesmo se  passa  com as  freguesias  a  fiscalização  das  obras  municipais  não  é

exceção para nenhuma, todas elas estão acompanhadas  e teremos que o fazer. --------------

----- Relativamente à habitação, pedia ao João Clemente para me dar nota dos prazos dos

licenciamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Relativamente aos prazos, o que está acontecer é que nós temos os prazos, neste

momento,  muito  abaixo  daqueles  que  são  determinados  pela  lei,  são  trinta  dias,  nós

estamos muito abaixo disso, curiosamente, tenho aqui um processo que entrou no dia treze

de maio e neste momento a pessoa já tem resposta, não quer dizer muitas vezes que o

processo saia deferido neste período, a verdade é que, e muitas das vezes, como é normal,

se o processo vier mal instruído, a resposta positiva não será dada dentro dos prazos que
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estamos aqui  a falar,  em termos de deferimento.  De qualquer  maneira os prazos estão,

conforme disse, muito abaixo daquilo que é regulamentado por lei, estamos a falar aqui de

cerca de quinze dias úteis, mais coisa, menos coisa.” ----------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  só uma nota relativamente  a esta matéria,  porque acho que é

importante e é importante refletirmos sobre estas questões e no fundo alertar também os

nossos munícipes para o que se passa. ----------------------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal de Águeda tem um processo de e-paper a decorrer, no sentido de

usar  o  melhor  que  as  novas  tecnologias  têm  em  favor  dos  munícipes  e  da  gestão

urbanística, e uma das coisas que acontecem em demasia, na nossa ótica, é a quantidade

de  processos  mal  instruídos  que  nos  vão  chegando.  Posso-lhe  sossegar  que,

paulatinamente  essas  situações  têm  vindo  a  ser  melhoradas  e  melhoradas

significativamente, mas, numa primeira fase preocupou-nos o número exagerado de más

instruções, ou seja como o processo passou a ser observado e verificado em termos digitais,

não era tão premiável aquelas facilidades que por vezes o olho humano pode dar. -------------

-----  Muitas  vezes,  quando  as  pessoas  se  queixam  que  as  licenças  são  morosas,  os

processos são morosos dentro da Câmara, não tem a ver propriamente com a questão da

demora na apreciação dos projetos em si, tem a ver, isso sim, com as devolução que temos

que fazer por incorreções na sua forma e na sua apresentação. --------------------------------------

-----  Pedimos a todos os técnicos que submetem aqui propostas para efetivamente terem o

máximo de cuidado porque quando o processo vem bem instruído , naturalmente que os

nossos prazos são muito bons.” --------------------------------------------------------------------------------

----- Isabel Cristina Correia Ferreira – PS: ----------------------------------------------------------------

----- “Tenho duas questões, a primeira prende-se com as férias em movimento, nesta sétima

edição do projeto “Águeda, férias em movimento” destinado a crianças e jovens, entre os

seis e os catorze anos, o número de vagas passou de cento e vinte e cinco para cento e

cinquenta  por  semana,  num  total  de  seis  semanas.  No  total  soma  novecentas  vagas

disponíveis. Em contrapartida as férias da biblioteca municipal encerraram e foram incluídas

no mesmo projeto, os critérios de inscrição foram alterados, abrangendo, exclusivamente,

residentes no concelho e por um período máximo de duas semanas, esta situação levou ao

não preenchimento  do total  das vagas disponíveis  até ao final  do período de inscrição,

apesar de todas elas serem pagas pela autarquia, ficou por resolver o problema dos pais

que necessitam mais  do que duas semanas,  dos  pais  que trabalham no concelho  mas
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residem fora dele e o alargamento da idade máxima de frequência.  O que se propõe o

executivo a fazer? --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda dentro deste assunto e alargando a todo o concelho qual a estratégia planeada

pela Câmara  a nível das freguesias numa lógica de atuação  local e de proximidade?---------

----- A segunda questão tem  a ver com as piscinas municipais de Águeda, sem que até à

data tenha sido dada qualquer justificação oficial, a piscina exterior estará encerrada durante

o Verão, o que irá deixar sem resposta, o elevado número de utilizadores durante esse

período, com o agravamento da escassez de alternativas, contra todas as recomendações,

especialmente  por  se  tratar  de  um  espaço  público  frequentado,  maioritariamente,  por

crianças, o telhado na zona dos balneários ainda contem amianto.-----------------------------------

-----  A nível das canalizações,  somam já trinta e cinco anos,  o retorno dos esgotos nos

balneários,  leva  ao  aparecimento  de  vermes  na  zona  dos  duches,  o  que  constitui  um

problema de salubridade,  que nada tem a ver com falta de limpeza uma vez que é um

problema estrutural.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Finalmente  o  insuficiente  número  de  balneários  disponíveis  face  ao  número  de

utilizadores, a impossibilidade de satisfazer as necessidades das IPSS's, devido à falta de

horários, espaços e recursos humanos, leva-nos às seguintes perguntas, a piscina municipal

apresenta neste momento condições estruturais e de higiene para continuar a funcionar?

Poderá  afirmar-se  que  constitui  um perigo  para  a  saúde  pública?  Para  quando  as  tão

desejadas obras ? Qual a estratégia do executivo, a curto e a longo prazo,  para solucionar

estes problemas?----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor Presidente, vou começar pelo fim exatamente, que não haja a mínima dúvida,

tem condições de higiene e não representam qualquer perigo para a saúde pública, porque

senão,  eram  imediatamente  fechadas,  como  já  estiveram,  quando  tivemos  a  mais  leve

dúvida que isso poderia acontecer, agora, efetivamente as piscinas precisam de  obras, uma

das coisas que poderíamos equacionar era se calhar fazermos umas piscinas novas, noutro

local, pode passar por aí, vou passar ao Edson, que tem acompanhado este processo, mas

não haja a mínima dúvida que em termos de higiene e segurança para a saúde pública,

exterior e interior, não tenha dúvidas que essas questões são absolutamente garantidas e

temos esse cuidado”.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Só  acrescentava  que  a  exterior  não  abre  por  falta  de  pessoal,  principalmente,

nadadores  salvadores,  o  que  está  previsto,  pedi  aos  serviços  para  que  fizessem  uma
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consulta,  e  o  mercado  até  este  momento  não  respondeu,  nós  não  temos  nadadores

salvadores, é necessário esses recursos humanos, portanto, é a informação que tenho, foi

mais por causa disso.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Também concordo com o Senhor  Presidente que de facto as piscinas precisam de

obras,  ou então de ver uma solução diferente.” -----------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, passo à Drª. Elsa Corga, para a questão das férias em movimento.”

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

-----  “Relativamente  às  férias  em  movimento,  efetivamente,  ao  longo  dos  anos  fomos

aumentando o número de participantes por semana, fomos também procurando alargar o

período, embora já há vários anos que são várias as semanas que tem variado entre as

cinco,  seis,  sete  semanas,  e  este  é  efetivamente  um  programa  que  tem  sido  muito

concorrido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Falando da questão da biblioteca municipal e de incluirmos as atividades da biblioteca

neste programa, foi uma decisão que tomamos no sentido de, e dado que a estrutura é a

mesma,  a biblioteca municipal  está inserida na Câmara Municipal,  portanto entendemos

como  as  atividades  das  férias  em  movimento  englobam  vários  equipamentos  e  várias

estruturas da autarquia entendeu-se fazer-se essa inclusão.-------------------------------------------

----- A questão de fecharmos a residentes do concelho, isto para dizer que o número de

participantes  fora  do  concelho  nunca  foi  muito  elevado  e  chegamos  à  conclusão  que,

havendo por parte da autarquia, na verba que é solicitada, pagamento das férias, havendo

aqui  no  fundo  a  comparticipação  por  parte  da  Câmara,  entendemos  que  essa  com

participação deve ser destinada a crianças que são de facto do nosso concelho, isto é o

mesmo  que  acontece  quando  estamos  a  falar  de  refeições  escolares  ou  transportes

escolares, as Câmaras não financiam crianças residentes noutros municípios, aqui o critério

é o mesmo.  A alteração maior  aqui,  foi  de facto  o período,  limitar  ao período de duas

semanas, e aqui foi uma experiência, é a primeira vez que estamos a fazer e fizemos porque

muitas vezes o que acontecia é que quem primeiro vinha, primeiro fazia a inscrição para as

seis semanas ou as sete e algumas pessoas ficavam sem nenhuma semana, aquilo que se

procurou foi equilibrar, no fundo foi uma mudança para tentar melhorar, obviamente, no final

vamos  fazer  essa  avaliação  e  perceber  se  esta  mudança  surtiu  o  efeito  desejado,  se

verificar,os  que  não,  vamos voltar  ao que  estava anteriormente,  no fundo  é  fazer  essa

análise.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A questão da idade, nós já há dois anos alargamos, neste momento temos dois grupos,

