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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

15/MARÇO/2012 

 

 

------ Aos quinze do mês de março de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se a 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------

------ 1 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA  ------------------------------------------------------------ 

------ 1.1 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara da Municipal de Águeda 

sobre a Expansão do Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do aditamento 

ao contrato de concessão e a nova redação aos estatutos com as alterações 

propostas, no âmbito de entrada para a Associação de novos municípios e do 

processo de expansão do SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios 

Associados, por admissão dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do 

património e outras alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas 

legislativas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Sessão foi Presidida pelo Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA 

ALMEIDA , Presidente da Mesa de Assembleia Municipal e Secretariada pelas 

Senhoras Carla Eliana da Costa Tavares e Joana Cristina Correia dos Santos – 

PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão 

Extraordinária pelas 21 horas, tendo cumprimentados os Deputados da Assembleia 

Municipal, o Executivo, a Comunicação Social e o Público presente. ------------------------

------ À Sessão Ordinária compareceram os seguintes Deputa dos da Assembleia 

Municipal:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Celestino de Almeida – PS; ------------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD; ---------------------------------------------

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

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; -----------------------------------------------------
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------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS; -----------------------------------------------------------

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

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS; ------------------------------------------------------------ 

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; ----------------------------------------------------

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

------ Tiago André da Costa Soares – PS; ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD; ------------------------------------------------- 

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

------ José Manuel Gomes de Oliveira; ----------------------------------------------------------------

------ Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto – CDS-PP; -----------------------------------

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

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS. -----------------------------------------------------------   

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária os segui ntes Presidentes 

das Juntas de Freguesia (PJF): ----------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão; --------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo; ---------------------------

------ Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – PJF de Aguada de Cima; ------------------ 

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda; ------------------ 

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD – PJF de Belazaima-do-Chão; --------------

------ Jorge da Silva Mendes – PS – PJF da Borralha; --------------------------------------------

------ Victor Manuel Abrantes da Silva – PSD – PJF de Castanheira do Vouga; -----------

------ Manuel de Almeida Campos – Ind. – PJF de Espinhel; ------------------------------------

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

------ Alcides de Jesus – PSD – PJF de Lamas do Vouga; --------------------------------------- 

------ Pedro Daniel Henriques Rodrigues – Plenário – PJF de Macieira de Alcoba; -------

------ Armando Paulo Almeida Galhano – PSD – PJF de Macinhata do Vouga; ------------ 

------ Fernando Tavares Pires – PSD – PJF de Óis da Ribeira; --------------------------------- 

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PSD – PJF de Recardães; ---------------------

------ Mário Ramos Martins – PS – PJF de Travassô; ---------------------------------------------

------ Patricia de Pinho Martins – CDS-PP – Substituta do PJF de Trofa; --------------------

----- Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes o s seguintes 

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

------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – PS – Vereador e Vice-presidente; --------

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

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD – Vereadora; -----------------------------------

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

------ Brito Salvador – PSD – Vereador; --------------------------------------------------------------- 

------ Manuel Correia Marques – PSD – Vereador. ------------------------------------------------- 

------ Não comparecem à Sessão os seguintes Deputados da A ssembleia 

Municipal, os quais apresentaram justificação de fa lta : ------------------------------------- 

------ Dália Maria Silva Santos Costa – PS; ---------------------------------------------------------- 

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

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Barrô; ------------------------------- 

------ Manuel Oliveira Duarte – CDS-PP – PJF de Segadães; ---------------------------------- 

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira – PSD – PJF de Valongo do Vouga. ----------------- 

---------------------------------- PERÍODO  DA ORDEM DO DIA ------------------------------------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou ao Período da 

Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1. – Discussão e Votação da Proposta da Câmara da Municipal de Águeda sobre 

a Expansão do Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do aditamento ao 

contrato de concessão e a nova redação aos estatutos com as alterações propostas, 

no âmbito de entrada para a Associação de novos municípios e do processo de 

expansão do SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios Associados, por 

admissão dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do património e 

outras alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas legislativas; ----- 

------ Neste ponto da ordem de trabalhos intervieram os Deputados Municipais, cujas 

intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------------------------------------------- 

------ Deputado José Manuel Gomes de Oliveira – PSD –  Em representação da 

Comissão Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e  Obras Municipais:  ---------

------ “Desde a última Assembleia, fez-se este trabalho que vos enviámos e no fundo o 

que eu vou fazer é tentar coordenar alguns destes trabalhos para que a Assembleia 

Municipal de Águeda resolva. --------------------------------------------------------------------------- 

------ A Comissão teve uma reunião na sede da Associação das Águas do Carvoeiro, 

onde estivemos no sábado, onde fomos muito bem recebidos pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, também Presidente da Associação. 

Também esteve presente o Engenheiro Laranjeira; o Engenheiro Fausto e o Senhor 
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Vereador da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida. ------------------------------------

------ Na referida reunião colocámos as questões que entendemos necessárias. Apesar  

de terem sido convidados, não tivemos a presença de mais nenhum Deputado 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois da reunião deslocámo-nos às captações ao Carvoeiro e seguidamente 

elaborámos estes dois anexos, que vos fizemos chegar; um deles, se calhar, em 

tempo não oportuno, mas foram distribuídas fotocópias dos dois documentos para 

esclarecimentos de quaisquer dúvidas. --------------------------------------------------------------- 

------ Queria agradecer o trabalho feito pelos restantes Elementos da Comissão, o 

Doutor António Martins e o Engenheiro Manuel Farias, o Senhor Pedro Rodrigues, 

Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de Alcoba que, na minha opinião, 

fizeram um trabalho excelente. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente, iria dar a palavra aos meus colegas da Comissão para possam 

fazer a explanação destas duas teses para depois colocarmos à vossa discussão. 

Também, como combinámos, se o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 

Águeda permitir, em tempo oportuno, quando houver dúvidas combinámos que 

algumas medidas poderiam ser tiradas por todos os Elementos que temos aqui; o 

Professor Agostinho na qualidade de Presidente da Associação de Municípios do 

Carvoeiro, Engenheiro Fausto, para alguma dúvida que ainda surja neste processo, se 

o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal assim o permitir. Atendendo a que é 

um processo difícil e de difícil votação, eu acho que seria razoável para que não 

houvesse dúvidas nenhumas sobre este processo”. ----------------------------------------------

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

------ “Na sequência de todo este processo e também na sequência do relatório que já 

foi distribuído e que eu vou apenas explicar um ou outro aspeto, ou porque me merece 

ou porque entendo que valerá a pena alguma enfatização ou algum aprofundamento. -

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

 ------ Neste processo todo, muito rapidamente, gostaria de agradecer a disponibilidade 

informativa, quer por parte do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda, Enfermeiro Jorge Almeida, quer por parte da Associação de Municípios do 

Carvoeiro Vouga e também quero realçar o espírito criado dentro desta Comissão. -----  

------ Penso que assumimos, naturalmente que o assunto também o merecia, mas a 

qualidade das pessoas envolvidas também correspondeu e num aspeto muito 

particular que eu gostaria de realçar a capacidade para colocar completamente de 

lado qualquer tipo de visão partidária de opiniões ou trazer o jogo Político para dentro 
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de uma apreciação que, para além do mais, em primeiro lugar é cívica. Depois, 

também terá algo de técnico e de político, como compete a uma Comissão 

Permanente de uma Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------- 

------ Do documento distribuído, eu gostaria apenas realçar três ou quatro pontos. O 

primeiro deles, sem dúvida e contextualizados, é que lamentamos que todos nós 

tenhamos sido colocados numa situação de indecisão pressionada e muito esgotada 

em termos de prazos, a exigir uma aceleração. Felizmente que contámos com os 

aspetos que referi anteriormente de disponibilidade de informação e de fornecimento 

de dados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Percebemos que estes processos, em termos de negociações, porque envolve 

oito Municípios, envolve outras entidades públicas, onde se cruzam também 

interesses privados e que dificilmente seria possível chegar a este ponto, em termos 

práticos, se as Assembleia Municipais dos Concelhos envolvidos tivessem de 

participar desde o primeiro momento. ----------------------------------------------------------------- 

------ Há aqui a necessidade de ter algum pragmatismo decisório, que muitas vezes 

não é compatível com aquilo que todos nós gostaríamos que fosse em termos de 

democracia participativa. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Nós achamos que, talvez, devíamos ter sido envolvidos há mais meses para não 

termos que chegar a este ponto e sentirmos que estamos a decidir pressionados. ------ 

------ Temos interesses públicos elementares em termos de quantidade e de qualidade 

de água que nos levam a ter que tomar uma decisão, embora mantendo algumas 

reservas sobre alguns aspetos da solução que encontraram. ---------------------------------- 

------ Nós Membros da Comissão produzimos este relatório consensual, mas sobrevive 

a esse relatório consensual a opinião pessoal de cada um de nós, que nenhum ou 

outro aspeto poderá ser levado mais longe, por exemplo, a minha em termos 

ideológicos no que respeita a transformar o negócio da água num instrumento de lucro 

privado mexe um pouco comigo e com as minhas convicções políticas com a solução 

que eu acho que deveria ser encontrada para satisfazer a humanidade de bens 

essenciais, como sejam, o ar que respiramos, como é também este o caso da Água. --

------ Nós constatamos que o Concelho de Águeda e é isto que nos traz aqui, é da 

nossa responsabilidade, pronunciarmo-nos e defender os interesses do Concelho de 

Águeda, supervisionar e fiscalizar as decisões executivas, o Concelho de Águeda sai 

claramente beneficiado deste processo, desta extensão. ---------------------------------------- 

------ Foi interessantíssimo irmos ao local e visitar fisicamente o produto que sai, não 

só as instalações mas o produto que sai da Associação de Municípios Carvoeiro 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 15 de Março de 2012 

6

Vouga e deixarmos, neste caso, literalmente, com “água na boca”, porque temos 

também direito a ter a qualidade de água que, neste momento, sai de lá de uma forma 

geral e não temos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Eu realço este aspeto de particular importância, não apenas o podermos crescer 

em termos de caudal disponível para o Concelho de Águeda multiplicando por muitas 

vezes, a participação é multiplicada por cerca de 3 para cerca de 16%, mas o caudal 

que, face ao que existe hoje, e que serve apenas uma parte da Freguesia de 

Macinhata do Vouga, em criar condições para se estender em anos futuros 

praticamente a todo o Concelho de Águeda, abastecendo uma parte pelo ramal a 

partir de Aveiro, como é o caso de Fermentelos e abastecendo todo o restante que 

ficará depois, provavelmente de 2020, integrado em rede e em anel com a captação a 

partir da Barragem da Redonda, deixando-nos muito sossegados, no que respeita a 

um recurso que também estará disponível para colmatar qualquer vicissitude ou 

qualquer anomalia na captação central do Carvoeiro. --------------------------------------------

------ Para além do benefício imediato e necessário que Águeda recebe ao nível da 

distribuição de Água, depois subsistem aqui alguns reparos que estão versados no 

nosso documento da Comissão e que eu gostaria de realçar e que essencialmente 

passam pela necessidade de nós virmos aqui sugerir ou promover a instalação de 

alguns mecanismos de controlo. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Foram-nos fornecidos dados e transmitidos, convictamente, propósitos que o 

investimento a realizar, seja na parte subsidiada, seja na componente privada, não 

atingirá os montantes propostos, mas o capital privado previsto dos cerca de treze 

milhões para o financiamento privado será sempre assegurado. ------------------------------

------ Na parte que não for envolvido o investimento, será investido no abaixamento 

futuro de tarifas em alta, porque decorre de uma decisão da Associação de 

Municípios, parece-me credível e parece-me aceitável que tal venha a concretizar-se. -

------ Já no que respeita à passagem para a distribuição em baixa, para a AdRA, a mim 

parece-me que seja de particular importância que seja instalado e que seja feito 

seguimento a essa continuidade, a essa transmissão de abaixamento de tarifas, 

naturalmente que poderá não ser a mesma precursão, porque há uma telha de custos 

que não se esgotam apenas na aquisição da água em alta mas, que haja uma 

proporcionalidade adequada que se reflita em benefício para o consumidor. Este 

aspeto liga com outro que nos foi merecendo algumas observações e até algumas 

dúvidas, tem a ver com o ferir o princípio livre da concorrência, que seria acionado a 

partir de 1 de Outubro de 2016, caso não existisse esta extensão da conceção. --------- 
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------ O parecer da ERSAR – Entidade Reguladora de Águas e de Resíduos, é 

aceitável este prorrogamento de prorrogação sem concurso público, como 

contrapartida apropriada ao investimento público que é realizado. Nós sabemos que o 

investimento público realmente será menor mas existe compromisso de manter a 

disponibilidade destes cerca de treze milhões de euros ou na componente de 

investimento ou na componente de vir a diminuir o custo das tarifas de distribuição da 

água em alta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Já agora, quero dizer-vos que no primeiro parágrafo da página número quatro do 

nosso parecer, há uma gralha e eu peço desculpa à Comissão porque essa gralha é 

da minha responsabilidade, onde está escrito 2010 deverá ler-se 2011 e isto tem a ver 

com o aspeto da AdRA que, no acordo de conceção elaborado entre o Município de 

Águeda e a AdRA em concreto, sabemos que estavam previstos investimentos na 

rede para extensão, para reforço e para melhoria geral dos serviços e melhoria da 

AdRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Estes investimentos ainda nem foram realizados e que uma parte destes 

investimentos não vão ser realizados, mas vão ser suportados por esta conceção que 

estamos hoje a propor ratificação. ----------------------------------------------------------------------

------ Neste sentido, e porque fere o equilíbrio de esforço, de ganhos e de 

compromissos com a AdRA, mais à frente, vimos sugerir que a Câmara Municipal de 

Águeda abra um processo de reorganização ou de ajuste das clausulas contratuais 

para que este esforço de crescimento de que a AdRA vai ficar liberta e que estava 

comprometida e que é necessário que se faça e que vai ser feito, possa vir a ser 

traduzido em benefícios, ou sobre as tarifas ou de outra forma qualquer para que o 

Concelho de Águeda não fique defraudado naquele que é o seu património que foi 

colocado à disposição da AdRA. ------------------------------------------------------------------------

------ No meu ponto de vista, penso que referi o essencial sobre este assunto. 

Lamentamos que não tenho sido possível com muita antecedência disponibilizar o 

texto deste parecer. Nós próprios também tivemos atulhar as nossas agendas para 

conseguir reproduzir este documento. Não sei se estão previstas horas 

extraordinárias, mas nós merecemos. ----------------------------------------------------------------- 

------ No que respeita ao sentido de voto, para quem esperava que viesse “fast food”, 

votem contra ou votem a favor, nós achamos que estamos perante uma matéria que 

colocados os dados de forma filtrada e de forma já trabalhada à vossa disposição, há 

aqui uma matéria de consciência que sobreleva a todo, eventualmente nos aspetos de 

cidadania e de convicções políticas a poderem sobrepor ou não benefícios que serão 
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criados para o Município e portanto eu, pessoalmente, vou votar a favor da ratificação. 

Mas, obviamente, que ao dizer isto não estou a influenciar rigorosamente ninguém. 

Somos todos muito adultos politicamente, muito maduros e, provavelmente, já 

trazemos todos, o trabalho de casa feito.” -----------------------------------------------------------

------- Deputado António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP:  -------------------------- 

------ “O Manuel Farias sintetizou naquilo que é básico, a ideia que queríamos 

transmitir a esta Assembleia Municipal, ou seja, aquilo que se pretendeu desta vez, 

contrariamente àquilo que se tinha feito pela primeira vez; o que se pretendeu agora 

foi dar às pessoas alguns mecanismos resultantes de mais alguns esclarecimentos e 

deixar também à consciência de cada um o seu próprio julgamento e assumir a sua 

própria responsabilidade neste processo. ------------------------------------------------------------

------ Só que, dos dados que entretanto se recolheram e da análise que foi sendo feita 

ao longo dos tempos, a Comissão criou também uma expectativa relativamente a este 

tipo de negócio e é preciso aqui discernir duas coisas que são completamente 

distintas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É que estamos a falar de um negócio muito particular, que é o negócio da água; e 

estamos a falar duma componente do projeto, que é a componente privada e numa 

componente de investimento público. -----------------------------------------------------------------

------ No plano de investimento privado, é óbvio que se eu tiver uma empresa privada a 

tratar disso, quero ganhar dinheiro. Aliás, as empresas privadas servem precisamente 

para isso, pagam os seus impostos a partir daí; pagam as infraestruturas a partir daí. 