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 31 de maio de 2019



22

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

ao todo temos entre os seis e os catorze anos, neste programa. No ano anterior fizemos

uma  parceria  com  o  CITNM  e  definimos  um  programa  diferente,  com  atividades  mais

adequadas para jovens com idades superiores aos catorze anos, este ano mantém-se essa

parceria  estamos,  neste  momento,  a  abrir  as  inscrições  para  essas

atividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à estratégia para as freguesias  aquilo que queria dizer é que existem,

felizmente por todo o concelho, várias instituições que têm resposta a este nível, também

existem algumas Juntas d freguesia que têm atividades do género, portanto entendemos

que com esta abertura de cada vez mais oportunidades a este nível, acreditamos e achamos

que cada vez existem mais respostas, por iniciativa da Câmara não, mas existem outras

estruturas de suporte.”---------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Preparei  aqui  cinco  questões  concretas  e  objetivas,  dispensar-me-ei  de  tempo de

comício, e se conseguir economizar tempo poderei ainda dispensar algum  do tempo do PS

para que o Senhor Presidente possa dar respostas.------------------------------------------------------

-----  Qual o montante e destinatário da venda dos produtos florestais,  que recentemente

foram abatidos no Cabeço de S. Macário, no Souto do Rio, e existe alguma deliberação

Municipal no sentido dessa venda? ----------------------------------------------------------------------------

----- Qual o montante e quem o adjudicatário da prestação de serviços da remoção de terras

e abertura de caminhos, passeios e banquetas de nível entre a estrada de acesso ao Souto

do  Rio  e  a  Capela  de  S.  Macário,  existiu  alguma  deliberação  no  sentido  dessa

adjudicação?----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Existe algum projeto ou estudo de impacto de segurança rodoviária e de estabilidade

ambiental de todo aquele Cabeço de S. Macário que possa ter sustentado as intervenções

efetuadas e a tipologia das banquetas de nível que foram abertas? ---------------------------------

-----  Existe  alguma  ou  algumas  candidaturas  da  FONTE  –  Associação  de  Pais  do

Agrupamento de Escolas de Águeda que permitiram a esta coletividade associativa receber

subsídios no montante de trezentos e quarenta e um mil duzentos e setenta e cinco euros,

no ano de dois mil e dezoito, existiu alguma deliberação Municipal no sentido de concessão

deste subsídio?------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Existe algum relatório  de execução dos investimentos  ou das atividades que foram

subsidiadas à FONTE, e que conforme está previsto no Regulamento Municipal de apoio ao

associativismo, bem como despesas documentadas que foram objeto das candidaturas que

eventualmente tenham sido aprovadas?”---------------------------------------------------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------

----- “Senhor Presidente, relativamente às questões do Monte de S. Macário, estas questões

às vezes,  fazem-nos lembrar que  somos presos por ter cão e por não ter. Havia um grande

problema  de  instabilidade  naqueles  terrenos,  na  estrada  que  vai  para  o  Souto  Rio,

naturalmente, com alguma urgência precisamos de intervir  naquele local,  inclusivamente,

algumas das árvores que estavam naquele talude, estavam completamente suspensas e a

ameaçar quem ali passasse. Todos os procedimentos foram feitos à luz da legislação que

nos rege e estão completamente disponíveis no Município e para todos, portanto, cumpridas

todas  as  observâncias  e  com  as  deliberações  que  são  necessárias  por  quem  tem

competência para tal.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Segunda questão, relativamente à questão dos subsídios à FONTE, vou pedir à Drª

Elsa por que ela está mais à vontade nestas matérias”.--------------------------------------------------

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

----- “Tal como tive oportunidade de referir na última Assembleia Municipal, a parceria que

temos com a FONTE e que temos com outras associações do concelho e com as juntas de

freguesia, têm que ver com necessidades que temos no âmbito da educação e tem que ver

com refeições, atividades de animação e apoio à família, pessoal não docente e portanto

são apoios que vão todos a reunião de Câmara,portanto, depois a colocação dos recursos

ou aquilo que está previsto no apoio que é dado é aquilo que é implementado nas escolas e

portanto é esse trabalho que é feito.--------------------------------------------------------------------------

-----  E como referi inicialmente,  não há uma candidatura porque não estamos a falar de

apoios ao abrigo de programa de apoio, estamos a falar de parcerias que estabelecemos

para dar respostas a necessidades e a projetos que estão implementados nas escolas e nos

jardins de infância.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, considero que não tive respostas objetivas, também presumia que

o tempo e a dinâmica desta sessão não o permitisse, por isso tenho exatamente o mesmo

tipo de questões que vou entregar ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para que

possa fazer a recolha dos documentos e depois me possa fazer chegar.---------------------------

----- Entretanto gostaria de referir que, no que respeita à intervenção feita no Cabeço de S.

Macário, a instabilidade, neste momento, é superior aquela que existia, há banquetas de

nível  que  foram  feitas  em forma de  berço,  nos  patamares  superiores,  que  concentram

águas, em vez de as drenar e de as afastar e de as dividir para que elas não se juntem,

concentra-as numa zona de fácil desagregação de solos que já não tem enraizamento de
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plantas para ajudar a essa agregação e basta, felizmente, infelizmente de outra forma temos

tido meses secos, nunca tivemos mais do que, quatro, cinco dias de chuvas consecutivas, é

temeroso e eu gostaria de alertar para uma possível, grande catástrofe ao fim de duas, três

semanas de chuvas consecutivas a coincidir com passagem de viaturas ou de percursos a

pé, enfim se for a chover, não passará lá muita gente a pé, mas assisto, todos os dias, a

passar largas dezenas de pessoas a pé, centenas de viaturas, facilmente acontecerá um

momento trágico, que infelizmente nos deixará muito ensombrados, e poderá ser prevenido,

acho que merecia um estudo geológico e um estudo, não só de impacto de segurança, mas

também de impacto ambiental. É um alerta que deixo ficar.---------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, isto é uma situação demasiado grave para eu poder ficar calado e

quieto, amanhã, até vou fazê-lo agora, vou mandar interditar a estrada, e vou, naturalmente,

pedir uma inspeção a uma entidade, porque, reparem numa coisa, imaginem que acontece

alguma coisa, a responsabilidade é só minha, fui alertado aqui, e é isto que este Senhor está

a fazer, não está a fazer mais nada, a ele dá-lhe a impressão que é assim, e diz isto com

esta desfaçatez. O problema é que não percebe que está a colocar um ónus terrível na

cabeça de alguém , não imagino, pode efetivamente ter razão, espero que não tenha, podia

dizê-lo de outra forma, mas não, dilo desta maneira, portanto não me resta outro papel que

não seja de interditar aquela estrada, vou ter que o fazer desde já, porque isto não é assim.-

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

----- “Não vou usar o nosso tempo apenas para fazer considerações políticas sobre a maioria

que tomou posse há pouco mais de ano e meio. ----------------------------------------------------------

----- É verdade que o tempo do benefício da dúvida se vai esgotando, também é verdade

que este Executivo e esta maioria tem dado sinais desconcertantes desorientação política,

dificuldade em preparar o que não se relaciona diretamente com a auto promoção e a caça

ao voto, falta de ideias novas e um certo défice de cultura democrática que não se esperaria

encontrar  em pessoas  que  andam na  vida  política  há  tanto  tempo,  e  com funções  tão

destacadas.  Temos  chamado  a  atenção  para  isso,  tendo  esta  maioria  oportunidade  de

corrigir os seus erros e de se mostrar finalmente capaz de realizar o que prometeu.------------

-----  Os  Aguedenses  esperam  de  nós,  de  todos  nós,  mais  trabalho  bem  feito,  e  mais

promessas realizadas, e esperam de nós menos trapalhadas e desculpas esfarrapadas e

não  esperam  certamente  a  tropicalização da  política  local,  aliás  bem  evidente  neste

momento. Sobretudo esperam que o investimento da Câmara não seja gerido de acordo
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com o calendário eleitoral, adiando-se agora o que já deveria estar feito, para se fazerem

inaugurações em vésperas de eleições, enfim, aquilo que habitualmente a casa gasta.--------

----- Há pouco mais de seis meses, neste debate, fizemos um ponto da situação do que

consideramos ser os principais problemas do Município, e os nossos problemas maiores são

o  declínio  demográfico  e  o  envelhecimento  da  população.  A  perda  de  população  está

diretamente relacionada com a incapacidade para atrair para cá mais residentes em idade

ativa, do que aqueles que migram para outros territórios, o envelhecimento da população

está relacionado com o aumento da esperança média de vida ,  o que é bom, e com a

redução do número média e filhos por mil habitantes, que é uma tendência geral, mas que é

pior em Águeda do que na Europa, no País e na Região de Aveiro.----------------------------------

----- Por falar em Europa, decorreram no domingo as eleições europeias, com humildade

democrática, aproveito para felicitar o partido socialista pela vitória que teve em Águeda e no