Não têm que ter o caracter social e não têm que ter o investimento público. Portanto, 

há aqui duas componentes que é preciso discernir. É preciso compreender o aspeto 

privado do investimento e é preciso compreender a capacidade pública de podermos 

investir num projeto destes. ------------------------------------------------------------------------------

------ A Comissão entendeu que havia aqui um canal que possibilitava rever este 

negócio de uma outra forma e nesse sentido quis possibilitar também os Membros da 

Assembleia Municipal a possibilidade de meditarem sobre essa situação. Ela está 

expressa no documento que nós mandámos a que chamamos “Reformulação do 

Projeto  - Sugestão”, tem algumas análises e considerações feitas, que tentaram ser o 

mais isentas possíveis, mas que resultam da análise que foi feita; tem algum 

entendimento sobre um putativo negócio diferente daquele que está a ser desenhado 

neste momento e subscrevemos alguns valores que ali estão, entendendo como 

perfeitamente possíveis de modificar o negócio que estamos a apreciar neste 

momento, que é a ampliação de redes; levar águas às populações e o investimento 
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neste tipo de infraestruturas que é necessário começar a ser feita. ---------------------------

----- Depois, há alguns pressupostos finais, que estão explícitos no documento, 

deixando este documento uma visão que em síntese é a seguinte, na nossa opinião há 

absoluta capacidade dos Municípios para substituírem o investimento que neste 

momento está a ser ponderado ser feito pelas Águas do Vouga. Poderemos aqui 

equacionar se há Municípios que têm mais capacidade do que outros para o fazer. O 

Município de Águeda tem seguramente essa capacidade. --------------------------------------

------ Eu, com o adiantar da reunião, terei que dizer aqui duas coisas ao Senhor 

Presidente da Câmara relativamente à posição que tem ele tomado sobre isto, que é 

extremamente pensável no ponto de vista dele, mas também é criticável no meu ponto 

de vista. Mas, isso será mais á frente com o andar dos trabalhos. ----------------------------

------ Neste momento, eu diria que aquilo que se pede aos Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda é que em rigor analisem os pressupostos que foram adicionados 

ao primeiro parecer e em rigor também ponderem sobre a sugestão que é feita em 

termos de revisão do investimento de uma forma diferente e que depois no final, em 

função daquilo que é a necessidade entendida do Município a este Projeto e como 

disse o Engenheiro Manuel Farias é necessário ao Município, dado que com o andar 

das discussões e da investigação chegou à conclusão que a água que se bebe neste 

Município tem alguma deficiência em termos de qualidade, fundamentalmente pelo 

tipo de tratamento que tem neste momento. --------------------------------------------------------

------ Obviamente, que o novo investimento que está projetado pela Associação de 

Municípios do Carvoeiro em associação com as Águas do Vouga, vai promover uma 

qualidade que eu reputo de muito melhor relativamente àquilo que se bebe e àquilo 

que é servido nas torneiras do Município. ------------------------------------------------------------ 

------ De qualquer das formas isto tem a ver com formas de ser e de estar; formas de 

ver os problemas e fundamentalmente também formas de entendermos como é que 

devemos canalizar os fundos que estão disponíveis em cada um dos Municípios. ------- 

------ Diria eu que é um negócio razoável, se não fosse razoável também não abriria 

uma empresa privada, que pode ser encarado pela perspetiva privada e pela 

perspetiva dos Municípios. -------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, os Senhores Membros desta Assembleia Municipal farão o favor de jogar 

pela sua cabeça. Espero que tenham lido as propostas; espero que também tenham 

meditado sobre isso; espero que meditemos todos sobre as vantagens e 

desvantagens que o Município terá com este ou com outro tipo de adesão e que, no 

final, quando sairmos daqui, saíamos com a consciência tranquila de que não votámos 
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em função da nossa própria maneira de ver o problema, mas utilizando-a em função 

do bem-estar e do benefício fundamentalmente de todas as pessoas que habitam no 

Municipio de Águeda.” -------------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  -------------------------------------

------ “Depois da explicação dada pelos meus colegas da Comissão, também queria 

fazer algumas considerações. ------------------------------------------------------------------------ 

------ O Grupo Municipal do CDS-PP fez um pedido ao Senhor Presidente para que 

desse um parecer a esta Assembleia Municipal para nós votarmos e sabermos qual é 

o parecer dele. A Comissão resolveu não pedir esse parecer atendendo a que já havia 

um pedido por parte do CDS-PP, e penso que é fundamental para nós votarmos este 

ponto da Ordem de Trabalhos, que saibamos do parecer político do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Também acho importantíssimo e já fizemos essa pergunta ao Senhor Presidente 

da Associação das Águas do Carvoeiro na reunião de sábado, que é uma questão 

também importante para nós decidirmos o sentido do voto, que é saber quais são as 

consequências se nós chumbarmos este ponto nesta Assembleia, porque é importante 

nós sabermos o que é que acontece ao Concelho de Águeda em relação ao chumbo 

deste assunto, porque nós para votarmos também temos que saber quais são as 

consequências. Suponhamos que chumbámos, é importante que haja esse 

esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já foi feito à Comissão, por parte do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Albergaria, gostávamos também de ouvir o parecer sobre esse ponto de vista do 

Senhor Presidente da Câmara. Portanto, um ou outro era importante e correto que 

esclarecessem isso, porque caso isto seja “chumbado” tem consequências. --------------

------ Em relação ao que foi dito pelos meus colegas, a análise que eu faço e que já fiz 

na reunião de sábado, onde perguntei ao senhor Presidente da Associação das Águas 

do Carvoeiro foi simples: Porquê é que os Municípios não assumiram andar com este 

projeto e não entregaram isto à concessionária? Falando em números não exatos para 

uma faturação de dois milhões e tal de euros, tem um lucro de um milhão e tal de 

euros ano, é um excelente negócio. ------------------------------------------------------------------- 

------ Também perguntei: Porque é que os Municípios em causa não assumiram esse 

risco, que não é nenhum? Foi-me respondido que a maior parte das Câmaras 

Municipais não tinha capacidade de endividamento. Mas, a mim não me convenceu 

nesse aspeto, e aqui falando mais propriamente para o Concelho de Águeda, 

atendendo a que nós fazemos investimentos; estou a lembrar-me da Pensão Santos 
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que são investimentos que estão lá e que, se calhar, com menos dinheiro, como foi 

explanado na nossa proposta, era altamente vantajoso para o Concelho de Águeda e 

mesmo para a Associação das Águas do Carvoeiro. ---------------------------------------------

------ Portanto, eu deixo aqui esta pergunta e gostava que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal dissesse qual é o seu parecer sobre este ponto e quais eram as 

consequências com o seu “chumbo”.” ----------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor 

Gil Nadais Resende da Fonseca , apresentou os esclarecimentos que entendeu 

necessários às questões apresentadas pelos Deputados Municipais, intervenção que 

se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Sobre a questão que o CDS colocou, o parecer político é fácil de dar. Quanto ao 

parecer técnico, obviamente que não poderia ser dado no prazo que deram, porque 

eram menos de vinte e quatro horas e queriam que avaliasse o estado das captações, 

o que não poderíamos fazer, porque teríamos que levantá-las uma a uma para 

podermos dar uma resposta. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Obviamente que quando o Presidente da Câmara Municipal traz uma proposta à 

Assembleia que agendou para reunião de Câmara e que subscreveu, é porque 

concorda com ela; não há dúvidas a respeito disto. Podemos ter dúvidas de muitas 

coisas mas não de que o Presidente da Câmara Municipal entende que é aquela que 

melhor defende os interesses do Concelho. ---------------------------------------------------------

------ O que é que acontece se houver um “chumbo” relativamente a esta matéria? Eu 

não sei, penso que o Jorge Almeida também não é capaz de saber, porque os 

Municípios terão que reunir, mas é capaz de ter que se decidirem, se  avançarem com 

o “chumbo” tem que haver nova recomposição da Associação de Municípios do 

Carvoeiro e ficaremos “de fora” com certeza. ------------------------------------------------------- 

------ Sinceramente que não sei qual é o cenário; é daqueles que não foi por mim 

analisado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

------ Temos que dizer que este projeto não é uma coisa leviana que se tenha feito à 

última da hora. Este projeto tem anos e esta solução de financiamento que foi 

encontrada foi aquela que depois de analisada e vistos os constrangimentos gerais, a 

melhor, para não dizer a única, possível de ser feita no momento. No entanto, havia 

outra solução que era adiar. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu acho que cada vez mais nós não podemos viver isolados do contexto onde 

estamos. Nós não somos uma ilha, nós estamos com outros Municípios a trabalhar 
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com eles neste projeto e noutros projetos e temos de ver e entender isto também 

globalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não é só a posição de Águeda que está em jogo. Se já foi aqui dito que Águeda 

sai beneficiada com este projeto; não fui eu que o disse mas já houve aqui afirmações 

com as quais eu concordo. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sinceramente que me custa ver as dúvidas de tanta gente. Se Águeda sai 

favorecida do projeto, então eu acho que é de aprovar, porque aquilo que nós temos 

pode não ser o nosso modelo ideal. Se me disserem “é o meu modelo ideal”, não é, 

mas é o modelo possível nas condições que temos e é aquele que vai servir melhor a 

população de Águeda; servir melhor o Concelho de Águeda e servir também os 

Concelhos vizinhos, que estão situação, em termos de abastecimento, mais 

complicada do que nós e nós devemos ser solidários com aqueles que precisam. -------

------ Como eu disse, nós não estamos numa “ilha”; não estamos sozinhos e eu nunca 

tomo decisões a pensar dessa forma. ----------------------------------------------------------------- 

------ Neste momento, aquilo que se passa é que há uma decisão a tomar: Ou vamos 

melhorar as condições de água em Águeda, em Oliveira do Bairro, Vagos, Albergaria, 

Estarreja, Aveiro, Ílhavo, Ovar e Murtosa, ou então não sabemos o que é que vai ser a 

seguir e qual é o modelo que se seguirá. ------------------------------------------------------------ 

------ Neste momento há uma solução, se não aprovarmos esta solução, e penso que 

qualquer Membro do Conselho de Administração poderá dizer o que é que se seguirá. 

------ Por isso, Meus Senhores, eu em algumas decisões tomo-as porque entendo que 

são as melhores decisões que podemos tomar no momento para responder às 

perguntas e é isso que eu penso neste momento a respeito desta decisão e ficava por 

aqui.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, pôs a 

discussão a proposta apresentada, passando a palavra aos Senhores Deputados 

Municipais , tendo sido feitas as seguintes intervenções, que se transcrevem na 

íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  --------------------------------- 

------ “A minha primeira intervenção vai para a Comissão. A Comissão fez o trabalho 

que teria que fazer a nossa Câmara Municipal, porque para que nós percebamos, 

estaremos aqui a falar de um negócio que representa o investimento de trinta milhões 

de euros e representa uma faturação, nos próximos catorze anos, de cerca de setenta 

milhões de euros para cima. Será depois do negócio da AdRA o melhor negócio que já 

se discutiu aqui em Águeda neste Município. -------------------------------------------------------
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------ Portanto, estas matérias onde nós participamos têm que ser muito bem 

explicadas e muito bem trabalhadas em termos de informação do nosso Município e 

não são quatro pessoas que pertençam a uma Comissão que pertence à Assembleia 

Municipal que têm que andar a fazer este trabalho, porque elas são representantes 

políticos, não são representantes técnicos, porque nós aqui temos duas componentes. 

------ Temos uma componente política para a qual fomos eleitos e estamos aqui para 

votar e temos uma componente técnica. Basicamente a nossa função aqui é 

respondermos com uma componente política. Quanto à componente técnica, nós 

esperamos que nos seja trazido ao nosso Município, porque tem meios para nos poder 

ajudar neste processo. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostamos do filme de publicidade que nos passaram aqui, mas foi só a 

publicidade que foi passada aqui, mas faltava realmente o filme mais importante que 

era sobre aquilo que nós íamos aqui discutir. -------------------------------------------------------

------ Quero fazer a seguinte questão prévia: Isto terá que ser aprovado com dois 

terços dos votos presentes. Eu acho que estaria em algum sítio na proposta que nos 

chegou que isto teria que ser aprovado com dois terços dos Membros presentes. ------- 

------ Pergunto eu, porque temos aqui vários pontos: Temos um ponto que tem a ver 

com a concessão de um determinado serviço; temos um ponto que tem a ver com a 

admissão de novos associados para uma organização à qual nós pertencemos e 

depois ainda temos a adaptação da legislação. Foi tudo junto num só ponto. Parece-

me que, se calhar, por essa via teremos que ter dois terços dos votos pela questão da 

admissão dos novos sócios às Águas do Carvoeiro. Presumo eu, não tenho bem a 

certeza porque não sei se será bem assim; é uma questão que entretanto vai 

decorrendo na Assembleia e se alguém souber esclarecer isso muito melhor. Só faço 

uma questão prévia porque não tenho a certeza disto e fiquei aqui um bocadinho na 

dúvida neste processo, mas eu não sou jurista. ----------------------------------------------------

------ Outra questão que quero colocar, efetivamente o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal já disse bem qual era a visão dele. Se ele votou favoravelmente isto na 

reunião de Câmara é porque concorda. O problema foi que na última Assembleia ele 

deixou aqui muitas questões e muitas dúvidas a todos nós. Ele próprio estaria muito 

mais confortável se fosse a concurso público; ele disse-o aqui e qualquer um de nós 

estará, julgo eu. Foras estas questões que nos fizeram pensar também várias vezes. --

------ Senhor Presidente da Câmara, a questão não se deve pôr se ficamos de fora ou 

se ficamos de dentro. Nestas matérias nós temos tanto o direito a pertencer as Águas 

do Carvoeiro como qualquer um dos outros Municípios e como cidadãos temos 
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exatamente o mesmo direito de expressar a nossa opinião e o nosso voto e não é por 

estarmos de acordo que temos de ser “enxotados”. Em democracia isso não pode 

funcionar assim, porque essa política já se nos foi apresentada quando votámos aqui a 

admissão à AdRA. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quando votámos aqui a admissão à AdRA votámos aqui duas questões: ou 

íamos para a AdRA e toda a zona de Águeda que ainda não tinha saneamento 

passava a ter porque era uma zona que estava provavelmente prejudicada em relação 

a outra zona e por isso todos íamos pagar mais caro a água, o saneamento e um 

conjunto de outras situações, ou então se não o fizéssemos não havia saneamento 

para o resto do Município que não o tem. ------------------------------------------------------------

------ O que é certo é que fomos pressionados sobre isto e o saneamento mantém-se 

todo na mesma e portanto a história da AdRA, e não estou a criticar o Senhor 

Presidente, tem que nos dar alguns ensinamentos, porque quando o Senhor 

Presidente fala nos princípios de solidariedade, a solidariedade tem que ser global. ----

------ Com a nossa adesão à AdRA não estamos nada beneficiados até este momento. 

Porque os nossos investimentos que o Senhor Presidente disse que era para começar 

há dois anos ainda não começaram porque tiveram que ser reprogramados e não 

foram todos os investimentos da AdRA que foram reprogramados. --------------------------

------ Portanto, nós em Águeda sentimo-nos prejudicados e dizemo-lo aqui hoje; 

dizemo-lo na CIRA e dizemo-lo na presença de quem quer que seja neste processo, 

porque é a nossa visão. Sentimos prejudicados neste processo da AdRA e ensinou-

nos uma coisa, é que quando vamos para estes processos em que, à cabeça, temos 

que pagar adiantado para a seguir recebermos obras, temos que ter garantia que 

essas obras terão que ser executadas. ---------------------------------------------------------------

------ O que nós estamos aqui a fazer não é defender os interesses das Águas do 

Carvoeiro, das Águas do Vouga da Câmara Municipal de Águeda; é defender o s 

interesses de uma população de trezentos e tal mil pessoas que isto vai servir. ----------

------ E o que estamos aqui a discutir hoje não é só isto, estamos aqui a discutir uma 

situação muito simples, é que hoje as Águas do Vouga faturam à AdRA a água a zero 

ponto trinta euros o metro cúbico; em 2014 já vão começar a faturar a zero ponto trinta 

e nove euros, que não estava previsto no contrato e em 2020 passam a faturar a zero 

ponto quarenta e sete ou oito euros. Estamos a falar de uma faturação de base de 

água em escalada, que presumo eu que nos vai ser refletido depois na AdRA nos 

nossos preços. Esta é uma das questões que eu também tenho dúvidas. ------------------

------ Logo, não estamos só a discutir isto, estamos a discutir várias situações. -----------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 15 de Março de 2012 

15

------ Mas, ainda voltando atrás, vamos à questão politica, eu aí divirjo um bocado com 

o Engenheiro Manuel Farias. Eu acho que este tipo de serviços podem perfeitamente 

ser uma forte regulação, que é precisamente o que não está a acontecer neste 

momento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, se houver uma forte regulação, muitas das vezes as empresas privadas 

fazem melhor do que nós no setor público e se fazem melhor devemos aproveitar, 

devemos é ter forte regulação, porque é claro que as empresas privadas têm por 

objetivo ganhar dinheiro e têm que ganhar dinheiro, mas também temos que regular 

este processo, dinheiro que é pago por todos nós. ------------------------------------------------

------ Provavelmente, iremos ver que aqui este processo é um processo de lucros 

avultados, até porque estamos num dos melhores negócios do século, que é o 

negócio da água que está a acontecer neste momento. -----------------------------------------

------ Sobre as condições políticas, não me custa nada este processo da concessão, 

mas como digo, isto tem que ser muito bem regulado e eu não vejo esta regulação 

neste contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Á priori, tenho aqui duas questões. A primeira questão é esta, eu insisto que isto 

devia de ir a concurso público; não indo a concurso público, como diz o Senhor 

Presidente, que era a única solução, eu também pergunto, quais foram as empresas 

que foram contatadas em alternativa? Porque com certeza que não existe só a 

empresa do Doutor Domingues Névoa, da Bragaparques nestes negócios em 

Portugal. Existem outras empresas e esta terá que ter sempre num processo de 

adjudicação direta a preferência, porque está cá e tem direitos sobre esse processo, 