País.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas sou obrigado a salientar um facto muito negativo associado a esta eleição, entre

dois mil e nove e dois mil e dezanove, os eleitores registados em Águeda, passaram  de

quarenta e quatro mil seiscentos e doze, para quarenta e dois mil seiscentos e onze, em dez

anos, Águeda perdeu dois mil e um residentes eleitores. Os residentes em Águeda, com

mais de dezoito anos, são agora menos quatro virgula cinco por cento do que havia em dois

mil e nove. Em contraste com esta perda enorme, nestes dez anos, o número de eleitores

registados  em Albergaria  cresceu  zero  virgula  um por  cento,  é  verdade,  é  pouco,  mas

cresceu, em Oliveira do Bairro cresceu três virgula dois por cento, em Ovar cresceu três

virgula sete por cento, em Ílhavo quatro virgula cinco por cento e em Aveiro quatro virgula

sete por cento. Repito, em Águeda caiu quatro e meio por cento, os outros cresceram nós

minguamos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se isto já é mau, então tenha-se em consideração que a nossa população com idade

inferior a dezoito anos, é menor agora do que era há dez anos, e pior entre dois mil e nove e

dois mil e dezassete, Águeda perdeu mais de mil e quinhentas mulheres, entre os quinze e

os quarenta e cinco anos, ou seja mais de treze por cento do total inicial, uma perda muito

maior do que a que ocorreu na Região de Aveiro e no País.--------------------------------------------

----- Neste momento podemos estimar, com segurança, que entre dois mil e nove e dois mil

e dezanove, no período de dez anos, a perda de mulheres, entre quinze e quarenta e cinco

anos, foi superior a quinze por cento.--------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente ante estes números é evidente que não foi feito o suficiente para

inverter este ciclo, uma vez que o índice de envelhecimento em Águeda é pior do que na
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Região e no País e se agrava cada vez mais, em Águeda há, neste momento, quase dois

idosos  por  cada  jovem,  a  conclusão  inevitável  é  que  as  instituições  e  as  pessoas  do

concelho, em idade ativa, vão ter cada vez maior dificuldade em assegurar aos idosos os

cuidados de que necessitam.------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor Presidente da Câmara a sustentabilidade social  do nosso concelho está em

risco, escuso de lhe explicar porque é que o Senhor e a sua equipa tem especial obrigação

de resolver esta pesada herança, por isso, volto a perguntar aquilo que já questionei à cerca

de seis  meses,  que medidas  concretas  vai  tomar  para  atrair  e  fixar  no município  mais

residentes,  sobretudo  jovens,  em  número  suficiente  para  contrariar  o  nosso  declínio

demográfico e o envelhecimento da população em Águeda? Enuncie, pelo menos um, mas

que vá dois, três seria bom que enunciasse três medidas que considera serem eficazes e

em que prazo as vai adotar e em que prazo espera que essas medidas produzam efeitos

eficazes?.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  pronto,  é  uma  visão  catastrofista  da  coisa  mas,  muito  bem,

preocupada, e agradeço-lhe a preocupação, mas agora digo-lhe uma coisa, andam-me a

enganar e se calhar, porque agora olho para si, com esses números todos, andam-me a

enganar, sabe porquê? Na semana passada, tivemos ali o congresso do ACES do Baixo

Vouga, da sua unidade e esteve ali efetivamente, e o Diretor do ACES, o Dr. Pedro Almeida,

preocupadíssimo diz-me o  seguinte:  -  “Águeda  é  o  concelho  que  neste  momento  mais

cresce “. Vocês sabem que todos os meses, em média, desde há um ano e picos para cá,

neste último ano, todos os meses, cerca de cem pessoas, procuram novo médico de família

em Águeda, e não percebo, porque me andam a enganar, depois ele diz isto à beira de

tanta  gente.  Diz  ele,  “na  sua  maioria  casais  jovens”  aconteceu  uma  coisa  fantástica,

encontraram  emprego  em  Águeda.  O  Jornal  de  Notícias,  na  sua  primeira  página,  fez

questão de dizer que Águeda é recordista na diminuição do desemprego, veja bem se nós

não tínhamos construído o Parque Empresarial, veja bem se nós não tínhamos colocado o

IMI no seu mínimo, veja bem se não devolvíamos o IRS, os cinco por cento da taxa variável

do IRS, veja bem se não tínhamos toda esta preocupação e um fabuloso, costumo exagerar

nos adjetivos mas é mesmo para isso,o fabuloso apoio social neste Concelho. Olhe para

mim, estava-lhe a responder, porque precisa de saber destas coisas, neste momento, sabe

que vamos ter mais turmas na generalidade pelo Concelho, o que quer dizer que vamos ter

mais  crianças,  e  o  Senhor  vem-me dizer  que  nós estamos a  perder  consecutivamente,
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alguma coisa que está mal nos seus números,  o Senhor está a olhar para isto muito à

distância ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Já  agora,  uma  outra  coisa,  todos  aqueles  impetos  que  nos  dão,  são  impetos  de

diferença, nós não somos iguais efetivamente e não vamos copiá-lo e não vamos ser assim,

portanto não vale a pena, quando nos está a dizer que somos isto ou aquilo ou aquele outro,

não,  não  somos  e  não  queremos  alinharmo-nos  por  si,  não  queremos  tornar  isto

monocórdico, sermos todos iguais e muito menos sermos iguais é esta diferença salutar em

política que nós temos, porque, efetivamente, as pessoas a nós conhecem-nos e sabem do

que nós somos capazes e volto a dizer-lhe aquilo que disse no início desta sessão, nós não

conseguimos fazer tudo, ao mesmo tempo e em todo o lado, mas fazemos muitas coisas em

muito lado, e isso vamos continuar a fazer”. ----------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente da Câmara,  não respondeu à questão que foi  colocada,  nem à

primeira,  nem  à  segunda,  exatamente  porque  o  Senhor  não  tem  qualquer  espécie  de

sensibilidade para realidade. Isto não são dados de hoje, eu ando a chamar a atenção para

este dados, há quase uma década, e os Senhores vão empurrando para a frente com a

barriga, a verdade é só uma, o Senhor falou há pouco nos sítios da estatística, do INE,

consulte-os,  vá  à PORDATA também.-----------------------------------------------------------------------

----- Agora, se quiser ir ao seu médico de família perguntar se a população em Águeda está

a crescer ou a está a baixar, Senhor Presidente, o Senhor escolhe as fontes que quer e o

Senhor  deve  entender  que  eu  prefiro  as  fontes  oficiais.  Há-de  haver  uma  publicação

estatística, no final do mês de junho, será relativa ao ano de dois mil e dezoito, vamos ver o

que é que essa fonte estatística nos diz,  tenha em conta no entanto o seguinte Senhor

Presidente , para haver uma inversão de tendência verificada não basta um único ponto.”----

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

----- “Senhor Presidente, só para lembrar e volto a dizer, a procura de novas famílias, por

médico de família, diz-nos o Diretor do ACES que apresenta números em Águeda e nos

resto dos municípios da nossa Região, muito acima, ele diz isto claramente e disse-o ali

publicamente que Águeda não pára de crescer, e as escolas, volto a dizer, no próximo ano,

haverão mais turmas, genericamente nas escolas, e depois em termos de medidas olhem

bem a questão de desemprego, já falei aqui e volto a dizer, foi primeira página do Jornal de

Notícias, a nível nacional, fomos os que mais diminuímos o desemprego.” ------------------------

----- Pedro António Machado Vidal – CDS: ---------------------------------------------------------------
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-----  “Senhor  Presidente da Câmara,  com o passar dos anos,  verificamos em Águeda o

aumento do fosso que existe entre a serra e a cidade,  ou seja,  entre Águeda centro e

Águeda concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Julgo que um governante deve ter como preocupação defender o seu concelho como

um todo, aplicando sobretudo os recursos disponíveis em função dos que mais precisam,

caso contrário, corremos o risco de viver num concelho que anda a duas velocidades.---------

Neste  momento,  as  duas palavras  mais  ouvidas  na serra  de Águeda  são,  abandono  e

esquecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Não é aceitável  ter uma parte do concelho com acesso a uma terceira geração de

necessidades  satisfeitas,  e  outra  totalmente  ausente  de  requisitos  básicos  de

subsistência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em Águeda,  construiram-se super escolas numa parte do nosso concelho, deixando

desmoronar  outras,  noutras  partes  do mesmo concelho.  Hoje,  na serra  de Águeda não

existe nenhuma escola em funcionamento, visto que as que lá haviam fecharam as suas

portas, no vosso anterior mandato.----------------------------------------------------------------------------

----- É hoje muito mais difícil conseguirmos atrair habitantes para uma freguesia quando a

mesma sequer, uma escola aberta possui. Uma escola que fechou é uma escola que não

volta a abrir, e isto Senhor Presidente não é saudosismo, é morte.-----------------------------------

----- Permitiu-se no passado e continua-se a permitir que uma parte do concelho tenha todas

e mais algumas infraestruturas básicas e outra parte continue sem nenhumas.-------------------

----- Há no nosso concelho freguesias onde o saneamento ainda não chegou, e há também

aqui, no nosso concelho, muitas localidades onde a água também ainda não chegou.----------

-----  Tal  como tenho dito  aqui,  em outras Assembleias  Municipais,  não podemos ter  em

Portugal,  portugueses  de  primeira  e  portugueses  de  segunda,  tal  como  também  não

podemos ter  em Águeda, Aguedenses de primeira e Aguedenses de segunda.------------------