Mas, num processo destes são as empresas que consultamos em alternativa. -----------

------ Se não temos hipótese de ir a concurso público, quem foram os concorrentes que 

fomos à procura? -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu penso que isto também é defender o interesse público, ou não é? ----------------

------ Uma questão, acho eu e fui ver o contrato de concessão do Carvoeiro, fui ver o 

relatório de contas das Águas do Vouga e fui ver o que as Águas do Voga diziam 

sobre isto e é o que o meu colega José Oliveira disse, as Águas do Vouga em 2010 

apresentaram uma faturação de dois milhões e oitocentos mil euros, um EBITDA de 

milhão e quinhentos e noventa e seis mil euros e um resultado antes de impostos de 

novecentos e noventa mil euros e dos resultados líquidos quase oitocentos mil euros. -

------ Pergunto eu, quantas empresas temos no Distrito de Aveiro que faturam dois 

milhões e oitocentos mil euros e têm de resultados antes de impostos de um milhão de 

euros? Isto é uma empresa altamente rentável. ----------------------------------------------------
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------ Meus Senhores, eu só estou a falar do que eu li no relatório de contas que a 

própria empresa fez e publicou no site da internet em 2010. Em 2011 não sei o que 

aconteceu. Toda a gente diz que em 2011 o ano foi pior, não sei se na água foi. --------

------ Quero vos dizer que se hoje esta empresa fatura água a zero trinta à AdRA, 

porque antes esta empresa vendia água a todos os Munícipes, hoje só tem um cliente 

que é a AdRA, é uma empresa que só tem um cliente, tem doze funcionários e com 

certeza que muito bem gerida. Esta empresa diz que os custos operacionais que ela 

tem de extração da água são catorze cêntimos por metro cúbico e fatura a trinta e um 

cêntimos. Mas, quer faturar já daqui por dois anos, por alteração deste contrato a trinta 

e nove cêntimos e em 2020 a quarenta e sete cêntimos. ----------------------------------------

------ Mas, há uma coisa, esta empresa até este momento vende nove milhões por ano 

em 2010, mas tinha um contrato connosco para fornecer dez milhões, está a 85% da 

sua capacidade. Mas, prevê-se que a partir de 2014, salvo erro, vá para a ordem dos 

catorze milhões por metros cúbicos. -------------------------------------------------------------------

------ Prevê-se aqui uma questão nestes negócios, que é se não houver faturação, se 

não houver consumo, 80% temos que o pagar. ----------------------------------------------------

------ Lembram-se todos da “negociata” que foi a SIMRia e a “cavalgada” que tiveram 

os Municípios para negociar este processo da SIMRia. ------------------------------------------

------ Lembram-se de todos os caudais e daquilo que originou aqui e que se irá originar 

daqui para a frente. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Isto é para nós percebermos este processo, porque se nós fizermos uma média 

de catorze milhões de metros cúbicos para vocês perceberem, o custo de extração da 

água, sem o investimento, vai andar na ordem dos vinte e três milhões de euros em 

doze anos, entre 2014 e 2026. --------------------------------------------------------------------------

------ Mais, cerca de três milhões e meio de rendas que têm que pagar, mais treze 

milhões de investimento, são quarenta milhões, vão faturar setenta milhões; têm os 

custos financeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ora bem, é por isso que eu digo que os nossos Municípios têm que olhar para 

isto, porque isto também é defender os interesses do Município. Defender os 

interesses do Município não é só dizer que pede este investimento, porque isto afeta-

nos a cada um de nós. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Não estou contra que a empresa ganha dinheiro, pois se ela está a investir deve 

de ganhar dinheiro, mas isto são negócios garantidos sem nenhum risco. -----------------

------ Nós acabámos de ouvir nos últimos dias a Lusoponte; as EDP’s; esses negócios 

todos de capitais garantidos e portanto nós temos que ir aprendendo também e não 
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ver só a televisão por ver, é uma aprendizagem. --------------------------------------------------

------ Com certeza que nós hoje, muitos de nós faríamos de forma diferente nesse 

processo, do meu ponto de vista, já fiz algumas considerações sobre o negócio que aí 

vem, fiz algumas considerações sobre a empresa a quem nós concessionamos que é 

altamente rentável e muito bem gerida, já fiz também algumas considerações a 

algumas questões. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ O concurso público, segundo me vou apercebendo é impossível neste momento, 

mas não sei se o é porque, na realidade, eu não sei se isto é impossível ou não. --------

------ Esta empresa tem que continuar a fornecer-nos até 2016 e tem que garantir a 

manutenção da instalação e só a partir de 2016 é que haverá um novo concurso. -------

------ Nós temos, como diz o Senhor Presidente e muito bem, dois novos Municípios 

que querem aderir e nós temos que ser solidários com eles e até, pelos vistos, para 

Águeda temos interesse neste processo, temos que perceber isto. --------------------------

------ Mas, não nos podemos entregar de “mão beijada”, que é o que eu vejo neste 

negócio. Ou então, temos que garantir que isto vai funcionar muito bem. -------------------

------ Aquilo que eu me apercebo naquilo que diz o Senhor Presidente da Câmara, é 

que na questão dos negócios da AdRA, até precisava da intervenção da Eunice Neto 

para ver se fala com a Associação de Cristas para saber se vêm ou não os 

investimentos para nós, ouvi isso aqui. ---------------------------------------------------------------

------ E isto do POVT está garantido? Está suspenso? Era que a Eunice Neto não terá 

que voltar a falar com a Associação de Cristas? ---------------------------------------------------

------ A questão é que eu não vejo neste contrato a garantia de que se o investimento 

não for feito porque cabe à concedente, às Águas do Carvoeiro fazer o investimento, 

eu não vejo neste contrato a garantia se esse investimento quando for feito, que tudo 

volta para trás. Eu não vejo esses processos. ------------------------------------------------------

------ Vamos imaginar que o financiamento do POVT não vem, não se vai fazer o 

investimento? Como é que é com a concessão? Se aprovarmos hoje nós acabamos 

de aprovar a extensão de uma concessão? Não sei se será assim ou se não será 

assim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ou então, faço outra questão, que é como diz o contrato que, em caso que não 

façamos investimentos, os valores das rendas poderão ser revistos, mas não dizem é 

quanto, que é a clausula décima sétima no ponto um ponto três. -----------------------------

---- Todos nós dizemos, eu ouvi aqui dizer pela Comissão que, provavelmente, os 

treze milhões de euros de investimento da empresa não serão necessários porque os 

dezasseis milhões de comparticipação a haver, falasse em comparticipações de 80% 
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e a empresa tem que investir muito menos. O que é que lá se diz? Pois, tem que se 

renegociar, mas não se diz é como. Lá voltamos nós para as Lusopontes e para as 

negociações todas referidas atrás. ---------------------------------------------------------------------

------ Nestes processos é muito simples, é pormos lá que se a empresa investiu um 

milhão de euros a água custa mais caro, não tem que depois se renegociar, tem que 

ficar logo definido à partida, do meu ponto de vista. -----------------------------------------------

------ Eu sei que lá diz que se pode renegociar, mas não diz como. Também está lá 

claro que, no caso de não haver investimento, a expansão da concessão terminou; 

não há expansão da concessão; terminou em 2016. Não sei se uma coisa implica a 

outra do ponto de vista jurídico; mas sei que na questão da renegociação não deverá 

ser assim. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por isso, a própria consultora diz que este investimento venha a ser 

comparticipado a 90%, alterando completamente o valor da parte da concessionária e 

claro o valor da tarifa a pagar. Se não fica agora definido qual é a proporção, depois 

teremos que negociar este processo. Penso eu, que isto é as tais cláusulas de 

garantia que devem existir. Não vejo é se a obra vai atrasar; está prevista para finais 

de 2013. Vamos imaginar que não a fazemos em 2012 nem em 2013, fazemos em 

2014 ou 2015, o que é que acontece? Pagamos as tarifas ao preço novo? A 

concessão anda dois anos para a frente, o que é que acontece sobre isto? Porque é o 

problema que nós estamos a viver na AdRA. Nós na AdRA estamos a pagar a mais e 

não estamos a ter resultados. ---------------------------------------------------------------------------

------ Já fiz esta pergunta que é uma das questões importantes. Este aumento de preço 

vai ser absorvido pela AdRA ou vai ser absorvido pelos consumidores? --------------------

------ Basicamente vou resumir a minha posição na parte final, dizendo que nós não 

tivemos grandes oportunidades de reunir o Grupo Municipal, porque também a 

Comissão trabalhou e muito e não houve tempo de fazer de outra maneira. Também 

concordo como diz o Professor António Martins, isto vai muito da liberdade individual 

de cada um das suas decisões. -------------------------------------------------------------------------

------ Eu não sou contra a obra, eu não sou contra a necessidade de investimento; 

também tenho ali a seguinte dúvida, vimos aqui no filme da publicidade que nós 

investimos doze milhões de euros para fornecer onze milhões de metros cúbicos por 

ano de água, que é isso que estava no contrato inicial e agora vamos investir mais 

trinta para fornecer cinco. Parece que há alguma desproporcionalidade nestes 

processos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Avançando para a questão do voto, eu não me sinto confortável. Estaria muito 

mais confortável se este processo fosse a concurso público. Não havendo concurso 

público que houvesse aqui propostas de outras empresas em alternativa; estaria muito 

mais confortável; provavelmente também posso estar a ver mal os números, também 

não digo o contrário. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Vejo que isto vai ter um escalonamento no preço que iremos pagar da água e 

não me parece que neste processo isto seja bom para a Região e ainda por cima 

estes valores parecem que estão muito exagerados, mas haver um contrato deste tipo 

por adjudicação direta, parece-me que tem que haver aqui cláusulas de salvaguarda, 

em que se o investimento diminuir a renda diminui, o valor da água a pagar diminui e o 

valor da tarifa tem que estar claramente definido para as pessoas saberem quanto é 

que é. Não tem que se dizer que se vai renegociar, tem que estar definido por cada 

milhão de euros sete anos, isto é uma coisa simples de se fazer. ----------------------------- 

------ No caso do investimento não se fazer o que é que acontece? Ou no caso de o 

investimento atrasar o que é que acontece? Isto tem que ficar claro, porque 

basicamente temos um contrato feito com uma concessionária, com as Águas do 

Vouga para nos fornecer água até 2016 e ela tem que cumprir e nós temos que 

cumprir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, o que estamos a negociar é para lá “de”, embora comecemos já a 

pagar em 2014 as alterações, para amortizar o investimento -----------------------------------

------ Nestas atuais condições a minha proposta é para que nós votemos contra esta 

situação e que se as Águas do Carvoeiro não conseguirem encontrar outras pessoas 

com quem negociar isto, olhem para isto e que, pelo menos, garantam as clausulas de 

salvaguarda e que olhem para este negócio. Parece-me que da maneira com está 

explicado o negócio é um negócio muito empolado neste processo.” ------------------------ 

------ Deputado Manuel de Almeida Campos – Ind. – PJF de Espinhel: ----------------- 

----- “Eu queria apenas colocar algumas perguntas relativamente à questão que está 

aqui em discussão e votação, toda esta problemática que terá causado muitas dúvidas 

e objeções, porque nada é perfeito. -------------------------------------------------------------------

------ No entanto, apesar de tudo, eu vou votar favoravelmente.--------------------------------

------ Quanto à questão de negócios de privados no bem público que representa a 

água, francamente isso não me agrada nada. Acho que os Municípios podem 

perfeitamente dispensar os cuidados nesses negócios, como já aqui foi falado nos 

lucros fabulosos. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Existem três operadores regionais na questão das águas regionais, que é a 
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Associação de Municípios do Carvoeiro, que é a que hoje está mais em causa, a 

SIMRia e a AdRA, com expressão de recursos e sinergias e multiplicação de custos 

com três administrações.----------------------------------------------------------------------------------

----- Nos tempos que correm em que falam muito em unificar coisas para simplificar 

processos e aproveitar melhor as sinergias, porquê três mecanismos que nem sequer 

são concorrentes e estão dependentes uns dos outros. A Associação de Municípios do 

Carvoeiro fornece em alta a água, a AdRA distribui  e a SIMRia transporta os lotes 

para irem para tratamento. -------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, concorrência não há, o que eu aqui vejo são empresas de caráter 

intermunicipal com uma multiplicação de custos e de expressão de recursos. ------------

------ Era só isto que eu queria deixar à consideração dos presentes.” ----------------------- 

------ Deputado Paulo Alexandre Guerra de Azevedo S eara – PS – PJF de Águeda:  

------ “A água tem criado aqui um problema de mistério terrível. Eu estou a olhar ali 

para os homens da água, da AdRA, está aqui alguém da AdRA e metade da AdRA é 

uma pena porque têm sido muito incompetentes aqui, não é por serem públicos ou 

privados mas porque não têm feito nada e isso é uma coisa que me desagrada 

profundamente. Eu não gosto nada de estar aqui de acordo como Engenheiro Hilário 

Santos, porque ele é do PSD, mas nalgumas coisas até estou de acordo e noutras 

não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Por uma questão de conceito, eu continuo a pensar que aquilo que é público é 

muito melhor do que aquilo que é privado, exatamente porque o público pensa como é 

que pode tirar proveito de mim para ele dizer de si que é bom, competente e capaz. 

Esta é a diferença entre o público e o privado. -----------------------------------------------------

------ O “público” vai ajudando as pessoas, que não deve e não tem lucros porque vai 

dando migalhas, o que está mal. Eu estou a falar de concessões do que é o público e 

privado e de concessões do que é aquilo que nos levou à situação em que nós nos 

encontramos, que é exatamente uma situação extremamente desfavorável em que há 

centenas de milhares de pessoas que estão em dificuldades e nós estamos aqui a 

falar em coisas sérias que eu, por hábito e para aligeirar as coisas, vou levando isto a 

brincar para não me incomodar tanto. -----------------------------------------------------------------

------ Estamos a falar de um bem precioso que Águeda nunca soube otimizar, 

rentabilizar, potenciar como outros Concelhos o fizeram, se tivessem uma nascente 

como o Carvoeiro tinham sabido potenciar, gerir e administrar. -------------------------------- 

------ Pois, com certeza que a água é um bem público e de todos. Contudo, do que eu 

percebi do filme, o mesmo não serve para nada porque estamos a falar de coisas 
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sérias, estamos a falar de milhões e de lucros. -----------------------------------------------------

------ Eu na minha Junta de Freguesia tenho tanta coisa para fazer que não o faço por 

não ter dinheiro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Fazem parecer a toda a gente que isto é um mar de rosas, fazem crer que os 

privados vêm cá com o espirito de ajudar, de criar e de desenvolver, a levar a água a 

trezentos e tal mil, mas a ganharem muito dinheiro. ----------------------------------------------

------ Os Municípios têm pouco dinheiro e ganham pouco dinheiro com este negócio, a 

águas nasce nos Municípios e a água vai para os Munícipes e se querem que vos diga 

eu não estou a perceber nada deste negócio, mesmo nada. -----------------------------------

------ A única coisa que eu percebi foi o mal conteúdo do processo. Os Senhores das 

Águas do Carvoeiro, das Águas do Vouga e de todas as Águas deviam ter vindo aqui 

falar connosco e explicar-nos tudo e convencer-nos que era um bom negócio, não era 

a Comissão, que fez um trabalho excecional, que nos tinha que explicar, sob o seu 

ponto de vista, o que é que era melhor. --------------------------------------------------------------

------ Sinceramente, que eu não acredito nas parcerias público-privadas, porque o 

“público” paga, o “público” que é incompetente fica com o prejuízo, porque investe 

generosamente como sempre fez, como ainda agora nesta crise nesta crise brutal é o 

“público” que investe e são os funcionários públicos que deixam de receber os seus 

subsídios de férias e de natal, são eles que recebem menos vinte e tal por cento do 

seu salário ao final do mês por causa de uns incompetentes, incompetentes porque 

estão a ajudar a pagar uma dívida que se nós formos a analisar muito bem têm sido os 

“privados” a fazê-la. A banca está toda rota e não é pública, é privada. Está tudo mau. 

------ Meus Senhores, eu tenho que dizer aqui que tenho visto muito mais as 

instituições públicas a cumprir do que as instituições privadas e estamos sempre a 

beneficiar os privados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------Temos que começar todos a pensar e aprendendo com os caminhos que nos têm 

vindo a traçar. Esta “gente” que nos prometeu o céu e a terra, hoje tiraram-nos o 

tapete e dizem que somos todos uma corja de “lixo”. ---------------------------------------------

------ Eu gostaria que os Senhores que cá vieram e que estão ali, mas que deveriam 

estar aqui porque foi assim que foi falado com a Comissão para estarem aqui para nos 

explicarem este processo todo, que nos esclareçam esta história, porque eu estou 

muito confundido. E quando eu fico confundido uma coisa vos garanto, sou até homem 

para perder algum espírito de solidariedade e eu sou mesmo solidário, porque sou 

capaz de tirar a minha camisa por qualquer um. ---------------------------------------------------

------ Sobre a verdade que disse o Engenheiro Hilário Santos relativamente aos 
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documentos dos novos sócios, ou os Senhores do Conselho de Administração têm a 

capacidade de me convencer deste negócio, que vai valer a pena, que é este o 

caminho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu acho que era importante que nós fossemos todos convencidos que isto é um 

bom negócio e acima de tudo, eu gostaria de sentir que houvesse aqui a garantia de 

que neste negócio as Câmaras Municipais podem todas sair a ganhar, não só na 

questão de um investimento que é feito em rede, em alta e em baixa e todos os 

investimentos são precisos e têm a vantagem dos preços da água, que me parece 

exageradamente alto e pelos números que foram aqui apresentados e foram 

apresentados pelas empresas Águas do Vouga e do Carvoeiro, terão que diminuir a 

sua margem de lucro, porque ainda por cima há a comparticipação do Estado e de 

Fundos Comunitários, que são mais uma vez Fundos Públicos que vão servir para 

fazer as obras todas. Portanto, que o público, o consumidor final, seja esse porque 

este é que é o objeto da nossa existência, é para os defender para que sejam aqui os 

grandes beneficiados deste negócio e sem estas garantias estou contra.” ----------------- 

------ Deputado José Carlos Raposo Marques Vidal – PS: -----------------------------------

------ “Depois dos esclarecimentos dados pelos colegas estou com a mente 

completamente enevoada e como tal vou ver se faço um empréstimo para me tornar 

sócio das Águas do Vouga. É um Associação com capacidades para eu investir o meu 

pouco dinheiro e reproduzi-lo em muito dinheiro. --------------------------------------------------

------ Isto só para dizer que, como é normal, eu concordo normalmente com aquilo que 

o Hilário diz, hoje concordo totalmente com aquilo que o Hilário diz e o “totalmente” 

aqui tem a ver com a “mente enevoada”. -------------------------------------------------------------

------ Para mim este caso é tão simples como isto, temos uma concessão, mais quatro 

anos, uma empresa “Águas do Vouga” que, por acaso, até é privada, que é detida por 

uma empresa denominada “Criar Vantagens”, pela Bragaparques que me enevoa logo 

o raciocínio quando me lembra esse réu que foi condenado a cinco anos de prisão por 

tentar subornar um vereador da Câmara Municipal de Lisboa e condenado a pagar 

duzentos mil euros. Portanto, é uma pessoa essencialmente honesta e que só vai gerir 

o nosso bem público, que é a água e sempre em nosso benefício. Não sabemos e 

quantas destas empresas foram compradas também como o vereador foi. Certamente 

que comprou alguns nestas empresas, certamente comprou nas Águas do Vouga, ou 

na CIRA e etc. Nós não podemos entrar com um Senhor desses em qualquer negócio, 

porque qualquer negócio com esse Senhor é voto contra. --------------------------------------

------ Meus Senhores, nós somos Deputados Municipais, somos pessoas com 
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princípios e pessoas honestas. Qualquer negócio com este Senhor é voto contra, 

depois podemos de decidir se as águas são bem negociadas e se podemos vender a 

este ou a A,B ou C. Qualquer negócio com esse Senhor é uma vergonha que alguém 

aqui o realize, porque esse Senhor devia de estar preso e não está, a pena foi 

suspensa, mas deveria de ser proibido de realizar qualquer negócio com os bens e 

dinheiros públicos, pelo menos esses. E como eu acho isto, o meu voto é contra. -------

------ Passamos a mais algumas questões destes negócios privados e com lucros. Nós 

já aqui votámos, na adesão à AdRA, um negócio que entregámos nas mãos do 

investimento ao longo de cinquenta anos. -----------------------------------------------------------

------ Não percebi bem e aqui estou de acordo com o Hilário, faltam quatro anos para a 

concessão acabar. Não porque é que são que eles nos dão, não está explicado em 

documento porque é que são trezentos mil e não são quatrocentos ou quinhentos mil. 

Será que é para descapitalizar? Aliás, é fácil votar isto a favor, mesmo com a mente 

“enevoada”, basta que eles cheguem aqui e ponham o aditamento nos dez anos 

subsequente ao términus da concessão, as Águas do Carvoeiro não poderão ser 

privatizadas. Um aditamento tão simples que nos dava uma garantia, mas assim não, 

assim fico mesmo com a mente “enevoada”. Eu concordo com o que o Paulo Seara 

falou na vertente social e eu percebo que no “Domingos Névoa” eu não voto, o meu 

voto é contra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Deputado José Manuel Gomes de Oliveira – PSD: -------------------------------------

------ “Depois destas discussões, nem tudo é mau, porque também ficamos mais 

esclarecidos. Mas, também tenho a obrigação de dizer aqui que fomos bem 

esclarecidos quanto à gestão das Águas do Carvoeiro e as pessoas que estão a gerir, 

mesmo o Senhor Presidente, não auferem nada por estarem a gerir as Águas do 

Carvoeiro. É bom que entendam isto para não estarmos aqui a chamar nomes e há 

que ter calma com a discussão. Do que eu compreendi, só há um elemento que 

recebe honorários porque faz a gestão técnica daquilo, que é o Engenheiro Laranjeira. 

O Senhor Presidente da Camara Municipal de Albergaria, na qualidade de Presidente 

das Águas do Carvoeiro não aufere nada. Há que compreender isto e não vamos 

convidar pessoas e agora estarem aqui com uma especulação enorme. -------------------

------- Também há que dizer que há as vantagens e as desvantagens, mas também há 

grandes vantagens em se aprovar isto, porque se vai ter uma nova estação de 

tratamento de águas, um investimento de onze ou doze milhões de euros que vai 

melhorar muito a qualidade da água. Também nós aqui em Águeda vamos ser 

fornecidos, no futuro, se calhar na totalidade com essas águas. Portanto, essa água 
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irá chegar aqui a Águeda e com muita mais qualidade que com as captações que 

temos agora. Há a questão dos outros Municípios vizinhos que também é importante e 

devemos ser solidários com eles. ----------------------------------------------------------------------

------ É preciso ter calma e entender que Águeda beneficia com este investimento. A 

única coisa que, no meu ponto de vista, meti em questão foi a entrega e esta questão 

de o concurso não ser feito. É essa a questão que está na mesa porque quanto ao 

resto toda a gente viu que Águeda só tem vantagens nisto, mais não seja passar de 

3% para 12% na percentagem das Águas do Carvoeiro, só por isso tem grande 

vantagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Neste momento, a realidade é que se chega à conclusão que é importante para 

o Concelho de Águeda as Águas do Carvoeiro, comum fornecimento de água com 

mais qualidade do que a que temos nas nossas captações.” ----------------------------------- 

------ Deputada Nair Barreto Carvalho Alves da Silva – PS D: -------------------------------

------ “Eu gostei de ver o filme que nos trouxeram porque me fez recordar os tempos 

que eu também andei pela Associação de Municípios do Carvoeiro. Ainda recordo 

mais atrás, quando era Presidente da Comissão do Ambiente da Assembleia Municipal 

e organizei uma visita com os Membros da Assembleia ao Carvoeiro e que fazia parte 

como Presidente dos Serviços Municipalizados de Águeda o Senhor Engenheiro 

Celestino. Portanto, acho que o Senhor Engenheiro Celestino também está muito por 

dentro nesta questão das Águas do Carvoeiro e gostaria de ouvir a sua opinião sobre 

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

------ Em relação aos documentos que eu analisei, quer dos relatórios da Comissão do 

Ambiente, quer os relatórios e pareceres da Entidade Reguladora, fiquei sempre com 

algumas reservas e dúvidas que gostaria de ver esclarecidas essas dúvidas para 

poder tomar uma posição esclarecida no meu sentido de voto. --------------------------------

------- Uma das dúvidas que me ficaram é que, de facto, há muitas alterações em 

relação ao primeiro contrato, a minha dúvida é se não se alterou na substância esse 

contrato, o que implicaria um novo concurso em vez de um aditamento ao concurso. É 

uma dúvida que eu tenho. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ A outra dúvida que tenho é saber como é que os novos Municípios vão ser 

incluídos na Associação, nomeadamente a questão do património. -------------------------- 

------ Quanto a uma série de recomendações da Entidade Reguladora, gostaria de 

saber se vão ser tidas em conta essas recomendações. Essas recomendações 

alteram o documento que vamos aqui aprovar. Eu sei que as recomendações não são 

vinculativas, mas são considerações que eu considero pertinentes. Se essas 
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recomendações vão ser introduzidas no novo documento, então aquilo que vamos 

aqui votar acaba por ser substancialmente alterado. ----------------------------------------------

------ Portanto, eram essas dúvidas que eu gostaria de ver esclarecidas para depois 

poder tomar uma posição em relação ao assunto.” ------------------------------------------------ 

------ Deputado António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP : ---------------------------

------ “Eu queria reforçar aquilo que disse o Engenheiro José Oliveira, porque eu acho 

que é deselegante termos convidado os Senhores Membros das Águas do Carvoeiro 

para vir cá para responderem a perguntas e a pôr os nossos pontos de vista. ------------

------ Eu acho que por uma questão de lealdade e de justiça, até porque foram tratados 

com clareza, devemos dar direito ao contraditório, à Associação de Municípios, ao 

Engenheiro Laranjeira ou ao Professor João Agostinho, para que teçam aqui alguns 

comentários também em defesa da “ama” deles. Acho que é de elementar justiça, 

porque alguns de nós estão aqui a falar de cor. ----------------------------------------------------

------- Eu queria que o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia pedisse a uma dos 

elementos das Águas do Carvoeiro, ao Senhor Administrador Delegado ou ao Senhor 

Presidente das Águas do Carvoeiro que viessem cá e usassem a palavra o tempo que 

quiserem e da forma que quisessem e tecessem os ponto de vista que quiserem 

deixar nesta Assembleia, até em função de algumas coisas que aqui foram ditas e que 

necessariamente algumas delas estão incorretas, pelas razões óbvias que nós 

entendemos. Eu fazia essa proposta à Mesa para que possa ser ouvida a outra parte e 

depois continuaríamos a discussão.” ------------------------------------------------------------------ 

------ João Agostinho – Presidente do Conselho Diretivo da  Associação de 

Municípios do Carvoeiro:  -------------------------------------------------------------------------------

------ “Ilustre Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, é para mim uma honra 

muito grande aquela que me está aqui a conceder ao estar aqui nesta Assembleia 

Municipal de Águeda, terra onde eu trabalhei dois anos, onde fui aqui professor na 

Escola Fernando Caldeira e é obviamente para mim uma honra muito grande 

regressar a Águeda e estar aqui em Águeda, junto também com um grande amigo que 

é o vosso Presidente da Câmara Municipal, o Doutor Gil Nadais que connosco tem 

trabalhado na Associação de Municípios do Carvoeiro com muito afinco.-------------------

------ Deixem-me começar por dizer isto com muita tranquilidade e com muita 

serenidade, eu sou Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do 

Carvoeiro e tenho que dizer ao meu amigo José Vidal que eu conheço muito bem e foi 

meu colega como professor em Albergaria-a-Velha e tive muita honra ser colega dele 

em Albergaria-a-Velha e acho que ele também nutre em mim essa honra de ter 
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trabalhado comigo. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, eu sou Administrador daquela casa e nunca ganhei um tostão, porque nós 

trabalhamos por amor à camisola naquela Associação. Eu trabalho há dez anos 

naquele Conselho de Administração ganhando “zero” e trabalho com amor na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal, fui eleito pelos meus pares para a 

Câmara Municipal e na Assembleia Municipal para representar o Município de 

Albergaria-a-Velha naquela Associação. -------------------------------------------------------------

------ Deixem-me dizer também que o único vencimento que eu tenho é o vencimento 

de Presidente da Câmara, porque eu também fui durante oito anos Presidente da 

Administração dos Serviços Municipalizados de Albergaria-a-Velha da qual poderia ter 

uma retribuição e tinha direito a essa retribuição e nunca recebi um tostão de ser o 

Presidente da Administração dos Serviços Municipalizados de Albergaria-a-Velha. -----

------ Isto para vos dizer que estamos a trabalhar com gente séria que quer representar 

bem o seu Município de Albergaria-a-Velha e quer representar bem todos os 

Associados da Associação de Municípios do Carvoeiro, onde estão Albergaria-a-

Velha, Águeda, Ílhavo, Aveiro, Murtosa, Estarreja e ainda cedemos um pouco de água 

ao Município de Ovar. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Meus amigos, não vale a pena estarmos aqui a arrebatar as posições aqui 

tomadas, eu digo-vos apenas e vocês decidirão em consciência aquilo que vocês 

entenderem e quiserem. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Nós estamos ali para fazer um excelente negócio para os Munícipes destes 

Concelhos todos que estão associados nesta Associação de Municípios. Aquela é 

uma Associação de Municípios de fins específicos e para servir fundamentalmente as 

pessoas. Deixem-me dizer com toda a tranquilidade que isto é um excelente negócio 

para o Município de Águeda, é o melhor negócio que o Município de Águeda pode 

fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Um Município que tem uma quota de 3%, tem um capital e um património de 3% 

e vai passar sem investir um único tostão para 12,4% e para 12,4% de capital desta 

Associação, digam-me se isto não é um excelente negócio, sem o Município de 

Águeda investir um tostão? ------------------------------------------------------------------------------

------- Eu peço-vos que vocês leiam com atenção todos os documentos que nós vos 

facultámos, todos os documentos que estão à vossa disposição. Este é um processo 

extremamente transparente. Os documentos foram cedidos à Câmara Municipal de 

Águeda, ao Doutor Gil Nadais, que os levou à sua reunião de Câmara, assim como eu 

os levei à minha reunião de Câmara, como todas as outras Câmaras levaram à sua 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 15 de Março de 2012 

27

reunião e toda a gente aprovou; falta aprovar o Município de Águeda e Vagos, que 

neste momento já levou à Câmara Municipal e vai levar também à Assembleia 

Municipal brevemente. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, isto é para Águeda um excelente negócio. Por favor não misturem aqui 

concedentes, concessionários, privados e públicos, porque isto é ”público” a 100%, 

isto é dos Municípios. Quem gere esta Associação, quem detém o património e quem 

detém o capital são os seis Municípios associados. A concessionária apenas gere o 

sistema, é como nós termos numa empresa um Administrador delegado que nos faz a 

gestão da nossa empresa. Eles só gerem a água em alta e fazem a distribuição da 

água. Isto é e será sempre dos Municípios. Não há aqui nenhuma privatização. O 

património é destes Municípios associados. --------------------------------------------------------- 

------ Meus amigos, o que nós temos é uma concessão que é às Águas do Vouga, que 

podia ser outra empresa qualquer, que ganhou o concurso público internacional há 

dezasseis e cuja essa concessão termina em 2016. Todos Municípios estão para 

fazerem uma extensão deste contrato por mais dez anos mas que está aprovado pelo 

regulador, não se está aqui a fazer nada ilegal. É o ERSAR que é o regulador que é o 

responsável pela verificação se tudo isto está legal, está aí o parecer que diz 

claramente que nós podemos fazer esta parceria novamente, estender o contrato por 

mais dez anos, porque este contrato só pode ser estendido até trinta anos, a lei diz 

claramente isto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nós temos um contrato de vinte anos e vamos estende-lo por mais dez, o que é 

perfeitamente legal. Não há aqui rigorosamente ilegalidade nenhuma, nós não vamos 

beneficiar rigorosamente ninguém e nem temos necessidade de abrir concurso público 

nenhum, porque o concurso foi aberto há dezasseis anos para uma concessão de 

vinte anos. O que nós vamos fazer é de acordo com o regulador, o ERSAR, que é 

quem supervisiona a nível nacional, a entidade reguladora das águas e dos resíduos 

que nos deu esse aval, com quem nós negociámos e apresentámos toda a 

documentação com condições de poder estender esse contrato por mais dez anos. ----

------ É tão simples quanto isto, não vale a pena metermos “areia”, eu sei o que é a 

política porque eu ando na política há vinte e oito anos e não devemos fazer política 

com coisas sérias. Estamos a tratar do abastecimento de água, não só para o 

Concelho de Águeda mas a trezentas e cinquenta mil almas da nossa Região, nós 

estamos a trabalhar para a nossa Região, não estamos a trabalhar só para o Concelho 

de Águeda. Estamos a trabalhar para estes seis Concelhos e, se calhar, no futuro 

podemos vir a trabalhar para uma Região mais alargada. ---------------------------------------
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------ Portanto, aquilo que eu vos peço é que vocês em consciência, com tranquilidade, 

mas sem “politiquices”, desculpem-me a expressão, decidam bem. Eu não estou aqui 

para a dizer para vocês votarem favoravelmente ou votarem contra. Cada um de vós 

tem consciência e faz aquilo que quiser. -------------------------------------------------------------

------ Agora, do meu ponto de vista, vocês devem defender os interesses de Águeda e 

este é um excelente negócio para o Concelho de Águeda, porque um Concelho que 

passa de 3% para 12,4% sem investir um tostão, qualquer gestor deste país ou do 

mundo inteiro diz que este é um excelente negócio. ----------------------------------------------

------ Nós vamos servir daquilo que é o património da Associação, daquilo que é o 

nosso trabalho nestes catorze anos que estão para trás e vamos com a nossa 

concessionária fazer uma extensão, não é preciso fazer concurso nenhum, o concurso 

foi feito há dezasseis anos atrás. Vamos fazer uma extensão do contrato que o 

regulador é a quem compete regular e as quem compete fiscalizar, fiscalizou e disse 

que estávamos em condições de fazer o contrato, está aí o documento, que foi 

distribuído. Eu não estou a mentir e não venho aqui mentir a ninguém. ---------------------

------ Se quiserem qualquer esclarecimento eu estou aqui e o Administrador legal para 

esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. ---------------------------------------------------

------- Agora, peço-vos com sinceridade para que não entremos aqui com “politiquices”. 