----- Nos últimos anos, temos verificado que algumas novas ideias têm vindo a prejudicar a

zona serrana do nosso concelho e aqueles que mais precisam em detrimento de outras

zonas que têm muito mais população e muito melhores condições de vida.------------------------

----- Não podemos continuar a ter em mente apenas a lógica da quantidade de pessoas, na

forma de se governar,  sinto, muitas vezes, que as juntas de freguesias não passam de

parentes  pobres,  no  circuito  da  governação  e  que  não  passamos  de  criados  do  povo,

assumindo funções, algumas, que não nos competem.-------------------------------------------------- 

----- Vivemos num tempo em que o poder central não nos ouve e o poder local apenas nos

diz que não pode.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Posto isto faço apenas duas perguntas relativamente aquilo que aqui falei.------------------

----- A primeira pergunta é se vai durante a segunda parte do seu mandato, bastará ter uma

atenção especial ao estado de todo o nosso concelho, mas sobretudo à serra profunda e a

sua desertificação ou se vai continuar com grandes investimentos, longe daqueles que mais

precisam ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A segunda pergunta, e para finalizar, é, caso haja, qual vai ser o plano estratégico do

concelho de Águeda para as zonas rurais durante os próximos dois anos de mandato?.-------

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

----- “Quem o ouve falar, parece que não me conhece, e conhece, porque com certeza sabe

e até herdou algumas das boas medidas que fiz com que a Câmara Municipal tomasse no

sentido de amenizar essa diferença que há entre essa ruralidade mais profunda, que existe

na  serra  de  Águeda,  e  esta  maior  urbanidade  nas  áreas  mais  densamente

povoadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Estou-me  a  lembrar,  por  exemplo,  logo  no  início  dos  nossos  mandatos,  aqui  no

Município,  da disseminação  que fizemos de carrinhas,  primeiro  em Macieira  de Alcoba,

depois  no  Préstimo,  em  Belazaima,  depois  patrocinando  com  todas  as  juntas  e

comparticipando claramente com todos esses trabalhos e esses transportes para as escolas

que nós viemos fazendo e que o Senhor seguiu, e muito bem, e faz grande alarde de que é

uma boa prática, porque é,  mas fui eu que a comecei, como bem se recorda, e volto a dizer,

começamos em Macieira de Alcôba, Préstimo e tudo isto porquê ? Porque tínhamos uma

preocupação enorme com as crianças que existiam nessas aldeias e que tinham que sair

nos  seus  autocarros  muito,  muito,  muito  cedo,  eram  deixadas  à  porta  da  escola,  e

nomeadamente, lembro-me de Valongo, cerca das sete e meia da manhã, ficavam  crianças

onde nem sequer a escola  estava aberta,  resolvemos isso tudo de uma penada,  essas

carrinhas passaram a vir a tempo, usando o tempo que fosse necessário para que essas

crianças pudessem chegar à escola a horas.---------------------------------------------------------------

----- Depois disponibilizamos, para as juntas para poderem disponibilizar todo um conjunto a

essas populações, trazê-los ao médico, às compras, fazerem isso, com tudo isso, com os

meios que nós lhe colocamos.----------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda temos esses protocolos a funcionar e naturalmente ficamos muito contentes com

tudo isso que fizemos. E repare numa coisa, ainda continuamos a fazer,  continuamos a

dotar vos de meios financeiros, para vocês poderem fazer aquilo que efetivamente querem

fazer nessas freguesias, e o Senhor é um bom exemplo, diria que praticamente todas as

obras que fez,  a  Câmara lá  esteve a  comparticipar  e  a  ajudar,  gostaria  de lhe  dizer  e
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perguntar, por exemplo , uma comparticipação que nós tivemos há bem pouco tempo, da

escola velha do Préstimo, o que é que aquilo, até hoje, porque foi uma iniciativa da junta de

freguesia, o que é que aquilo veio melhorar essa questão da captação de residente para o

Préstimo ou outra coisa que fosse? É que o Senhor parece-me que se esqueceu daquela

obra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não chega vir aqui catalogar e dizer que os outros não fazem, nós temos que estar bem

despertos e devemos trabalhar em equipa para que isso aconteça.----------------------------------

----- Repare numa coisa, fica aqui já o desafio, estamos a fazer uma revisão do PDM, nós

queremos fazer uma área empresarial na sua União de Freguesias e gostava de contar, com

a sua colaboração também, precisamos de gente também no terreno, para encontrar-mos a

melhor localização, uma localização que coloque ali,  naquela zona, a possibilidade de se

criarem empresas ali, e com isso mão de obra e fixarmos, pelo menos, alguma população

jovem que ainda ali temos e depois porque não começarmos a atrair mais alguns . É um

desafio que lhe deixo, nós já estamos a trabalhar nisso, portanto, junte-se a nós porque esta

é uma área em que devemos claramente apostar.---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- II Bloco -------------------------------------------------------------

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

 ----- “Neste segundo bloco os Juntos escusar-se-á de fazer discursos longos e demagógicos

e vamos tentar apenas ressaltar aquilo que são o bom destes três temas.--------------------------

----- Não sem antes também dizer-vos que escutamos com muita atenção e damos mesmo

prioridade às criticas que nos são feitas de forma que tal como sempre foi dito que este

grupo  é  um  grupo  jovem,  pela  primeira  vez  está  nestas  andanças  da  política,  vai

aprendendo  e  normalmente  aprende-se  também  com  o  exemplos  dos  outros  grupos

parlamentares  que  quando  nos  apontam  essas  criticas  que  nós  devemos  certamente

aprender  com  elas  e  ouvi-las  prezar  pela  coerência,  quando  os  temas  são,  como  por

exemplo, o 25 de Abril, acho que se deve falar de liberdade e não de temas envolvidos com

o nosso Executivo e com a Autarquia, não me parece que o que serve para uns, não possa

servir para outros.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao serviço público, veja-se o trabalho desenvolvido no seio da CIRA relativo

aos transportes  públicos.  Temos uns serviços  camarários  de elevado desempenho,  que

resolvem  os problemas dos nossos munícipes em tempo recorde, aliás como foi dito, sendo

a Câmara de Águeda um modelo organizacional , ainda há pouco tempo, e uma vez mais,

ressalte-se que esse executivo demonstrou toda a sua preocupação com o serviço público

ao criar apoio aos peregrinos, faixas de segurança e até WC’s públicos.---------------------------

Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 31 de maio de 2019



31

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

-----  No  Município  de  Águeda  o  serviço  público  é  prestado  de  forma  exemplar  e

comprometida em todos os campos e em todos os temas.----------------------------------------------

----- Quanto a infraestruturas, falemos então delas. Desde as estradas deste concelho, às

estruturas de apoio à cultura, às infraestruturas disponíveis às nossas  associações,  às

infraestruturas  escolares  desportivas  Águeda  é  sem  dúvida,  mais  uma  vez  referencia

fomentando dinâmicas e aproveitando sinergias que todos reconhecem.---------------------------

----- Um tema que nos é bestialmente grato é a  estratégia municipal, nós percebemos da

estratégia municipal que da cidade para as freguesias é este o grande foco do executivo. Os

Juntos- Movimento Independente apoia e subscreve essa estratégia. Trata-se não só de

descentralizar  como  de  equipar  e  otimizar  as  freguesias  numa  vontade  de  tornar  este

concelho  uma região o  mais  homogénea possível  .Todas as obras  em curso têm esse

cunho,  têm esse objetivo,  não descurando no entanto que os meios  disponíveis  para  a

cidade devem ser aproveitados e investidos para uma Águeda cada vez melhor-----------------

----- Na saúde e no desporto onde ressalvamos que este executivo aposta fortemente no

desporto adaptado o que promove uma sociedade mais inclusiva.------------------------------------

----- Na educação, na cultura, na segurança estamos sempre na frente.----------------------------

----- Águeda é sinónimo de gente competente, de gente que sabe fazer, falta-nos e talvez

isto seja uma grande proposta, um esforço em prol deste concelho, e os Juntos apela a isso

mesmo,  a todos que deixem a postura de uma oposição destrutiva  e  que se envolvam

positiva e comprometida mente na resolução dos problemas da nossa terra.”---------------------

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

----- “Senhor Presidente, reiterar algumas questões que o Senhor Deputado disse, sobretudo

manifestar aqui, uma vez mais, a postura que é nossa e que não irá mudar, a postura de

serviço, de vontade de fazer mais e melhor e sobretudo de sermos dignos daqueles que nos

elegeram e de toda a população de Águeda.----------------------------------------------------------------

----- Esse é um cuidado permanente que nós temos, sabemos que não seremos perfeitos,

não faremos tudo bem , mas estamos apostado em fazer cada dia melhor  e sempre mais”.--

----- Ana Rita de Brito Carlos – PSD: ------------------------------------------------------------------------