Estamos a trabalhar paraa trezentas e cinquenta mil almas da Região: Albergaria-a-

Velha, Águeda, Ílhavo, Estarreja, Murtosa, Aveiro e vamos estender a Vagos e vamos 

estender a Oliveira do Bairro, que estão altamente carenciados por este bem essencial 

que é a Água e que todos vocês sabem, e Deus queira que não, mas aquilo que vai 

provocar a próxima Grande Guerra Mundial, é a Água, que é o bem essencial para a 

vida.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deputada Carla Eliana da Costa Tavares – PS : ------------------------------------------

------ “Eu vim aqui sobretudo para dizer que esta discussão teria sido mais simples se 

este ponto tivesse sido votado não em conjunto, como foi sugestão da Associação de 

Municípios do Carvoeiro, mas em separado como inicialmente se propunha. Ou seja, 

primeiro iriamos apreciar e depois então votar a alteração aos estatutos com as 

alterações propostas no âmbito da entrada dos novos Municípios e depois então num 

outro ponto iriamos apreciar e votar o aditamento ao contrato de concessão. Na minha 

opinião, esta era a forma correta à votação de hoje, mas não foi essa a indicação que 

se recebeu da Associação de Municípios do Carvoeiro, que foi muito clara, sugerindo 

que estas duas fossem aqui discutidas num ponto único. Realmente, se tivesse sido 

assim, nós estaríamos aqui a discutir metade dos assuntos que aqui estivemos a falar 
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e teria sido mais simples, porque de facto penso que ninguém está contra o 

alargamento da rede aos novos Municípios, designadamente Oliveira do Bairro e 

Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aqui, sobretudo o que está em causa é, obviamente, o aditamento e de facto é 

aqui que reside a maior duvida, não só porque, muito embora a Associação de 

Municípios do Carvoeiro aqui tenha dito que é um excelente negócio para o Município, 

realmente fazendo fé nos dados que nos dá, tendo em conta o aumento da 

comparticipação do Município de Águeda é, de facto, um excelente negócio. -------------

------ Mas, eu fico por saber se para ao Munícipes de Águeda isto também é um bom 

negócio e aí Senhor Presidente esta é a minha maior preocupação e que eu gostava 

que realmente hoje fosse esclarecida. ----------------------------------------------------------------

------ Para além disso, e no que se refere à questão da exigência do concurso público, 

eu aí também tenho e mantenho as minhas reservas, porque entendo que neste caso 

o concurso público não seria agora, seria sim no fim da concessão, porque entendo 

que neste caso concreto não deve de haver lugar à prorrogação da concessão, nos 

termos previstos na Lei 194/2009 e isto porque da parte da concessionária não 

demonstra haver um investimento significativo. Se tivermos em conta que os treze 

milhões que vai haver em investimento são os treze milhões correspondentes a rendas 

da própria concessão. Ou seja, aquilo que vai haver é um pagamento por parte da 

concessionária à concedente de treze milhões de renda, sendo duas parcelas numa 

fase inicial do valor considerável, penso que são quatro milhões e depois oito milhões 

e depois as restantes parcelas serão de trezentos cada uma até ao termo da 

concessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Parece-me que este investimento não é propriamente um investimento da 

concessionária, no sentido em que numa concessão normal sempre haveria lugar ao 

pagamento desta renda, porque para não ser assim estaríamos perante uma 

concessão gratuita o que isso seria lesivo para todos os Municípios desta Associação. 

------ Por estas razões eu entendo que não se verificam os pressupostos legais para 

que seja autorizada a prorrogação da concessão, entendo que não está preenchido os 

requisitos exigidos pelo artigo 34º da Lei nº 189 e sendo assim, deverá sim esta 

concessão atualmente em vigor, chegar ao seu termo e no seu termo devia ser aberto 

novo concurso público. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta é a minha opinião e como o Senhor Presidente da Associação de Municípios 

não saberá, mas os presentes da sala sabem, eu sou jurista e tenho 

responsabilidades acrescidas nesta matéria e como noutras situações que também já 
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aqui defendi. Também li a informação que foi prestada pela Entidade Reguladora, aliás 

sendo que uma das Presidentes do Conselho Diretivo foi minha professora de direito 

administrativo e como tal ainda mereceu mais a minha atenção. ------------------------------

------ Mas, de fato, isto não é um parecer como inicialmente se fez crescer e crer, é sim 

uma informação, informação essa que, aliás, termina com algumas recomendações, 

que daquilo que eu pude ver não foram bem concretizadas depois na proposta de 

aditamento ao contrato. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Essas sim são as maiores reservas que eu tenho, não só sobre o ponto de vista 

legal, mas também sobre o ponto de vista do impacto que esta prorrogação da 

concessão vai ter nas tarifas e nos Munícipes em concreto e sendo assim eu gostaria 

de ser esclarecida para também decidir melhor sobe esta matéria. ---------------------------

------ Esqueci-me de fazer uma pergunta que é muito importante. O Senhor Presidente 

da Associação de Municípios do Carvoeiro referiu há pouco que fosse fornecida toda a 

documentação para análise pelas Assembleias Municipais. Há um documento que é 

muito importante e que não foi fornecido nem a Águeda, nem Aveiro, nem Estarreja, 

nem a Ílhavo e que toda a gente pediu que fosse fornecido e que é muito importante 

para que seja aferido a determinação da fixação das tarifas e também para 

compreendermos a concretização de diversas alterações previstas no aditamento ao 

contrato, designadamente da cláusula décima sexta, que é o caso base, que é referido 

várias vezes ao longo deste documento. De facto, eu tenho conhecimento que nós não 

recebemos, assim como Aveiro, Ílhavo e acho que é importante e é um documento 

que faz muita falta.” ----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Muitas das intervenções que aqui se fizeram apelaram à sobreposição dos 

princípios ideológicos; eu também tenho “castelos ideológicos”, alguns até dirão que 

têm mesmo “torres de marfim ideológicas”, que uso como o meu farol até 

comportamental e de princípios, mas que preciso de contextualizar com a sociedade 

que me integro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ É nesse sentido que, apesar de algumas questões que levanto para mim próprio 

e que ajudei a transcrever para o parecer da Comissão, é possível transformar essas 

questões em procedimentos mas que não poderemos utilizar como instrumento para 

bloquear uma solução progressista, uma solução necessária, embora que não tivesse 

que ser esta solução. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso que também estaremos aqui a colocar dentro do mesmo depósito 

situações que fisicamente não cabem no mesmo depósito, água em alta e água em 
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baixa. Há depósitos para uns e depósitos para outras. -------------------------------------------

------ Temos alguns problemas para resolver, alguns ajustes de contas para fazer com 

a distribuição em baixa. Com a AdRA, temos aspetos para melhorar e para resolver. --

------ Naquilo que é possível para ligar, como seja as questões que no início iniciei 

sobre os investimentos não realizados, era mais do que um compromisso, era uma 

contrapartida. Como é que nós vamos saldar as contas não deixando o Município de 

Águeda prejudicado, porque transferiu para a AdRA todo o seu património de 

distribuição em baixa, as captações existentes por contrapartidas. Algumas dessas 

contrapartidas, já sabemos que não se vão realizar, como é que vamos voltar a 

abordar esta questão. É uma recomendação para a Câmara Municipal que 

desencadeie esse processo. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Há pouco, o nosso colega Engenheiro Hilário Santos colocava a questão do 

papel e da insuficiência da documentação, nós temos que acreditar que é a ERSAR,   

Entidade Reguladora, que cumprirá melhor o seu papel melhor do que a Entidade 

Reguladora que fixa os preços  dos combustíveis o está a fazer. Temos que acreditar 

que conseguirá, até porque teve o cuidado de colocar no parecer da ERSAR, nas suas 

conclusões finais o imperativo de uma salvaguarda, que como uma contrapartida à 

extensão por um período de dez anos, sem novo concurso público, que é a obrigação 

efetiva da aplicação do valor do investimento. Os treze milhões que servem de 

contrapartida para ter um período de amortização pelos dez anos, efetivamente 

poderão não era necessários para viabilizar a obra que será colocada a concurso, mas 

esses treze milhões terão que ser investidos. ------------------------------------------------------- 

------ O que me parece pertinente e foi das questões mais pertinentes que a Comissão 

colocou, ao Senhor Presidente da Associação de Municípios, como é que 

salvaguardamos que o excedente não investido dos treze milhões revertem para o 

interesse público e em última instância e também ao encontro das preocupações do 

camarada Paulo Seara, como pode haver expetativa de que as tarifas no consumidor 

possam ser beneficiadas por esse excedente.” -----------------------------------------------------   

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ---------------------------------

------ “Senhor Presidente, nunca para nós esteve em causa o investimento, nunca para 

nós esteve em causa a importância desta obra, nunca para nós esteve em causa a 

posição da Associação de Municípios do Carvoeiro, nunca para nós esteve em causa 

que esta Associação tenta defender da melhor maneira possível os interesses dos 

seus Munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Mas, como disse a minha colega Carla Tavares, o negócio pode ser vantajoso 

para o Município de Águeda, mas não quer dizer que seja vantajoso para os Cidadãos 

de Águeda, porque nós passaremos para uma cota de cerca de dois milhões de 

metros cúbicos por ano e a diferença que existe no processo de doze anos é 

simplesmente esta, o custo de extração da água mais ou menos a catorze cêntimos, 

porque o investimento ponho de e não conta, anda na ordem dos três milhões 

trezentos e setenta e os Munícipes de Águeda vão pagar, por via indireta, dez milhões 

trezentos e vinte em doze anos. Quer dizer com isto que os Munícipes de Águeda vão 

pagar sete milhões de euros para ficar com 10% dessa tal Associação. --------------------

------ Vamos cá ver, é um bom negócio, mas somos todos nós, os de Águeda, os de 

Aveiro, os de Murtosa, que vamos ter de despender muito mais do nosso bolso para 

este negócio, que é também o que está aqui em causa. Por isso, nós dissemos que se 

não for possível o concurso público, que era o que nós defendíamos. E porquê o 

concurso público? Concurso público para privilegiar a concorrência. Se não fosse 

possível isto, que houvesse a consulta a outras entidades. -------------------------------------

------ A Doutora Carla Tavares levantou aqui um conjunto de questões que eu não sei 

responder, mas eu não vou pôr em causa da legalidade do ato. Acredito que tudo se 

fará e que a legalidade do ato seja clara. Mas, o meu problema não é a legalidade do 

ato, o meu problema é a vantagem do ato e isto também é defender os nosso 

Munícipes. Eu não estou preocupado porque os recursos naturais não são de quem os 

tem lá no sítio. Os recursos naturais, esses sim nunca devem ser privatizados. 

Podemos dar a possibilidade de alguém extrair mas o controle é de todos e não é de 

A, B ou C. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, a minha questão é esta: Como disse o João Agostinho, isto é um modelo 

de negócio, pois é e é isso que está em causa. Mas este é um modelo de negócio que 

é claramente, do meu ponto de vista, prejudicial para os nossos Munícipes. --------------

------ Por isso, eu acho que se as outras Assembleias Municipais não votaram contra 

isto, nós até temos um dever moral de votar contra isto para obrigar isto a ser 

renunciado, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que isto vai ser renunciado; 

porque eu não tenho duvidas nenhumas que qualquer empresa que tenha uma 

faturação de dois milhões e oitocentos mil euros e ganha um milhão de EBITDA, ou 

ganha um milhão de resultados antes de impostos, quando tiver uma faturação de 

cinco milhões e setecentos, que é o que passa a ter a partir de 2014 ou de sete 

milhões e tal a partir de 2010, não vai prescindir de a ter e nem que tenha que abdicar 
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do seu subsídio de natal e do seu subsídio de férias, reduzir as margens de lucro. É 

esta a nossa obrigação moral e temo que lutar por isto. ----------------------------------------- 

------ Meus amigos, isto não tem a ver com questões de ser mais honesto ou menos 

honesto, não tem nada a ver com questões de Partidos de Direita ou com Partidos de 

Esquerda, tem a ver com questões de princípios para os quais nós fomos eleitos pelas 

populações para defender os interesses das nossas populações, não é para termos 

edifícios e Câmaras bonitas, não é para isso, é para vivermos todos melhor e é isso 

que está aqui em causa.” ---------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado José Carlos Raposo Marques Vidal – PS: -----------------------------------

------ “Em primeiro lugar eu quero cumprimentar o João Agostinho, porque houve aqui 

uma má perceção daquilo que eu disse. Eu quando falei de um “corrupto” falei da 

pessoa certa. Eu não falei em “João Agostinho”, que conheço perfeitamente e também 

não tenho nada contra o Engenheiro Laranjeira, ou o Engenheiro Fausto. Eu só disse 

que qualquer negócio onde este “Senhor” se meta, não há um único que se conheça 

que não tenha regularidades ao processo, acho que até o gabinete jurídico dele tem 

trezentos e tal processos nos vários Tribunais do País. A questão aqui não era de 

ofensa mas apenas uma questão de princípio, uma pessoa que negoceia com um 

corrupto está a negociar mal. ----------------------------------------------------------------------------

------ Há um ponto aqui que eu não percebi que o Engenheiro Farias falou e não me 

esclareceu. Segundo o que está aqui nestes pareceres, até no exemplo dado como 

vantagem para Águeda, se fossem os Municípios a assumir nós teríamos uma posição 

que hoje é valorizada em cerca de cinco milhões de euros, francamente João 

Agostinho, o Senhor é melhor do que eu em contas, cinco milhões de euros? Cinco 

vezes oito são quarenta. Então, as Águas do Vouga compram logo ao fim dos catorze 

anos. Eu acho que vai valer mais do que quarenta milhões de euros, pelas contas feita 

por alto pelo Engenheiro Hilário, isto dá um ano ou dois ao fim dos catorze anos da 

concessão. A concessão é para cumprir, há deveres e há direitos até 2016? são 

quatro anos? Daqui até lá não dá para fazer um concurso? Se abrirmos um concurso 

no verão com pessoas interessadas e se consultarmos empresas, não irão todos dar 

mais do que as Águas do Vouga? Porquê esta preocupação, porquê os trezentos mil 

euros? Os trezentos mil euros não será pouco por ano? Para um Grupo tão grande 

podiam dar quinhentos mil euros e reduziam o lucro para um valor mais baixo. ---------- 

------ Sempre que eu aqui venho e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal sabe 

disso, sempre que eu aqui venho concordo sempre com o Engenheiro Hilário Santos, 

posso depois é divergir, mas hoje é quase impossível não concordar, porque ele sabe 
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muito mais disto do que eu. ------------------------------------------------------------------------------

-------- Hoje estamos a debater-nos numa das coisas que são as essências e se nós, 

Águeda, vamos ganhar e ganhamos e vamos melhorar e melhoramos, essa melhoria e 

esse ganho é pontual, porque se assim não fosse o negócio seria zero trinta agora, 

zero trinta daqui a quatro anos e zero trinta daqui a vinte anos, que é o mesmo que as 

Águas do Vouga pagam sempre trezentos mil todos anos sempre a mesma coisa e 

passam de duzentos mil utentes a pagarem para trezentos e cinquenta mil a pagarem, 

é mais cento e cinquenta mil utentes a pagarem. Portanto, o lucro é muito superior do 

que seria o atual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu acho que se deve alterar este tipo de contratos, entrando noutro tipo de 

negociações se, efetivamente, o negócio for para se fazer. Neste contrato com estes 

Senhores eu voto contra.” -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deputado António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP : ---------------------------

------ “Eu queria tecer algumas considerações sobre alguns aspetos para tentar 

escalona-los hierarquicamente, se bem que alguns dele, vão-se interpor uns com os 

outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Isto é assim, nós chegamos aqui forçados sobre a pressão da decisão. É bom 

não esquecer que estamos a discutir um projeto cuja discussão técnica, no mínimo, 

vem desde 2003, ou seja, andaram nove anos a discutir e depois chegaram aqui para 

que nós, em nove dias, em consciência o subscrevêssemos e isto não pode ser. --------

------ Há uma clara falta de discussão pública deste projeto e eu digo conscientemente 

que tenho muitas dúvidas que as restantes Assembleias Municipais que já votaram 

este assunto o tenham feito em consciência ou com alguma capacidade e 

conhecimento daquilo que estavam a ler. ------------------------------------------------------------

------ Isto até porque ainda há bocado o colega Paulo Seara aqui veio dizer que a 

Comissão obstaculizou a ida a Albergaria e depois chegou aqui e não ficou 

esclarecido. Pois, claro que não, porque só leu o primeiro parecer, em que nós por 

falta de matérias de esclarecimento dissemos “votem contra até estarmos 

esclarecidos”, mas não leu o segundo parecer e portanto não pode estar esclarecido, 

pelo que tanta fazia ir como não ir, quando não se lê não se pode ficar esclarecido. ----

------ Mas, também aceito que não tivesse ficado perfeitamente esclarecido com o 

texto do segundo parecer, porque aquilo que a Comissão se limitou a fazer foi 

questionar, perguntar, tirar dúvidas, verter para o papel e, contrariamente àquilo que 

fizemos da primeira vez em que dissemos que há aqui muitas falhas de informação, 

“votem contra até estarmos esclarecidos”, agora em consciência achámos que não o 
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devíamos fazer, até porque a Comissão é heterogénea, tem gente de todos os 

Partidos Políticos, tem um Independente e não é à Comissão que permite induzir ao 

voto dos Senhores Membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 

------ Enquanto eu e os meus colegas estivemos na Comissão, pensam da mesma 

maneira, seremos isentos em trazer a esta Assembleia a informação que nos pedem 

que vamos recolher, se seremos sempre isentos de não dar a nossa opinião pessoal 

porque ela por muito que se queira ou não se queira, quer politica, quer materialmente, 

influencia depois as pessoas. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Os Senhores Membros desta Assembleia Municipal devem ser suficientemente 

responsáveis, saber ler aquilo que se escreve, procurar esclarecer-se sobre aquilo que 

lá não está quando tomam decisões e particularmente decisões graves, como é esta 

que tem que ser tomada, grave pela sensibilidade que ela representa para o 

Município. Devem, em consciência, saber se estão ou não a votar ou uma política de 

questão pessoal ou o bem-estar global das pessoas ou o seu bem-estar global 

também. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, é isso que eu acho que foi o que a Comissão pretendeu trazer aqui, 

uma informação isenta e creio que o fez. ------------------------------------------------------------ 

------ Depois foram aqui colocadas algumas questões, nomeadamente o Senhor João 

Agostinho que disse que a ERSAR não obstaculiza e que “autorizou” que fosse feito. É 

óbvio que autorizou. Está aí, também não podia deixar de ser, porque a autorização 

que deu está enquadrada com a lei e apesar da ERSAR ter dito começar que não 

podemos impedir e que é a lei, mas, como sabe colocou algumas reservas, porque a 

ERSAR no parecer que dá, diz que já em 2004 as partes contratantes pretenderam 

alterar o contrato prorrogando a concessão por dezanove anos com investimentos da 

concessionária e, nessa altura, a ERSAR chumbou o processo, porque disse há luz no 

quadro legal então vigente, o IRAR, que era a anterior Entidade que veio a ser 

substituída pela ERSAR, considerou naqueles documentos um cenário alternativo ao 

proposto que permitia a realização de um investimento necessário, mantendo a 

responsabilidade na concedente, ou seja, nos Municípios do Carvoeiro, de modo a não 

alterar a natureza do contrato de concessão. ------------------------------------------------------- 

------ Assim, recomendou a prossecução do estudo do modelo para o reequilíbrio de 

modo a encontrar uma solução equilibrada para encontrar os novos investimentos e o 

alargamento da área de concessão, do ponto de vista dos interesses da concedente, 

da concessionária e dos utilizadores finais. Portanto, já nessa altura, como o Senhor 

Professor sabe, a ERSAR teve dúvidas de que fosse extrapolado para o benefício do 
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consumidor final, as vantagens e as desvantagens que na altura o estudo comportava. 

Recomendava então que o projeto ponderasse uma compensação do investimento 

através do aumento das tarifas dizia, muito claramente, sem ultrapassar os níveis de 

aceitabilidade social. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, diz também que o prazo de concessão deveria ser minimizado face a 

implicar restrições à concorrência. ---------------------------------------------------------------------

------ Portanto, da leitura que se extraiu do parecer da ERSAR se deduz que não 

obstaculiza porque também não pode, dado que há um investimento de relevo que 

está a ser ponderado mas, entretanto põe claras reservas também sobre se haverá 

algum benefício transparente e horizontal que venha a incidir sobre o consumidor final 

e que a este traga vantagens. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, o que está aqui em causa, como aqui já se discutiu, não é propriamente 

o investimento em si. De facto, aquilo que está aqui em causa é o modelo de negócio 

que se desenhou, porque esse modelo de negócio a nós parece incorreto, a Comissão 

teve o cuidado de se esforçar por sugerir e por apresentar uma outra alternativa, entre 

muitas que provavelmente podem vir a existir, se for reestruturado o negócio que aqui 

está a ser proposto que seja aprovado, que é o negócio com privados ou com os 

Municípios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu diria também que compreendo, de alguma forma, a posição do nosso 

Presidente. O nosso Presidente disse aqui, e já agora permitia-me aqui só um 

parêntese “... para dar uma ideia do estado da água no Município tinha que ir fazer um 

levantamento às captações...”. Senhor Presidente, por amor de Deus, creio que foi um 

desabafo, mas o Senhor não tem conhecimento das captações e eu acredito que 

tenha, pode dar o seu parecer do que quiser, ou mais técnico ou mais político. Agora, 

o Senhor Presidente quis, foi “fugir com o rabo à seringa”, se me é permitida a 

expressão e eu já lhe disse aqui que o Senhor Presidente deve subscrever sempre as 

propostas que faz a esta Assembleia Municipal sem medo de tomar posições pessoais 

e o Senhor não tem que ter medo de as tomar porque foi universalmente e 

democraticamente eleito, foi a votos. ------------------------------------------------------------------ 

------ Portanto, todas as posições que tomar só lhe ficam bem, mesmo que elas vão 

contra a maioria das pessoas, desde que sejam sustentadas e que sejam honestas. ---

------ Se bem o conheço o Senhor Presidente, eu sei que normalmente não toma 

posições desonestas, pode ter enfim um enquadramento enviusado, mas isso nós 

também podemos ter, mas sei que normalmente o Senhor não foge e não costuma dar 

opiniões desonestas. ---------------------------------------------------------------------------------------
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------ Portanto, eu acho que teria sido muito importante que o Senhor Presidente 

tivesse dado a sua opinião escrita a esta Assembleia Municipal. Não é verdade que o 

tenham obrigado a ter vinte e quatro horas para a dar. Como o Senhor Presidente 

sabe, foi apresentado o primeiro parecer nesta Assembleia Municipal e já na altura 

sugeria que o Senhor Presidente o fizesse e com a sua capacidade também não creio 

que o Senhor em meia hora não redigisse um parecer pequenino e depois uma das 

quaisquer suas colaboradoras tivesse passado ao computador e o tivesse feito chegar. 

------ É um lapso e é uma lacuna que eu entendo que tem implicações na votação que 

é feita relativamente a este ponto nesta Assembleia Municipal. -------------------------------

------- Mas, eu também compreendo que, de algum modo, e se não fosse muito 

relevante e muito importante, na minha opinião, eu creio que era impensável um 

projeto destas e uma propostas destas viessem a ser chumbados e temos os 

exemplos das outras Assembleias. Se na primeira Assembleia Municipal onde isto veio 

não se tem levantado a questão, eu acredito muito honestamente, sem querer acusar 

ninguém, mas acredito que isto já estava aprovado, porque da forma como muitas das 

vezes os assuntos são votados, este assunto, como tantos outros, era votado de 

caras. Aliás, devo realçar que na reunião de Executivo este assunto foi aprovado por 

unanimidade, ninguém contestou isto e eu tenho que questionar também como é que 

os Senhores Deputados do PSD votaram a favor disto, porque depois de tantas 

dúvidas que isto está a levantar, pelo menos, poderiam “apertar” com o Senhor 

Presidente da Câmara e não o fizeram. --------------------------------------------------------------

------ Digamos então que daquilo que aqui foi dito “Águeda” ganha. Ganha mas eu sei 

que pode ganhar mais. Porque é que o Senhor Presidente da Câmara Municipal quer 

avançar para este género de negócio em que Águeda fica altamente prejudicada? Eu 

vou dizer-vos o porquê. É que o Senhor Presidente da Câmara a troco de um 

investimento zero, que lhe liberta o Plano e o Orçamento para outro tipo de obras que 

ele quer fazer, não tendo investimento neste projeto vai faturar um diferencial de três 

para doze virgula quatro por cento. Ou seja, estamos a falar de que a custo zero o 

Senhor Presidente pode nos próximos anos aumentar o imobilizado municipal de mil e 

setecentos e tal mil euros correspondente, neste momento, a cinco milhões de conta. -  

------ Mas, o Senhor Presidente da Câmara esquece-se de uma coisa. É que a 

vantagem de imobilizado pode ser acrescida por uma vantagem de exploração e sem 

vantagem de exploração, de facto, o Senhor Presidente sai airoso porque não 

metendo nada, sai beneficiado com cinco milhões, revertendo essa vantagem do 
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dinheiro que vai para o investimento vindo do POVT e aquilo que a concessionária irá 

eventualmente investir no projeto. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, eu diria que o Senhor Presidente também, em descargo de consciência, 

esfrega as mãos como “Pilatos” e diz: “Eu até estou à vontade, não tenho nada a ver 

com isso. Falta de água eu não vou ter, eu tenho um contrato com a AdRA, os 

meninos têm que pôr cá a água porque contratualmente e eu não tenho nada a ver 

com isso e o problema não é meu”. -------------------------------------------------------------------- 

------ Senhor Presidente, tem toda a razão porque nós autorizámo-lo aqui a fazer um 

contrato com a AdRA que “obrigatoriamente” tem que meter cá a água, está no 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sabe que se avançarmos com uma situação dessas para Tribunal “alguém vai ter 

que pagar as vacas ao dono”, se me é permitida a expressão e quem não cumprir vai 

ter que pagar e aí o Senhor Presidente está completamente à vontade e eu estou de 

acordo consigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, do meu ponto de vista, eu acho que isto não pode ser visto dessa 

maneira, porque eu acho que competiria aos Municípios a exploração, porque a 

exploração dá milhões e esses milhões podem ser distribuídos pelos Municípios e 

quando me vai dizer que os Municípios não têm capacidade de endividamento, então 

eu terei que dizer que alguns Presidentes de Câmara e alguns Deputados Municipais 

que andaram a aprovar o que não deviam, deviam de ir para a cadeia, porque quem 

se endividou ao ponto de já não ter capacidade de mexer para lado nenhum, já não ter 

capacidade para arranjar trezentos ou quatrocentos mil euros, o melhor é saber o que 

é que lhe vai fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu não sei se a Constituição da Doutora Carla Tavares ainda prevê referendos 

locais, mas se forem possíveis os referendos locais, então vamos referendar alguns 

Presidentes de Câmara, porque quem não se endivida e quem não tem capacidade 

para pedir quatrocentos mil euros, estamos muito mal da vida. Mas, Águeda tem essa 

capacidade. O que o Senhor Presidente não pode é fazer reverter o dinheiro para as 

obras que o Senhor quer fazer. -------------------------------------------------------------------------

------ Tem também que se lembrar de uma coisa, que já foi aqui muito vezes sugerido, 

numa questão de emergência também lho dávamos porque sei que é uma pessoa 

esforçada e também tem alguma visão, se lhe demos essa autonomia para gerir, há 

uma coisa que o Senhor Presidente tem que se lembrar que o Senhor não é o dono do 

Município, o Senhor administra e aquilo que deveria ser a vontade das pessoas é que 

o Senhor devia administrar. Tem as suas convicções e os seus projetos que deve 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 15 de Março de 2012 

39

cumprir, mas há coisas que são básicas e fundamentais e se neste Município se 

entender que, por exemplo, este negócio é uma questão fundamental porque devem 

canalizar fundos, o Senhor Presidente vai ter que repensar o seu Orçamento e Plano 

de Atividades, até porque como sabe deixou lá um milhão em “outros” que como não 

sabemos como irá ser aplicado está potencialmente disponível, é uma questão de tirar 

alguns “Protocolos” aos Senhores Presidente de Junta de Freguesia, não sei se pode 

porque alguns deles atravessaram aqui a cabeça a favor do seu Orçamento. -------------  

------ Mas, Senhor Presidente, nós temos dinheiro suficiente para investir neste projeto 

a nossa cota parte, porque seguramente não vão ser treze milhões de investimento, 

vai ter que ser feito pelos privados e que, neste caso, poderia ser substituído pelos 

Municípios. Vai ser menos e fazendo uma extrapolação para vinte cinco milhões de 

investimento, nem sei se chegará a tanto, como sabe, neste momento, as empresas 

construtoras andam todas com as mãos na cabeça à procura de um trabalho e 

estamos na boa altura da contratação. ---------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente, sabe perfeitamente que, se calhar, nem vinte cinco milhões 

vão ser e não sendo vinte cinco milhões, também não serão treze, nem oito, se calhar, 

serão para aí meia dúzia de tostões e a nossa cota parte de doze por cento nisto, 

partindo de um pressuposto como a Comissão explica, que durante dois anos o 

Senhor pode fazer este investimento e estou a falar da parte que nos toca, que há 

uma comparticipação de oitenta por cento e já nem falamos em mais, porque se o 

POVT vier comparticipar a imagem, então ainda se reduz menos a necessidade de 

investimento dos Municípios e o Senhor chega ao fim com a necessidade de investir 

trezentos e dez ou trezentos e cinquenta mil euros, sabe do que é que estou a falar 

Senhor Presidente? Estou a falar do Agitágueda. -------------------------------------------------

------Trezentos e cinquenta mil euros é quanto vale o Agitágueda. Eu não quero que o 

Senhor Presidente acabe com o Agitágueda, mas sei que tem capacidade de 

imaginação para arranjar estes trezentos e cinquenta mil euros. ------------------------------

------ Depois de tudo aquilo que aqui foi dito, que extrapolou para aqui as vantagens do 

negócio destes, porque a rentabilidade é altamente apetecível, Senhor Presidente da 

Associação de Municípios do Carvoeiro e Senhor Presidente da Câmara, eu não 

percebo como é que os Municípios não assumem esta responsabilidade, porque eu 

não acredito que Albergaria esteja com a cabeça tão no cepo que não tenha 

capacidade de endividamento para valores desta ordem, não tenho dúvidas que a 

Câmara Municipal de Águeda tem seguramente capacidade para isto. Ainda tem 

crédito no mercado e justiça seja feita ao Senhor Presidente, a gestão que fez no 
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primeiro mandato permite-lhe agora não negar aquilo que eu estou aqui a dizer. --------

------ Com a capacidade que o Senhor Presidente de angariar financiamentos para 

montes de projetos que tem em mãos, eu não tenho dúvidas que é muito fácil arranjar 

dinheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, é este tipo de negócio que a Comissão entendeu trazer a esta 

Assembleia Municipal, que é uma opção de negócio que neste momento foi 

considerado e que nos parece que tem pernas para andar nesta ou noutra versão 

similar e trará aos Municípios nomeadamente ao Município de Águeda vantagens 

acrescidas do que aquelas que tem efetivamente, com o ponto de vista bastante 

dispensável de colher dividendos a custo zero, é uma ótima gestão colher dividendos 

a custo zero, mas se investirmos alguma coisa mais nos tempos que correm, se 

calhar, todos os milhões que aqui foram falados reverterão para os doze vírgula quatro 

por cento deste Município numa parte significativa de investimento. -------------------------

------ Meus Senhores e Minhas Senhoras, o que está aqui em causa não é, 

efetivamente, o setor privado, seria um estranho que alguém do CDS estivesse aqui a 

questionar o setor privado, o setor privado existe para dar lucro, se possível muito 

lucro. Se puder ter estudos eficientes em áreas eficientes pode e deve ganhar muito 

dinheiro. O problema é só este, é que esse lucro donde vem? Não vem da Câmara 

Municipal de Águeda, não vem da Câmara Municipal de Albergaria, vem sim do bolso 

dos contribuintes. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, estamos suficientemente escaldados com empresas, com 

parcerias intermunicipais com o Estado, em que temos estado a ser sonegados de 

valores sem contrapartidas por força de um contrato que ficou estabelecido. --------------

------ Sabemos perfeitamente que, neste momento, o contrato que temos com a AdRA 

poderia ser denunciado, obviamente que não é do interesse do Município, nem do 

interesse de ninguém que se denuncie. Mas, já temos a experiência de que quando a 

entidade Reguladora não é suficientemente forte e nós infelizmente não temos em 

Portugal Entidades Reguladores suficientemente fortes, tem-se visto em todos os 

setores, quando não temos quem paga é sempre quem está no terminal, é o 

consumidor. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Este projeto é um projeto traçado, desenhado, na minha opinião, para ir ao bolso 

ao consumidor, porque ele prevê que possam ser feitas correções flexíveis, elásticas, 

dependendo da negociação, da capacidade de posição, da boa vontade entre as 

partes e hoje estarão lá uns e amanhã estarão lá outros e é sempre muito duvidoso 

quando as coisas não são claras e matematicamente precisas. -------------------------------
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----- Portanto, no meu entender, este é um contrato que pode ser muito melhor se os 

Municípios tiverem a coragem de assumir, alguns podem mais que outros, alguns 

podem e abdicam a favor dos outros que têm mais capacidade e os outros colherão os 

frutos nos anos mais próximos do investimento que agora possam fazer. Com a 

certeza única e exclusiva que eu tenho é de que nos Municípios o Cidadão é 

defendido, porque compete às Assembleias Municipais a qualquer momento pedir 

alteração de regras nos contratos em que as coisas ficam muitas das vezes omissas e 

nebulosas, não sabemos se é assim. -----------------------------------------------------------------