----- “Reconhecedora que a cidade é um espaço de vida e de construção de futuro,  que se

vai moldando com o tempo, e considerando que a reabilitação do espaço público deverá ter

em conta as necessidades das pessoas e a relação entre as pessoas e os sítios e as

memórias  coletivas  que  eles  carregam,  cumpre-me  questionar  Senhor  Presidente  da

Câmara  sobre  as  mais  recentes  obras  de  reabilitação  do  centro  urbano  da  cidade,

nomeadamente, se estas obras foram pensadas tendo em conta três pontos, que passo a
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enumerar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A segurança das pessoas, e dou como exemplo a saída do parque da antiga escola P3 e

a falta de visibilidade provocada pela definição dos locais de estacionamento da Rua Eng.º

José Bastos Xavier. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Segundo Ponto – Se tais obras atendem soluções de continuidade e permeabilidade na

criação e consolidação  de uma malha urbana coerente, isto é, fruto das obras dos últimos

anos deparámo-nos atualmente com ruas da cidade cujos passeios ainda são em materiais

nobres, em calçada portuguesa e lancis de granito, que entroncam em ruas de lajetas e

lancis de betão, a título de exemplo, a rua Comandante Pinho e Feitas e a Escola Central de

Sargentos ou a rua Francisco de Oliveira e a rua Dr. Manuel Alegre ou Rua Dr. Correia de

Sousa e a rua dos Bombeiros Voluntários  com a rua José Sucena, ora, numa linguagem

muito pouco uniforme.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pergunto ainda, também, e é a terceira questão, relacionada com estes pontos , se tais

obras foram pensadas na ótica da durabilidade dos materiais e das boas práticas, dá-se

como exemplo, as obras na rua Engº José Bastos  Xavier, mais conhecida pela Rua das

piscinas, ainda por concluir, onde a pendente do passeio que fica do lado do terreno de José

Maria de Oliveira & Filhos, nos faz duvidar se não temos uma perna mais curta do que a

outra, por isso, sugiro que talvez fosse bom refletir acerca das inúmeras reparações que já

foram  objeto  as  lajetas  colocadas  na  Avª.  Eugénio  Ribeiro,  na  rua  Escola  Central  de

Sargentos ou na rua José Sucena e que lamentavelmente transformam a modernidade  tão

almejada numa demodê manta de retalhos.”----------------------------------------------------------------

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

----- “A regeneração urbana da cidade, e sobretudo dentro de uma lógica de uma grande  e

de uma melhor  mobilidade, sobretudo em modos suaves, entronca efetivamente no cerne

destas  candidaturas,  e  era  importante  todos  nós  percebermos que  esta  possibilidade  e

estas candidaturas são uma oportunidade para a cidade, só isso justifica efetivamente esta

envolvência, todo este número significativo de obra, esta obra muito visível, até diria, que

para muitos despiciente, mas não, trata-se mesmo de um a oportunidade que nós temos

que angariar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- No meio de tudo aquilo que me diz, ouço, desmesuradamente, por exemplo,isto é um

exemplo e que venho atrás, só para percebermos, de que a Avª. Dr. Eugénio Ribeiro, muitos

continuam ancorados naquela ideia antiga de que efetivamente como era é que estaria bem,

lembro-me dos passeios,  de umas árvores bastante altas  a intrometerem-se dentro das

janelas e das varandas das pessoas,portanto tirando qualquer tipo de visibilidade, e depois
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duas filas de trânsito estacionado de forma consequente, era assim, era uma fila encostada

ao passeio e outra em segunda fila e tínhamos aquilo.---------------------------------------------------

---- Naturalmente que não foi uma obra perfeita, mas acho que é um sítio admirável, todos

os dias, durante o ano inteiro, mesmo a chover, acho que é um sítio admirável e fantástico

com uma vivência incrível por parte das pessoas que lhe dão vida, porque efetivamente é

isso que acontece, aquela artéria é uma artéria viva  da nossa cidade, durante  todo o ano,

aquelas esplanadas, mesmo de Inverno, acho espetacular, onde é que  no nosso País há

sítios destes, são muito poucos, é verdade.-----------------------------------------------------------------

----- Mas há uma coisa, Rita, peço desculpa, às vezes, há gente que quando vê um caixote

de lixo com uma saca de plástico com lixo ao lado, tira-lhe uma fotografia e acha admirável,

gosto mais de olhar para as flores, a sério que sim, provavelmente temos estas questões de

diferença  de  vista,  eu  vejo  bem  demais,  e  olho  demasiado  bem,  para  aquilo  que  é

efetivamente bom , mas, não podemos ficar ancorados só naquilo que é mau.--------------------

-----  Reparem  numa  coisa,  as  lajetas  dão-nos  um  conforto,  não  são  só  as  lajetas,  já

repararam que temos as passagens todas elas harmonizadas de acordo com a mobilidade,

com as melhores regras da mobilidade, tudo aquilo que dizíamos, aqui há uns dias, que não

tínhamos, estamos a ter. E agora, não era bem assim, é capaz de ser isso. ----------------------

-----  Vamos esperar que a obra fique pronta e acreditar que, quem sabe, se depois não

vamos ter algumas boas surpresas .--------------------------------------------------------------------------

----- Lembro-me, por exemplo na José Bastos Xavier, os primeiros posts que vi, algumas

pessoas que põem posts aí nas redes sociais, relativamente a estas questões, e sempre

com a alarmistica ligada, era cuidado aquilo não se vai lá passar, afinal de contas, está mais

largo, muito mais confortável, muito melhor a esse nível, Há lá uma zona que os materiais

não estão grande coisa, parece me que há lá umas fissuras no pavimento, mas também

disse a seguir, aquilo não acabou, pois não, ainda não acabou, estou confiante que quando

acabar aquela obra, vai estar toda ela bem e depois vai ter pequenos erros, como quando

nós fazemos uma obra na nossa casa, em que dizíamos olha agora é que devíamos ter

começado, mas vai ver que não vai ser nada de profundo nem de muito grave, e a nossa

cidade vai ficar sobretudo, muito mais confortável e mais bonita.--------------------------------------

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

------ “A primeira nota vai exatamente sobre a ponte de Macinhata Senhor Presidente da

Câmara, como o Senhor disse , e muito bem, a ponte caiu em novembro de dois mil e doze,

foi sete anos depois  de vocês terem tomado posse desta Câmara, era tempo mais do que

suficiente para poderem ter feito alguma intervenção na Câmara sobre esta ponte, não se
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justifique com faltas de estudos, além disso, depois de ela cair, já passaram mais quase sete

anos e continua sem nada ter feito.----------------------------------------------------------------------

----- Uma questão muito rápida Senhor Presidente, não sei se estou bem informado ou não,

mas  consta-se  que  as  Conservatórias  irão  passar  para  um  prédio,  que  anda  a  ser

construído, ao lado dos CTTs, na Estrada Nacional N1, gostava que o Senhor Presidente

soubesse disso, porque estamos a falar de um sítio sem qualquer tipo de estacionamento,

que não faz o mínimo sentido, no meu ponto de vista, que as Conservatórias passem para

aí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Terceira nota, Senhor Presidente, diz o Senhor Presidente que o andam a enganar,

não, não andam Senhor Presidente, ninguém o anda a enganar, não é esse o objetivo, nem

de quem lhe dá as informações, nem do meu colega Miguel Oliveira, temos é que perceber

Senhor  Presidente,  que  mais  emprego,  não  é  mais  residentes,  que  mais  crianças  nas

escolas, não são mais residentes, que mais procura de médico de família, não quer dizer

mais residentes,  temos, acima de tudo, de saber analisar resultados e tudo isso Senhor

Presidente tem a ver com uma situação muito importante, a falta de habitação em Águeda

que é sobre a qual quero falar-----------------------------------------------------------------------------------

----- O Miguel antecipou-se e deu-lhe aqui um conjunto de dados que foi buscar ao Instituto

Nacional de Estatística, que são reais Senhor Presidente, não vale a pena escamotear estes

dados, são reais, está na PORDATA, está no Instituto Nacional de Estatística, são reais,

Águeda perdeu,  efetivamente,  bastantes pessoas,  perdeu dois mil  e tal  residentes ,  nos

últimos dez anos.  mas sobre a habitação  Senhor  Presidente,  nós  temos em dois  mil  e

dezassete, vinte e três mil e oitenta e sete alojamentos familiares clássicos, em dois mil e

treze tínhamos vinte e dois oitocentos e oitenta e oito alojamentos familiares clássicos, em

quatro anos Senhor Presidente, aumentamos noventa e nove alojamentos clássicos, dá uma

média de vinte e cinco casas por ano, foi este o valor que nós conseguimos aumentar em

quatro anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, gosta sempre de nos comparar com Ovar . Ovar tem vinte e oito mil

duzentos e sessenta e nove alojamentos familiares clássicos, mais cinco mil cento e oitenta

e dois alojamentos, mas vamos comparar, por exemplo, a nível do emprego, Águeda tem

vinte mil e oitocentos e seis pessoas empregadas, em empresas não financeiras, no ano de

dois  mil  e  dezassete,  Ovar  tinha  vinte  mil  cento  e  quarenta  e  uma  pessoas,  Senhor