------ Não vou influenciar ninguém, acho que cada um tem personalidade suficiente e é 

dono da sua vontade de tomar decisões. Direi que eu, pessoalmente, e porque 

entendo que há melhores soluções neste momento, neste momento e perante aquilo 

que aqui está, eu sou contra assinar este tipo de contrato. Os colegas não têm que me 

seguir, farão o seu juízo de valor. Eu assumo a minha responsabilidade pessoal e 

politica relativamente aquilo que estão aqui a fazer. Acho que os colegas devem fazer 

o mesmo, tendo em conta que estará em causa, na mente de cada um de nós, 

fundamentalmente o benefício dos Munícipes e das populações que vão ser servidas 

por este novo projeto.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passo a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder às questões colocadas e prestar os devidos 

esclarecimentos, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------

------ “Eu gostaria de usar da palavra antes do meu colega, independentemente de 

poder ou não. Eu já estou habituado, e eu não me vou emocionado, a ser tratado de 

incompetente aqui nesta Assembleia Municipal, porque os Senhores têm sempre 

ótimas soluções, sabem todos muito de legislação e nós é que somos uns 

incompetentes. Agora, não sou só eu, é aqui o João Agostinho e todos os outros que 

estiveram e tomaram estas decisões na Associação de Municípios. Não escolhemos a 

melhor opção. Há melhores opções e nós somos uns incompetentes. -----------------------

------ Na realidade, temos umas Câmaras Municipais mal geridas, temos umas dívidas 

brutais, temos situações económicas completamente destruídas, não temos hipótese 

de ir a Fundos, estamos arruinados e por isso merecemos ser postos constantemente 

em causa, porque há modelos de gestão melhores e soluções melhores do que 

aquelas que apresentamos. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Mas, eu por mim já estou habituado, só que as palavras passam mas as obras 

ficam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Relativamente àquilo que está em causa, Meus Senhores, temos argumentos 

mas também é preciso fazer cenários e temos cenários. ----------------------------------------

------ Nós não estamos sozinhos, como eu disse nós não somos uma “ilha”, nem isto é 

um “País”. No setor das águas ninguém sabe o que se vai passar, esta é a primeira 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A água na nossa Região, embora com os aumentos que tem tido, é das mais 

baratas do País. Temos Lisboa que é de “borla”, mas isso tem a ver comos efeitos 

estatísticos, em que a mesma empresa, a EPAL, vende-a a dezoito cêntimos aos 

Munícipes em baixa na grande Lisboa e vende ao Município de Amadora e etc., a 

cinquenta e oito cêntimos em alta. Isto só para vermos a diferença. -------------------------

------ Também aquilo que a União Europeia considera como um valor mínimo a água 

em alta, tanto quanto penso, esse valor mínimo é de quarenta e cinco cêntimos. --------

------ Ora, aquilo que se passa é que é meu entendimento que, independentemente 

daquilo que nós façamos, a água a médio prazo irá ser tabelada a nível Nacional. ------

------ A respeito deste contrato, eu se estivesse no lugar do João Agostinho e se isto 

fosse “chumbado”, convocava uma reunião do Conselho de Administração e mandava 

avançar o processo, porque Águeda vai beber água exatamente ao mesmo preço que 

os outros Municípios. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Quer adiram, quer não adiram a este projeto, a diferença do valor da água nas 

nossas torneiras vai ser o mesmo e escrevam isso. A única diferença que há é que 

nós participamos no capital da sociedade ou não participamos. Ou estamos a atirar 

12% de não sei quantos milhões de euros fora ou não estamos. A única diferença é 

esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Associação de Municípios do Carvoeiro reúne amanhã e decide avançar com o 

projeto, Águeda não quis, paciência! Não é a Câmara Municipal de Águeda que vai 

dizer que não queremos água do Carvoeiro, porque a água é vendida à AdRA e a 

AdRA poe-a aqui. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A única diferença é que se votarem contra empobrecem o Município de Águeda, 

é só a única diferença, porque nós não vamos depois decidir. Não é a Câmara e a 

Assembleia Municipal de Águeda que vai decidir se o investimento é feito ou não e 

qual é o preço da água. Mas, não somos nós. ------------------------------------------------------ 

------ Os Senhores querem que eu assuma posições, mas eu assumo sempre as 

minhas posições, por escrito ou por aqui, que são gravadas. Eu acho que aquilo que 

devem fazer é ter uma votação nominal e assumir cada um a sua posição a respeito 
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deste assunto para que todos fiquem tranquilos com as consequências futuras com as 

ações, porque eu assumo sempre as minhas e é isso que eu estou aqui a transmitir.”-- 

------ Peço desculpa, mas eu fui colocado aqui perante um cenário de “chumbo” e tive 

de pensar nas consequências dele. Eu estou convencido da decisão que tomei e 

trouxe-a aqui. Agora, não me venham cá com histórias. Então, os Senhores pensam 

em tudo enão pensaram nessa, também podiam ter pensado. Eu disse aqui que é uma 

possibilidade.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ---------------------------------

------ “Senhor Presidente, eu presumo que o Senhor sabe que qualquer assunto que 

traga a esta Assembleia Municipal para ser votado pode ser “aprovado” ou 

“chumbado”. Não pode dizer agora á última da hora que “quando começo a ver que 

isto vai ser chumbado e digo assim…”, não pode ser assim, porque já devia perceber 

que pode haver uma situação ou outra previamente. --------------------------------------------- 

------ Eu fiz-lhe uma pergunta clara na minha intervenção: A subida que as Águas do 

Carvoeiro vão ter para vender à AdRA vai ser refletida nos Munícipes ou não? Eu julgo 

que vai ser refletida nos Munícipes, mas não sei, por isso lhe fiz esta pergunta. ----------

------ Ora bem, se é que eu percebi aquilo bem, é que o Senhor Presidente da Câmara 

acabou de dizer que esta subida da água não vai ter reflexos nos Munícipes, porque o 

Senhor Presidente está a dizer que se nós “chumbarmos” isto hoje aqui o investimento 

realiza-se? Não se realiza! Senhor Presidente da Câmara a pergunta é a seguinte, se 

nós chumbarmos isto hoje aqui é possível alterar o contrato de concessão sem a 

nossa aprovação? É o que nós precisamos de saber, porque isto é importante para 

todos nós, do meu ponto de vista. Eu pensava que não, mas percebi que o Senhor 

Presidente tinha dito que sim. Diga-me só se é “sim” ou “não”, porque é importante 

para nós sabermos porque se calhar, nós não estamos aqui a fazer nada. Se todos os 

Municípios, já quase todos praticamente, aprovaram e o Senhor Presidente está a 

dizer que, independentemente, do nosso voto se estivesse na posição do Professor 

João Agostinho reunia o Conselho Diretivo das Águas do Carvoeiro, fazia-se o 

investimento,  subia-se o preço e que isto não valia nada, então, provavelmente, como 

diria ontem o José Ferreira “fizemos serviço público mas não fizemos mais nada”. ------ 

------ Senhor Presidente, a minha questão é esta, o facto de nós votarmos contra isto 

hoje implica que a concessão possa ser estendida por mais dez anos ou 

automaticamente, neste momento, não pode ser? É este esclarecimento que eu lhe 

peço, se é que mo pode dar.” ---------------------------------------------------------------------------- 
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------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passo a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder às questões colocadas pelo interveniente, nos termos que 

se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Não estou capaz juridicamente de lho afiançar, mas é uma hipótese que deve 

ser jogado.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ---------------------------------

------ “Então, está a dizer-nos que o nosso voto pode não servir de nada? Basicamente 

é isso que está a dizer, é isso não é? -----------------------------------------------------------------

------ Eu gostaria de ser esclarecido, porque há um dado novo e, segundo me 

apercebi, o Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que não estávamos aqui a 

discutir nada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ João Agostinho – Presidente do Conselho Diretivo da  Associação de 

Municípios do Carvoeiro:  -------------------------------------------------------------------------------

------ “Obviamente que eu sou apenas um sexto da Associação de Municípios do 

Carvoeiro, não posso responder a coisa pelos meus pares, porque na reunião do 

Conselho de Administração podem resolver outra coisa. Eu não posso assumir aqui 

uma responsabilidade dessas. --------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, aquilo que eu terei que fazer se a Assembleia Municipal de Águeda vier 

a ”chumbar”, é reunir com o Conselho Diretivo e analisar a situação. Eu não posso 

assumir isso sozinho, eu represento-me a mim próprio. Eu estou aqui em 

representação da Associação de Municípios do Carvoeiro para prestar 

esclarecimentos, mas entendam que eu não posso decidir por um coletivo. Eu estou 

aqui apenas para ajudar e não posso decidir em nome da Associação. Portanto, 

teremos que reunir, teremos que analisar, teremos que ver a legislação, teremos que 

ver as implicações que isto tem para depois tomarmos uma nova decisão. ---------------- 

------ Houve aqui um conjunto de situações que eu acho que era importante esclarecer 

se o Senhor Presidente da Mesa assim o permitir, devido também ao conjunto de 

questões mais técnicas e jurídicas colocadas pela Doutora Carla Tavares, peço ao 

Administrador Engenheiro Laranjeira para ele esclarecer para que não fiquem dúvidas 

nenhumas e para que votem em consciência. Depois, eu queria esclarecer às 

intervenções, porque há aqui um conjunto de situações e um conjunto de equívocos 

que também convém esclarecer, se assim o Senhor Presidente da Mesa assim o 

permitir.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Engenheiro Laranjeira – Delegado do Conselho Direti vo da Associação de 

Municípios do Carvoeiro:  -------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu vou tentar prestar alguns esclarecimentos, nomeadamente relativamente às 

observações que foram feitas sobre a legalidade do processo e sobre o parecer do 

ERSAR, ou sobre a intervenção da entidade reguladora. ----------------------------------------

------ Pretendo dar este esclarecimento de uma forma geral, não apenas à Doutora 

Carla Eliana e começo por ler aqui uma parte que diz assim, que foi a última proposta 

que mereceu este parecer final do ERSAR: “A proposta agora apresentada pela 

Associação de Expansão do CRC aos Municípios de Oliveira do Bairro, Vagos e a 

parte do Município de Águeda, pretende corresponder ao parecer emitido pelo IRAR 

anteriormente...”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ou seja, realmente isto é um processo que já vem de alguns anos e na primeira 

apreciação que a Entidade Reguladora fez do processo, fez-nos uma série de 

recomendações. Essas recomendações foram cumpridas por nós num novo pedido de 

parecer, em que a Entidade emite parecer favorável, mas mesmo assim, como falou a 

Doutora Nair Barreto, com alguma observações que gostariam de ver refletidas no 

novo aditamento ao contrato de concessão. --------------------------------------------------------

------ Portanto, este aditamento que está agora em discussão já integra, de uma forma 

geral, essas recomendações. Agora, se há dúvidas sobre as questões jurídicas, se é 

legal ou não, nós, como técnicos, temos a obrigação de fornecer os elementos a quem 

decide, o mais completos possíveis para que a tomada de decisão seja uma tomada 

de decisão correta e baseada na legalidade. --------------------------------------------------------

------ Ora, a Entidade Reguladora é quem nos oferece mais garantias dessa legalidade 

e eu vou ler só aqui um ponto final, na página número cinco eles debruçam-se e falam 

sobre os aspetos legais, mas depois no final fazem uma conclusão, na alínea d) dizem 

o seguinte: “O alargamento do prazo afigura-se legalmente defensável, tendo em 

conta teologia intrínseca da figura da concessão, em que o prazo é fixado pelo período 

de tempo necessário para a amortização e remuneração do capital investido”. ----------- 

------ Se o financiamento de parte significativo do investimento recai sobre a 

concessionária e recai sobre a forma de rendas, portanto anda ali dois anos de rendas 

elevadas precisamente para fazer face ao investimento. ----------------------------------------

------ Portanto, se parte significativa do investimento recai afinal sobre a 

concessionária, também aqui se faz sentir a necessidade de prorrogação do prazo 

pelo período de tempo necessário à recuperação do capital investido, para efeitos da 

aplicação do disposto no artigo 34º do Decreto-Lei 194/2009, de agosto, ou seja, está 
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aqui a falar de coisas que não têm qualquer fundamento real. ---------------------------------

-------- Nós estamos aqui a falar de um parecer da Entidade Reguladora, que por sua 

vez, se fundamenta na Lei agora vigente e que nos diz que: “prorrogação sim, mas 

com determinadas limitações que devem estar nesse contrato de concessão”. E é o 

que está, uma dessas é que a prorrogação não pode ser para além de dez anos e por 

isso é que é o limite de trinta anos. --------------------------------------------------------------------

------ Portanto, eu penso que neste aspeto da legalidade não haverá grandes dúvidas 

para nós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Quanto à distribuição dos elementos, eu quero referir que na distribuição no local 

pode ter havido algum lapso e um ou outro documento pode não ter chegado a toda a 

gente, mas nós distribuímos a toda a documentação, nomeadamente o Anexo 6. 

Mandámos primeiro por e-mail, mas depois posteriormente entregámos CD’s 

completos com toda a documentação. Reconhecemos que a documentação era 

bastante pesada e que um ou outro não tenha chegado. ----------------------------------------

------ Este processo é o processo encontrado para fazer este investimento. Foi o 

processo que, na situação concreta e real em que nos encontramos, nos pareceu 

aquele que era exequível e como? Uma comparticipação de POVT de dezasseis 

milhões para trinta milhões, significa que são cerca de 55%. ----------------------------------- 

------ Assim, peço desculpa ter que dizer isto, mas todos os considerandos que foram 

feitos no parecer da Comissão desta Assembleia Municipal que apreciou, estão feitos 

nuns pressupostos que eu queria dizer que não são completamente certos, para não 

dizer que estão errados. Eu peço desculpa, mas a palavra é mesmo essa, porque a 

comparticipação real do POVT verificasse que na realidade é de 5% sobre o total do 

investimento. Se são dezasseis milhões e qualquer coisa sobre trinta milhões de 

investimento, são cerca de 55%. Ou seja, se a obra que se vier a verificar no futuro 

tiver um valor inferior do que é espetável, suponhamos que, por exemplo, for os tais 

vinte e cinco mil, quer dizer que o POVT, se mantiver as mesmas regras, irá financiar 

na ordem dos trezes milhões, os Municípios terão que arranjar doze milhões. A forma 

que os Municípios entenderam e foi por isso que puseram à consideração da Entidade 

Reguladora se teria “pernas para andar”, foi esta de, juntamente com a 

concessionária, estabelecer este tipo de contrato e garantir assim o financiamento da 

parte não comparticipada pelo POVT. ----------------------------------------------------------------

------ Com certeza que o Senhor Presidente do Conselho Diretivo saberá explicar os 

“porquês” e as dificuldades que os Municípios têm de garantir a parte não 
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comparticipada, mas essa é uma realidade intransponível parece-me neste momento, 

devido à realidade que atravessamos. ---------------------------------------------------------------- 

------ Outra coisa que eu queria esclarecer, é que fizemos muitas considerações sobre 

os lucros e sobre as vantagens. Todo este estudo foi avaliado também por uma 

Entidade independente que contratámos. A Firma chamasse PDO, analisou o caso 

base, analisou o estudo e considerou que as regras do estudo estavam bem feitas. ----

------ Portanto, se quiserem pôr desta forma, não estamos a ser enganados, isto de 

uma forma mais simples e fez algumas recomendações que também foram 

introduzidas no aditamento ao contrato de concessão. ------------------------------------------- 

------ Portanto, eu penso que a Associação tentou procurar o máximo que fosse 

cumprida a realidade. Tentar garantir que o estudo, no seu ponto de vista, era correto 

e era favorável e falando na questão da rentabilidade, a taxa de rentabilidade que foi 

procurada para este negócio, se lhe quiserem chamar-lhe assim, é de cerca de 10%. --

------ Ora, 10% é uma questão de fazemos as contas, se temos uma faturação de “X”, 

a taxa de rentabilidade é 10% de “X” e não os valores que pressupostamente estavam 

aqui a falar, porque é preciso não esquecer que a empresa ao comparticipar com esta 

verba depois tem que, de alguma forma, receber e quando se faz aqueles cálculos de 

diferença, a água está a 15% mas faturam a 30%, mas é preciso ver que a 

concessionária tem que ir recuperar todo o valor da renda que deu à cabeça.  -----------

------ Estas são as explicações que eu queria dar e espero ter sido suficientemente 

explícito.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ João Agostinho – Presidente do Conselho de Administ ração da Associação 

de Municípios do Carvoeiro:  --------------------------------------------------------------------------

------ “Penso que em relação às questões colocadas pela Doutora Carla Tavares que o 

Engenheiro Laranjeira esclareceu. Em relação à intervenção do Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Águeda, obviamente que eu também já fui Presidente de Junta 

de Freguesia e, às vezes, empolgamo-nos um bocado, porque sabemos onde está o 

povo, contacta com o povo, conheçe as pessoas e sentimos as realidades. Eu estive 

dezasseis anos no terreno e sei bem o que é a emoção de estar junto das pessoas. 