Presidente, Ovar tem mais vinte e cinco por cento mais de alojamentos do que Águeda e

sensivelmente o mesmo número de empregos, aliás Ovar tem menos quatro por cento de

pessoas  empregadas  do  que  nós,  quer  dizer  isto  Senhor  Presidente,  que  ao  nível  da
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habitação Águeda continua muito mal. -----------------------------------------------------------------------

-----  O  Senhor  Presidente  admitiu,  na  última  Assembleia,  de  fevereiro,  que  existem

dificuldades em fixar pessoas que arranjam emprego no Concelho, para que o Concelho

cresça  Senhor  Presidente,  nós  temos  que  aumentar  o  número  de  residentes,  para

aumentarmos o numero de residentes Senhor Presidente,  temos que lhe dar condições de

habitação, para isso têm que ter habitação para virem para aqui residir, portanto Senhor

Presidente, nós temos que ter um plano para chamar pessoas e temos que ter um plano a

nível da habitação --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, sabemos que já foram tomadas algumas medidas, mas, todas elas

insuficientes,  foi  o caso da criação das ARUS,  foi  o caso da melhor fiscalidade como o

Senhor Presidente já referiu, e muito bem, foi o caso de alguns processos de isenção de

licenças que foram criados, fui consultar a tal informação que o Senhor Presidente diz que é

de topo, e no ano de dois mil e dezoito haviam só nove processos de isenção de licença.

Este conjunto de medidas não atrai as pessoas, Águeda continua sem atrair as pessoas

Senhor  Presidente,  concretamente e  especificamente  qual  é  o seu plano,  com medidas

especificas e concretas, para resolver este problema estrutural do Concelho de Águeda? ----

----- Como pensa expandir a cidade de Águeda? ----------------------------------------------------------

----- Para onde e como a vai alargar? Para a Borralha, para o Ninho d’Águia, para Paredes,

para o lado de Assequins. Senhor Presidente, Águeda precisa de crescer e não o conseguiu

na última década, como vamos todos agarrar este desafio? ------------------------------------------

----- Sei, Senhor Presidente, não, não é com megafone que se atrai pessoas, mas também

não é com uma visão cor de rosa da realidade como querem passar, porque se assim fosse

já tínhamos duplicado o número de residentes em Águeda.”--------------------------------------------

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

-----  “Para  já,  não  tenho  qualquer  informação  relativamente  a  essa  questão  das

Conservatórias,  mas  agradeço  a  informação  porque  naturalmente  a  confirmar  seria

preocupante porque efetivamente o local não é minimamente adequado, vou tratar de saber,

não tenho qualquer tipo de informação ou de  indicio,  é a primeira vez que ouvi falar nisso.--

----- Relativamente à questão da ponte do Vouga , confirmo, nós tivemos tempo de poder ter

feito  obras,  agora a  situação não estava sinalizada   e  volto  a dizer,  mesmo depois  da

inspeção  que foi  feita  no ano de dois  mil  e  onze,  volto  aqui  a  dizê-lo,  foi  com grande

surpresa  que aconteceu  o  que  aconteceu,  nomeadamente  para  quem fez  a  auditoria  à

ponte, uma empresa da especialidade que, passo a publicidade, é a BETAR, nem sequer é

da zona.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Depois queria-lhe dizer, relativamente à questão da atratibilidade da cidade  e atrairmos

habitantes, acho que esta questão da atratibilidade de Águeda, acho que nunca se trabalhou

tanto a esse nível, sobre todas as vertentes  e o plano é exatamente isso, tornarmos Águeda

mais atrativa sobre todas as vertentes-------------------------------------------------------------------------

-----  Termos Águeda mais atrativa começa desde logo com a questão do emprego e aí

parece  que  não  vale  a  pena  continuarmos  a  falar  porque  temos  vindo  a  ter  essa  boa

confirmação  porque estamos, estamos concelho, num bom desígnio e num bom caminho.

Depois temos a questão da fiscalidade, e a fiscalidade começamos por ter a mais favorável,

para quem possa  vir para cá e efetivamente também temos.------------------------------------------

---- Depois temos um conjunto de incentivos que vêm nomeadamente para a renovação e

para a recuperação do urbanizado com isenções de licenças,  para determinadas áreas,

isenções de IMI, isenções também para casais jovens, IVA reduzido para as obras, todo um

conjunto de facilidades, isenção de licença, temos também por aí essa forma de podermos

atacar este   problema.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois temos as nossas escolas, em termos de educação, o apoio que nós damos às

crianças  a  nível  da  nossa  rede  de   IPSS,  todos  os  conjuntos,  nomeadamente  com  a

Câmara, as AEC’s e tudo mais que são modelares.-------------------------------------------------------

----- Depois a cidade e a cidade indiscutivelmente está atrativa, Águeda, diria que mudou e

está  na moda,  é  que  foram as duas  coisas,  mudou e  está  na moda.  Efetivamente,  as

pessoas agora, temos esta procura e depois dizem-me assim, efetivamente, durante estes

últimos dez anos ou até para trás dos dez anos e para cá desde há uma série de tempo

temos vindo a perder população, aquilo que há um bocado vos quis dizer é que já há sinais

de revertermos o que vinha a acontecer. Aquilo que disse ali  publicamente,  o Dr. Pedro

Almeida, Diretor do ACES, é muito tranquilizador, mais, até já é uma confirmação, porque no

ano passado, estávamos assim.--------------------------------------------------------------------------------

-----  Por outro lado, estamos também a constatar que há um crescimento no número de

projetos que estão a chegar à nossa Câmara Municipal  e a sair , neste momento, temos um

conjunto  de  obras  completamente  prontas  a  iniciar-se,  algumas  delas  diria  projetos  de

dimensão  bastante  significativa,  estamos  a  falar  inclusivamente  de  habitação  coletiva,

portanto diria que a estratégia que temos vindo a seguir, acho que é de manter, não vou

buscar aquela coisa, que havia antigamente do PSD, que nos apontava para uma cidade à

volta de quatrocentos mil habitantes, acho que nunca vamos ter isso, lembram-se que toda

aquela zona do Ninho d’Águia era para tipologias de cinco, seis e sete pisos e chegava lá

acima aos Ramalhos, vinha por ali ter ao Gravanço, por ali fora, lembram-se do que havia aí
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antigamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, estamos inclusivamente a fazer uma revisão do PDM e estamos definir

todo um conjunto de áreas de crescimento urbano, mas uma coisa sustentada, não estamos

aqui para promovermos a construção de um edifício não sei onde, porque definimos zonas

demasiado amplas, vamos fazer isto de forma equilibrada e estamos a fazê-lo com toda a

certeza  e  mais,  volto  a  dizer,  este  Concelho  não  se  constrói  sozinhos,  estamos  num

processo  de  revisão  do  PDM,  acreditem,  venham  com  ideias,  venham  com  propostas,

venham com tudo isso, estamos cá para as discutir e tudo mais.”-------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara, em finais de janeiro de dois mil e dezassete, na sede do

Partido Socialista de Águeda e no âmbito do processo escolha do candidato a candidato a

Presidente de Câmara, perguntei-lhe o que o motivava para se apresentar como candidato e

assim sendo qual era os eu projeto para Águeda, a resposta que então me deu ou a não

resposta, determinaria a minha escolha que afinal acabou por não acontecer porque acabei

por não puder votar, mas sei ter determinada escolha de outros camaradas membros da

Comissão  Política  do PS de  Águeda.  Quando  o  expetável  é  que  alguém que  foi  Vice-

Presidente desta Câmara Municipal, durante doze anos, literalmente brilhasse perante os

demais  candidatos,  demonstrando  perante  todos  o  seu  profundo  conhecimento  dos

principais dossiers e projetos então em curso, mas também apontando de forma concreta

para os objetivos do futuro, limitou-se a responder-me: - “ continuar aquilo que tem sido feito

ou  dar  seguimento  a  vários  projetos  que  estão  na  calha”  e  virando-se  para,  o  agora

Vereador,  então também,  Edson  Santos,  disse  ainda,  aliás  Edson  sabe,  não  é  Edson?

Recordam-se deste  episódio  certamente,  aliás  a  resposta  que então me deu  ou a  não

resposta, confirmou aquilo que tem sido o seu mandato, “dar continuidade ao que estava a

ser  feito”  replicando  até  alguns  pequenos  pormenores  pois  até  conseguiu  ser  capa  da

revista  BUSINESS, em suma,  não foram as obras  e  os  projetos  iniciados  pelo  anterior

Executivo, e do qual o Senhor fez parte, durante doze anos. O que nos tem trazido o  atual

Executivo de novo? E a verdade Senhor Presidente, é que é muito pouco, já ouvimos hoje, e

há pouco escutava-o com atenção, procurando vislumbrar alguns projetos que realmente

tivesse na calha e confesso que foi com agrado que ouvi essa ideia de criar uma futura zona

industrial, na Freguesia do Préstimo, acho que sim, essa é uma boa solução, acho que de

facto é algo de positivo que nos devemos concentrar,  falou também como outro grande

projeto  a tal  plataforma digital  e  também as mudanças no cruzamento da Cerâmica do

Alto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- A verdade Senhor Presidente, é que temos uma Câmara refém de projetos do passado,

corrija-me se estiver errada, sem nada de novo para nos apresentar e sem ter uma visão de

futuro para o Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- As pessoas, Senhor Presidente, precisam de sentir que as mudanças, que as coisas

que  aqui  falou,  têm  de  facto  um  impacto  positivo  na  sua  vida  e  nem  sempre  aqui

acontece.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dando seguimento aquilo que aqui foi referido pelo Deputado Hilário Santos, de facto a

falta de habitação em Águeda continua a ser um dos nossos maiores problemas, é certo que

o Senhor refere e bem, que nós em Águeda não temos problema de emprego, temos uma

boa fiscalidade, temos uma série de incentivos que são dados a quem queira residir e fixar-

se no nosso Concelho,  temos uma rede de IPSS única no País,  a verdade é  que não

obstante tudo isto, Águeda continua a não atrair pessoas .---------------------------------------------

----- O Senhor Presidente diz que não, que Águeda está a mudar, mas Senhor Presidente, a

verdade é que nós continuamos  a vir à  Avª. Dr. Eugénio Ribeiro, ao sábado de manhã, e

continua  a  não  haver  gente,  continua  a  estar  a  cidade,  por  vezes,  um  pouco

abandonada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, em qualquer Concelho que se preze, a Câmara Municipal é e deve

ser o motor do Município, cabe ao Executivo Municipal definir a estratégia para o Concelho,

estabelecer  prioridades,  definir  o  rumo  a  seguir.  Em  Águeda  não  é  isso  que  está  a

acontecer,  na verdade têm sido as associações e as Juntas de Freguesia que tomam a

iniciativa  e o Executivo desta Câmara Municipal,  muitas vezes,  limita-se a ir  a reboque,

passando o cheque, dando apoio financeiro, numa relação de dependência financeira, como

há muito não se via.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Este estado de coisas tem-nos preocupado, dizem-nos sistemática e orgulhosamente

que Juntos somos mais fortes, mas passados quase dois  anos, não conseguimos ainda

perceber, para que é que se juntaram? Estão juntos para fazer o quê Senhor Presidente?

Por  exemplo,  nós  no Partido  Socialista,  também temos o  mesmo lema,  juntos  fazemos

Portugal melhor, mas de facto conseguimos fazer alguma coisa e aquilo que eu gostava de

perceber  é  que,  juntos  para  quê?  Para  fazer  o  quê?  Pergunto-lhe  por  isso,  Senhor

Presidente de Câmara, qual é a vossa política, por exemplo, ao nível do ambiente? Pateiras

e Rios? Já aqui falou do projeto LIFE, ouvi-o com atenção, mas acabei por não vislumbrar

nenhum projeto, nenhuma intervenção em concreto no nosso Concelho.---------------------------

-----  Qual  é  a  vossa  política  concreta  para  a  economia?  Quais  são  as  principais

necessidades e os principais problemas dos nossos empresários? O que é que está a ser
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feito? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E o comércio Senhor Presidente? Porque é que o comércio em Águeda não arranca?

Porque é que a Avª. Dr. Eugénio Ribeiro continua a ter lojas fechadas ou a fechar ? Porque

é que não conseguimos trazer as pessoas para a alta da cidade? E essa Senhor Presidente,

não  é  uma  função  só  da  Associação  Comercial  de  Águeda,  é  mesmo uma  função  da

Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E a habitação, que já aqui falamos, a falta de habitação em Águeda é de facto um dos

problemas  mais  graves  que  enfrentamos.  O  mercado  imobiliário  está  praticamente

esgotado, com muitas poucas casas para venda, então para arrendamento nem se fala. Há

pouco tempo, precisei de procurar uma casa para uma pessoa amiga na cidade de Águeda,

não consegui Senhor Presidente, não se consegue, uma casa com o mínimo de conforto,

para uma família jovem, de classe média, não se consegue arranjar em Águeda.----------------

-----  Senhor  Presidente,  pergunto-lhe  novamente,  e  hoje,  decorridos  praticamente  dois

anos , qual é o seu projeto para Águeda? O que é que o motivou a concorrer a Presidente

da Câmara Municipal  de Águeda? Qual é a sua visão para o futuro de Águeda? Todos

gostamos muito do AgitÁgueda Senhor Presidente, mas Águeda não é, nem poder ser só

AgitÁgueda que, aliás nem um mês chega a durar.--------------------------------------------------------

----- Vou terminar Senhor Presidente, é que não vos basta estarem juntos, convém também

saber o que querem fazer juntos, bem sei que gosta mais de falar de Águeda fantástica,

fabulosa,  incrível  onde  tudo  está  fantástico  e  nisso  dou-lhe  razão  Senhor  Presidente,

Águeda é de facto uma terra fantástica, fabulosa,de pessoas fantásticas e é por isso mesmo

que  estas  pessoas  merecem  mais  e  melhor  do  que  aquilo  que  os  Senhores  têm sido

capazes de nos oferecer.------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  invariavelmente  fico  sem saber  o  que  dizer  depois  de  ouvir  a

Senhora Deputada, ela tem estes tiques de lá de baixo da Assembleia da Republica, em que

normalmente  temos  estas  teses  de  quase  Primeiro  Ministro  mas  depois  as  coisas  não

resultam na prática.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quando me vem com diversos exemplos, quando me fala em lojas fechadas na Eugénio

Ribeiro, quando me fala de que a Eugénio Ribeiro não tem movimento ao sábado de manhã,

a Senhora não vive cá, vem cá só fora de horas, e depois tem esta visão completamente

distorcida do que é Águeda, mas não tem mesmo. -------------------------------------------------------

-----  Está-me a dizer que a Eugénio Ribeiro está vazia ao sábado de manhã? Mas será

possível que alguém vê a Eugénio Ribeiro vazia ao sábado de manhã? Só se for às cinco da
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manhã. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Vocês  têm  um  trabalho  cuidado  de  tentar  denegrir,  volto-lhe  a  dizer  o  seguinte,

efetivamente, a imagem de Águeda no mundo e sobretudo para os Aguedenses, para os

verdadeiros  Aguedenses, aqueles que vivem e trabalham em Águeda, a imagem que esses

têm de Águeda é muito boa, não tenham dúvidas. Agora, há pessoas que digamos nós o

que dissermos, façamos  o fizermos, naturalmente que nos vai faltar sempre qualquer coisa,

estará sempre tudo mal, mas, Senhora Deputada, não preciso nunca de a convencer a si,  a

sério que não, nem  a Senhora me vai convencer a mim.------------------------------------------------

----- Gostava tanto que viesse aqui com alguma criatividade, dar ideias para a sua terra, era

tão bom que viesse, uma vez, uma vez que fosse, que nós sentíssemos alguma coisa que

fizesse por esta terra, era tão bom.” ---------------------------------------------------------------------------

----- Paulo Jorge Reis Tavares – CDS: ---------------------------------------------------------------------

----- “Cabe-me a mim encerrar as intervenções , isto é a coisa mais ingrata que pode haver.

Tal como no último estado do Concelho, não faço perguntas, vou só deixar três sugestões à

consideração do Senhor Presidente, porque de facto, eu como Presidente da Junta também

passo pelo mesmo, há sempre muita coisa para fazer, é verdade que nós também que nós

também, e enquanto membros aqui vimos fazer é dar sugestões e também lançar desafios,

sendo certos que, também sabemos que nunca conseguimos fazer tudo, mas pelo menos

vir aqui dar voz aos problemas que formos passando. ---------------------------------------------------

----- Tinha aqui só três sugestões a dar ao Senhor Presidente.-----------------------------------------

-----  A primeira tem a ver com as ORUS, as ORUS são as Operações de Regeneração

Urbana que, nós os Presidente de Junta, há poucos dias, fomos chamados pelos serviços

da  Câmara  para  nos  apresentarem  quais  eram  as  áreas,  tanto  quanto  sei,  está  num

processo de avaliação desse assunto.------------------------------------------------------------------------ 

----- A sugestão que queria deixar era que, além das isenções que existem em termos de

licenciamento,  se  possível,  fossemos  um  bocadinho  mais  ambiciosos  e  se  calhar

tornássemos a ter  aquele  programa,  por  exemplo,  de fornecimento de tintas,  também a

Câmara dar a possibilidade de dar alguma ajuda nas demolições, porque de facto há uma

grande  procura  de  habitação  em  Águeda,  principalmente  para  arrendar,  falo  da  minha

freguesia, é a que tenho mais conhecimento de causa  e quase que arrisco a dizer que na

Trofa não há um metro quadrado por arrendar. Não sei se será monetário ou não, penso que

não,  até  pelos  esforços  que  têm  vindo  a  ser  feitos  em  zonas  industriais,  Águeda  até

historicamente, foi sempre um concelho com pouco desemprego, não é só de agora, mas,

se calhar, estamos numa altura única, de quem tem algumas posses e também quem não
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as tem, há muita procura de casas que estão devolutas ou em más condições. ------------------