Isto para lhe dizer que gostei da sua intervenção e daquela solidariedade que está 

dentro de si, como Presidente de Junta de Freguesia que “está lá” e que contacta com 

as pessoas. Deixe-me dizer com tranquilidade e com muita seriedade, a água não é 

de Águeda, não é do Carvoeiro e não é de ninguém. Se nós não a captarmos lá no 

Carvoeiro ela vai para o mar, pelo que não é de ninguém. --------------------------------------

------ Quero deixar aqui esta ideia clara de que a água não é de ninguém, não é de 
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Albergaria-a-Velha, não é de Aveiro, não é de ninguém e se nós não a captarmos, se 

não a aproveitarmos, ela vai para o mar e perde-se. Portanto, temos que aproveitar a 

água. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Reparem nestes conceitos porque, às vezes, pensamos nestas coisas. Mas, nós 

temos que aproveitar esta água, porque é um recurso escasso e nós tentámos 

aproveitá-lo da melhor maneira possível, porque os Presidentes de Câmara que estão 

na Associação de Municípios do Carvoeiro e alguns Vereadores, obviamente que cada 

um coloca as suas ideias em defesa  dos seus Municípios. Mas, depois também 

pensamos na solidariedade entre todos. -------------------------------------------------------------

------ Eu posso dar um exemplo muito engraçado, obviamente que eu não estive no 

início da Associação, mas quando a Associação foi criada houve um Município 

pequenino que não quis aderir ao Sistema mas, depois, mais tarde, quando se 

apercebeu que não tinha água e os furos que tinham na Murtosa salinizaram todos e 

um dia ficaram sem água para dar à população, ficaram extremamente atrapalhados e 

foram bater à porta da Associação e depois tiveram que pagar do “gordo” para 

poderem entrar na Associação. Ainda hoje, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

da Murtosa, o Doutor Santos Sousa, que fez essa negociação, muitas vezes faz o 

desabafo que o “obrigaram” a pagar e isto porque não entraram na hora certa. ----------

------ Quem entrou na hora certa não pagou nada. Arranjou-se financiamento e 

nenhum Município pagou rigorosamente nada e ficou com um património enorme. ------

------ Quero dizer com isto que todos temos que, às vezes, condescender um pouco. 

Este é um processo que tem que ser solidário para todos nós, nós não podemos olhar 

só para o nosso “umbigo”. Eu acho legitimo que vocês em Águeda defendam os 

vossos interesses e devem faze-lo, sem dúvida nenhuma. Mas, também temos que ter 

aqui uma perspetiva de solidariedade para com os outros Municípios também e alguns 

Municípios estão muito aflitos com falta de água. Vocês sabem que, se calhar, vamos 

ter um ano muito difícil, ainda mais difícil e mais complicado do que o ano que tivemos 

de 2006, que tivemos dificuldade de distribuir água aos Municípios todos. ----------------- 

------ Eu penso que temos que ter aqui algum cuidado com isto. ------------------------------

------ Quanto à garantia do negócio, este negócio nada tem a ver com a AdRA. Nós 

Presidentes de Câmara e nós Autarcas, teremos que defender no sítio próprio, na 

AdRA, na Assembleia Geral onde estão lá os Municípios todos e os Municípios têm 

49% da AdRA. A AdRA é nossa, é de todos os Municípios que lá estão associados, 

pelo que somos nós que temos que defender, não estejamos à espera que seja 

alguém a defender os nossos interesses. ------------------------------------------------------------
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------ A AdRA é uma parceria pública-pública, não é uma parceria público-privada, pelo 

que somos nós que temos que defender os nossos interesses em termos de 

mecanismos próprios, em termos de organismos próprios para nos podermos 

defender. Existe uma chamada “Comissão de Parceria”, onde os Municípios e a AdP 

estão representados praticamente cinquenta, cinquenta e depois tem um auditor 

externo que, digamos assim, faz o equilíbrio de ambos as partes. Portanto, estamos 

perfeitamente defendidos lá e é lá que temos que defender em relação aos tarifários. --

----- Nós fizemos um contrato com a AdRA que todos os Munícipes aceitaram. -----------

----- Quem vende a água à AdRA é a Associação de Municípios do Carvoeiro, não 

vamos confundir com as Águas do Vouga. ----------------------------------------------------------

------ As Águas do Vouga prestam um serviço à Associação de Municípios do 

Carvoeiro fazendo a distribuição da água em alta, que entrega à AdRA. --------------------

----- Como dizia o Doutor Gil Nadais e muito bem, deixem-me também dizer isto com 

muita seriedade, a nossa água, a água da Associação de Municípios do Carvoeiro 

somos nós que vendemos. Não é as Águas do Vouga que vendem a água, somos nós 

que faturamos todos os meses à AdRA, a água é nossa, é dos Municípios e é de todos 

nós, desde que os Municípios estejam associados. Portanto, nós estamos 

perfeitamente salvaguardados. A AdRA será aquilo que nós próprios quisermos. Não 

tenhamos medo disso. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Como disse o Doutor Gil Nadais e muito bem, a nossa água, a água da 

Associação de Municípios do Carvoeiro é a melhor água do País e é a água em alta 

mais barata do País, reconhecida pela Senhora Ministra, Dulce Pássaro, da qual 

recebemos um prémio como sendo a melhor água do País, sensivelmente há um ano 

e nós não fizemos muita divulgação disto: 99,9 e 100% de qualidade da Água. ----------

------- Será que as pessoas querem perder este controlo da qualidade da água? Uma 

água de grande qualidade que nós estamos a distribuir? Um serviço reconhecido pelo 

melhor serviço, quer o da concessionária, quer o da Associação? Será que as pessoas 

querem perder isto? Será que vamos desbaratar um projeto que temos aqui de grande 

qualidade, que é reconhecido por toda a gente, até reconhecido pela Senhor Ministra e 

por Entidades independentes, como o Instituto que participou também na atribuição do 

prémio? --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à intervenção do Engenheiro Farias, eu concordo com um conjunto 

de considerandos que fez e tem toda a razão, penso que com esta história que lhe 

consegui responder à questão da AdRA. A água é nossa e não tenhamos dúvidas que 

no futuro a água vai ser muito mais cara, seja este ou outro Governo. ----------------------
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------ Aquela ideia que nós tínhamos que a água é de todos nós e que é um recurso 

natural acabou, porque vamos ter que a pagar e muito cara no futuro, não tenham a 

menor dúvida disso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Em relação à intervenção do Engenheiro Hilário, também fez aqui um conjunto de 

considerandos que eu percebo, alguns deles bastantes políticos, mas temos que ser 

solidários, é a minha opinião. Eu já expliquei que esta história da água e do sistema 

em alta somos nós que pagamos à AdRA, portanto a água é nossa. Não temos que ter 

medo em relação a isto e também não temos que ter medo de ser privatizados. Eu, 

provavelmente só estarei na Associação até Outubro de 2013, mas enquanto eu cá 

estiver, posso garantir-lhe que isto nunca será privatizado. O sistema é nosso e é o 

único sistema intermunicipal que existe no País e por isso é que ele dá lucro e é 

rentável e isto porque é gerido por nós no interesse dos nossos Munícipes. ---------------

------ Em relação à intervenção do José Vidal, eu aceito os princípios dele, mas aqui 

não se trata de renegociar, porque é este o modelo e nós não podemos ir renegociar 

com ninguém. A única possibilidade que nós temos é alargar este contrato por dez 

anos ou então em 2016 irmos ao mercado. ---------------------------------------------------------

------ Respondendo um pouco ao Doutor António Martins, eu pergunto: Nós vamos ao 

mercado e o mercado está em condições de corresponder? Quem é que vai querer ser 

parceiro connosco? Quem é que vai meter aqui quinze milhões ou trinta milhões que 

vão ser necessários para fazer o investimento? É que depois perdemos estes Fundos 

Comunitários e onde é que vamos buscar o dinheiro? Os Municípios não estão em 

condições. Como vocês bem sabem, há um conjunto de Concelhos altamente 

endividados e vão ter que ser recuperados financeiramente, alguns deles estão já com 

planos de financiamento. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, há um conjunto de Municípios na nossa Associação que não têm 

condição e isto vai implicar no endividamento dos outros Municípios. Digo-vos com 

franqueza, ou aceitamos este modelo ou é o caos. -----------------------------------------------

------ Nós, até 2016 temos de fazer um grande investimento no sistema do Carvoeiro, 

que é a chamada ETAR, para se fazer o tratamento das águas, é fundamental para a 

qualidade da água. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós, neste momento, estamos a atravessar um conjunto de problemas nas 

nossas captações do Carvoeiro e essa água tem que ser tratada, porque se não 

perdemos a qualidade da água. Só este investimento que está previsto para o 

investimento global dos trinta milhões custa doze milhões de euros e onde é que os 

Municípios vão buscar doze milhões de euros para sozinhos fazerem este 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 15 de Março de 2012 

51

investimento? Os seis Municípios que estão na Associação não têm capacidade, pode 

ser a falência do destino. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, ou nós aproveitamos esta oportunidade que temos de como dinheiro do 

POVT, com o dinheiro da concessionária fazemos a obra ou então não conseguimos. 

Em 2016, se nós formos ao mercado de certeza absoluta que nós não vamos ter 

parecer nenhum para meter aqui trinta milhões este negócio. ---------------------------------- 

------ Meus amigos, este é o cenário, esta é a realidade da situação, decidam o que 

vocês entenderem, ninguém vai contra a decisão de ninguém. Compete-me a mim, 

enquanto dirigente daquela Associação, colocar isto claramente, com honestidade e 

sinceridade em cima da mesa e vocês decidam o que vocês entenderem. Estão 

perfeitamente à vontade e, obviamente, que a Associação está lá para cumprir o seu 

papel de também servir o melhor que pode e sabe os Municípios. É isso que eu 

tentarei levar até ao fim com todas as minhas forças, com todas as minhas energias e 

com toda a minha vontade de servir bem a causa pública, que foi sempre nela que 

estive e estou desde os dezoito anos de idade. E digo-vos que é tão importante o 

Presidente da Câmara como a telefonista, digo isto muitas vezes na Câmara Municipal 

de Albergaria-a-Velha. Todos nós fazemos parte de uma equipa que está 

fundamentalmente ao serviço dos Munícipes, é para eles que nós trabalhamos.----------

------ Enquanto Presidente do Conselho Diretivo da Associação, quero transmitir-vos 

estas minhas preocupações, que penso que também são as preocupações de outros 

Presidentes de Câmara, para que possam tomar as decisões que sejam as melhores. 

------ Para mim, aquilo que decidirem para mim está decidido, nós só temos que fazer 

a avaliação da situação lá e depois tomar outro caminho, se for essa a vossa decisão.” 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem do Dia, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a 

Assembleia, por Maioria, com 21 Votos a Favor (sendo 9 Votos do PSD; 10 do PS e 2 

dos Independentes); 7 Votos Contra (sendo 3 Votos do PSD; 3 do PS e 1 do CDS) e 4 

Abstenções (sendo 2 Votos do PSD; 1 do CDS e 1 Independente), deliberou aprovar a 

Proposta da Câmara da Municipal de Águeda sobre a Expansão do Sistema Regional 

de Carvoeiro – Apreciação do aditamento ao contrato de concessão e a nova redação 

aos estatutos com as alterações propostas, no âmbito de entrada para a Associação 

de novos municípios e do processo de expansão do SRC, nomeadamente alteração 

de 6 para 8 Municípios Associados, por admissão dos Municípios de Oliveira do Bairro 

e Vagos, repartição do património e outras alterações/correções para adaptação dos 

estatutos às últimas legislativas. ------------------------------------------------------------------------
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------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a palavra 

aos Senhores Deputados Municipais, tendo sido feitas as DECLARAÇÕES DE VOTO 

CONTRA, que a seguir se transcrevem na íntegra: -----------------------------------------------

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:  ---------------------------------

------ “Eu voto contra esta proposta, não porque seja contra a expansão aos Municípios 

de Oliveira do Bairro e de Vagos; não porque seja contra o investimento, mas porque 

considero que o modelo de negócio adotado é claramente lesivo para os Cidadãos 

desta Região.”------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  -----------------------------------

------ “É só para dizer que eu voto contra e é para registar que eu votei contra 

nominalmente.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  

------- “A minha declaração de voto vai no sentido de dizer que não estou contra o 

abastecimento de água dos Concelhos vizinhos, não estou contra o negócio mas sim 

contra a forma e o facto pouco correto, pouco democrático de nos ter encostado aqui 

entre a espada e a parede.” ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Deputado Alberto Manuel Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------

------ “Senhor Presidente, votei contra esta proposta pelos mesmos motivos que o meu 

companheiro Hilário Santos aqui expôs e também gostaria que ficasse nominalmente 

referenciado esse facto em relação à minha pessoa.” --------------------------------------------

------ Deputada Joana Cristina Correia dos Santos – PSD:  ----------------------------------

------ “Senhor Presidente, eu votei contra, não porque estou contra o alargamento a 

Oliveira do Bairro e a Vagos, mas porque me pareceu que o contrato era muito 

genérico e também porque penso que vai prejudicar bastante os Munícipes.” -------------

------ Deputada Carla Eliana da Costa Tavares – PS:  ------------------------------------------

------ “A minha declaração de voto deve ser registada em ata nos termos do art.º 28 do 

Código do Procedimento Administrativo e também de acordo com o art.º 31º do 

Regimento da Assembleia Municipal de Águeda e o art.º 93º com as alterações 

constantes da Lei 5-A/2002, contra a proposta constante do ponto um na Ordem de 

Trabalhos desta 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia de Águeda de 15 de março 

de 2012 a saber: --------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Discussão e Votação da Proposta da Câmara da Municipal de Águeda sobre a 

Expansão do Sistema Regional de Carvoeiro – Apreciação do aditamento ao contrato 

de concessão e a nova redação aos estatutos com as alterações propostas, no âmbito 

de entrada para a Associação de novos municípios e do processo de expansão do 
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SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios Associados, por admissão dos 

Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do património e outras 

alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas legislativas” ----------------

------ Considerando que o alargamento da Associação de Municípios do Carvoeiro é 

uma questão diferente na forma e substância na prorrogação do contrato de 

concessão, bem como dos investimentos necessários a realizar no âmbito do Sistema 

Regional do Carvoeiro, nada tenho a opor à adesão dos Municípios de Vagos e 

Oliveira do Bairro no pressuposto de ser a vontade dos mesmos, ser meu 

entendimento que a necessidade de investimento no referido Sistema é uma 

prioridade, bem como a sustentabilidade do mesmo, cujo assunto objeto da proposta, 

repito, são bem diferentes na sua forma e substância, foram apresentados à votação 

como ponto único na Ordem de Trabalhos, por sugestão, aliás, da própria Associação 

de Municípios do Carvoeiro. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ As informações disponibilizadas por esta Associação foram insuficientes, não 

tendo sido remetidas a esta Assembleia os documentos essenciais, tais como: Um 

parecer favorável da ERSAR - Entidade Reguladora de Serviços de Águas e 

Resíduos, a autorizar a prorrogação da concessão, de acordo com o Código dos 

Contratos Públicos, bem como de acordo com o Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de 

agosto, apenas tendo sido remetida uma informação técnica, da qual constam 

sugestões de alterações que, aliás, não foram cumpridas. -------------------------------------- 

------ O Anexo 6, referente ao caso base, determinante para a fixação de tarifas e 

diversas alterações ao contrato existente e previstas no aditamento, pareceres 

jurídicos, não obstante a informação da ERSAR considerar verificados os 

pressupostos, continuo a ter grandes reservas quanto à legalidade da prorrogação do 

contrato, porquanto nada garante a concretização do investimento de treze milhões 

por parte da concessionária, quer por força da redução do investimento privado, quer 

por força de diminuição do investimento real ou de comparticipação do QREN. ----------

------ Pelo que a fim de assegurar a legalidade garantindo assim o pressuposto legal 

do investimento significativo pela concessionária que permite a prorrogação do 

contrato de concessão, deverá a Associação de Municípios do Carvoeiro antes de 

avançar com esta proposta solicitar parecer à PGR quanto à legalidade do mesmo. 

Não resulta claro do aditamento que a concedente assumirá a responsabilidade pelo 

risco nos casos em que o investimento ser superior ao inicialmente previsto, esta 

posição não tem como objetivo inviabilizar o ingresso na associação de municípios de 

Oliveira do Bairro e Vagos, nem inviabilizar o projeto de expansão do sistema, com a 
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qual concordo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Trata-se de um assunto de grande importância para a sustentabilidade dos 

sistemas de abastecimento de água na região e sabendo da vontade do governo de 

privatizar as Águas de Portugal, o que está previsto para o último trimestre do ano, a 

empresa detentora da maioria do capital da AdRA e da SIMRIA, entendo não devem 

ser tomadas medidas que podem ter implicações futuras nos preços praticados ao 

consumidor. Por todas estas razões e motivos, para além do aditamento ao contrato 

de concessão não assegurar suficientemente os interesses do Municipio e dos 

municipes de Águeda de modo algum, por violar a lei da contratação pública, poderá 

haver prorrogação por mais 10 anos da concessão das águas do carvoeiro à atual 

concessionária, que é uma entidade privada, sem concurso público prévio, votando 

assim contra a presente proposta.” -------------------------------------------------------------------- 

------ Uma vez esgotados os pontos da Ordem do Dia, a Secretária da Mesa procedeu 

à leitura da Minuta da Ata desta Sessão, que posta a votação pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, foi aprovada, por UNANIMIDADE. --------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal deu os trabalhos por encerrados, não sem antes agradecer a presença de 

todos, da qual, para constatar, 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:  

 
 