-----  É um desafio que deixo,  nós Junta estamos no terreno,  podemos ajudar,  podemos

identificar, penso que é uma altura única para aproveitar isso.-----------------------------------------

----- Outra sugestão tem a ver com as acessibilidades, é verdade que a ligação ao Casarão

e a auto estrada a Aveiro, são pontos chave, queria deixar duas sugestões porque, nós ao

nível do IC2 temos dois pontos de paragem, um é Serém, o outro é o Campolinho,  na

Mourisca,  penso  que  seria,  entendo  que  o  Senhor  Presidente  considere  que  não  seja

prioritário, mas seria algo a considerar no futuro, por exemplo, no Campolinho fazer uma

passagem desnivelada e em Serém, eventualmente, fazer uma rotunda de acesso, ou seja

para dar maior fluidez, porque de facto aquilo às seis da tarde, de certeza que o Senhor

também já lá penou, a partir das cinco e meia, seis horas, são filas muito grandes.--------------

-----  Por  fim,  em relação aos serviços Municipais,  em boa verdade aquilo  que aflige  as

pessoas no dia a dia, são as estradas, é o lixo, é a EDP e são os cães vadios, pelo menos

pela minha experiência.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação às estradas, tem sido feito um esforço, em termos de pavimentações, até na

minha freguesia, faltam os quatro quilometrosinhos, que espero que, depois da Canada o

Senhor Presidente que dê um bocadinho de atenção.----------------------------------------------------

----- Em relação aos cães vadios, já aqui foi falado em relação ao futuro canil municipal,

porque de facto é uma necessidade, ainda esta semana estive com funcionários, na minha

Freguesia,  e  eles  devem  estar  no  terceiro  andar   de  cães  no  canil  porque  aquilo  é

impossível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à iluminação, por acaso ultimamente até as coisas têm corrido bem.----------

----- Em relação ao lixo, quero deixar aqui um desafio, sei, penso que não estou enganado,

que está a renegociar o contrato ou a lançar o concurso, e queria deixar uma sugestão de ,

se calhar termos uma recolha de lixo um pouco diferente da que temos atualmente, através

dos caixotes do lixo e da recolha ao domicílio. Não sei exatamente o que é necessário para

isso, em termos do nosso Concelho, até em termos de tipologia estará preparado para isso,

mas, sou natural de um concelho que é Santa Maria da Feira que tem cento e cinquenta mil

habitantes, tem vinte freguesias, eram trinta e uma, e tem recolha ao domicílio, duas, três

vezes por semana.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Relativamente às Áreas de Reabilitação Urbana, as ARU’S, estamos a renovar todo

esse processo e chamamos os Senhores Presidentes de Junta para que acompanhassem

esse processo,  e  há todo um conjunto  de iniciativas,  aquela  questão das pinturas,  nós
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paramos o procedimento porque não estava a sortir o efeito devido, aparecia aí um conjunto

de candidaturas  que não cumpriam o objetivo  primeiro  do projeto  e  optamos então por

terminar esse programa, mas relativamente aos outros e relativamente a outros que sujam

nessa matérias que sim.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- A questão da falta de habitação, efetivamente isso existe, volto a dizer há um número

muito significativo de projetos, alguns já arrancaram, outros a arrancar e outros em fase de

licenciamento  que  nos  mostra  uma  dinâmica  em  termos  de  construção  de  habitação

renovada, também isto é um sinal novo que vem confirmar, no fundo, esta necessidade, mas

por outro lado que efetivamente estamos a ter mais residentes e mais procura, não vale a

pena  nós  estarmos  a  dizer  que  estamos  a  perder  população  quando  precisamos  de

habitação, nós precisamos de habitação e estamos a ganhar população.---------------------------

-----  Relativamente  à  questão que me fala  do IC2,  sobretudo ali  no  Campolinho  é uma

situação problemática  e  só se resolve  com qualquer  coisa  desse género,  porque há ali

algumas horas em que temos ali alguns constrangimentos, claro que não são só aí, não tem

nada a ver com a gravidade que temos no Parque Empresarial e ali na Cerâmica do Alto

que,  na minha opinião,  e por aquilo  que vou vendo é o ponto mais dramático que nós

temos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em Serém,, tenho conhecimento que há uma proposta para empreendimentos, para a

construção de pavilhões, e está negociado com as Estradas de Portugal,  agora IP, esse

promotor, e com acompanhamento da Câmara, a construção de uma rotunda na estrada de

Paus, mais acima, para viabilizarem uma zona onde irão surgir algumas empresas.-------------

----- Relativamente à questão dos canis, é uma questão que nos parece que vamos ter uma

solução ótima porque vamos ter aqui um centro de recolha oficial intermunicipal, vai ficar

sediado aqui, o projeto está bastante adiantado, neste momento o tipo de financiamento que

irá ter, e que será por todos do municípios da Comunidade Intermunicipal que irão fazer o

financiamento das três unidades, volto a dizer que a nossa é a maior de todas. As unidades

que vão ser instaladas na Comunidade Intermunicipal mostra-nos que o projeto já passou

aqui nos nossos técnicos, teve que levar uma revisão bastante profunda, porque era um

projeto que nos deu algum trabalho complementar bastante grande, neste momento já está

numa fase em que estão a fazer as especialidades, isto tudo no âmbito da CIRA e penso

que  no  próximo ano  virá  a  iniciar-se  esta  construção.  Isto  vai-nos  dar  um conjunto  de

respostas completamente diferentes.--------------------------------------------------------------------------

----- Há estas questões relativamente ao alcatrão nas Freguesias e nas acessibilidades, nós

vamos continuar a fazer por todo o Concelho aquilo  que temos vindo a fazer e quando
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estamos  a  fazer  esta  parcela  ainda  não fizemos  aquela  e  aquela,  algumas  daquelas  e

aquelas que são apontadas muitas vezes estão já na calha, as outras estarão um pouquinho

mais  demoradas,  está  para  começar  mais  uma  empreitada  que  vai  percorrer  algumas

freguesias do Concelho, neste próximos dias, está mesmo para começar, penso que até vai

começar, outra vez em Águeda que é para variar, que será junto à rotunda de Assequins,

que quem lá passa todos os dias percebe que aquele piso está muito danificado, precisamos

de intervir naquela zona e vai começar exatamente por aí mais esta empreitada que depois

virá para várias freguesias, nomeadamente Recardães e outras.”-------------------------------------

----- Pedro António Machado Vidal – CDS:  ---------------------------------------------------------------

-----  “Quero aqui  dizer  que relativamente  ao plano estratégico  do Concelho  de Águeda,

sobretudo para as zonas rurais que, discordo completamente daquilo que disse o Senhor

Presidente da Câmara Municipal.  Perguntei-lhe pelo plano estratégico e ele disse,  a tua

Junta de Freguesia tem duas carrinhas, portanto isso ajuda, se isso efetivamente resolvesse

o problema o Senhor dava meia dúzia de carrinhas ao Préstimo e a Macieira de Alcôba,

outra meia dúzia para Belazaima, Castanheira e Agadão, então dois ou três autocarros e o

problema estava resolvido, não foi isso que perguntei.---------------------------------------------------

-----  Estava  à  espera  de  respostas  com  obras  mais  estruturantes,  nomeadamente  o

saneamento  que  não  há,  por  exemplo,  na  minha  Freguesia,  uma  única  casa  com

saneamento.  A  construção  de  novas  vias,  o  alcatroamento  de  vias  que  estão  muito

degradadas e a realização de outras obras, essas sim estruturantes, sobretudo para quem

vive mais afastado do nosso Concelho”-----------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, o Senhor Presidente da Junta gosta de fazer estes números e não

sei o que é que lhe diga porque as coisas estão à frente dos olhos dele.----------------------------

-----  A  AdRA  tem  andado  a  colocar  água  nomeadamente  na  Freguesia  do  Préstimo  e

Macieira de Alcôba,  temos feito quilómetros de pavimentações e estamos a continuar,  é

aquilo  que  digo,  estamos a  continuar  neste  percurso,  isto  é  estratégico?  É,  claramente

estratégico, temos que o continuar e estamos a continuar.----------------------------------------------

----- Estou a falar-lhe de uma coisa que está no terreno, que está a acontecer, o Senhor é

uma das maiores testemunhas,  estou-lhe a falar  de água,  num conjunto significativo  de

arruamentos da sua Freguesia, estou-lhe a contar com quilómetros de alcatrão. --------------

----- Tendo a Deputado do Grupo Municipal do Partido Socialista pedido a defesa  à honra o

Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal  informou que  não  se  podia  banalizar  essa

situação, quando há defesa à honra ele dará sempre a defesa à honra mas,  que não houve
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nenhuma violação por tal motivo não dá defesa à honra. ------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa comunicou também que, no mês de junho irá haver uma

Assembleia sobre a delegação de competências pelo que solicitava que as Comissões  se

reunissem, para irem vendo as posições que têm. --------------------------------------------------------

--- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pela vinte e três  horas e vinte e cinco minutos, do

dia trinta e um de maio, 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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