
ACTA DA SEGUNDA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM  DEZ DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E NOVE 

                                                             

 

--------- Aos dez dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove, realizou-se, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, a segunda Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos : 

------------ Ponto único - Discussão e votação de proposta da Câmara Municipal, 

relativa ao CONTRATO DE GESTÃO ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS, OS 

MUNICÍPIOS DE ÁGUEDA, ALBERGARIA-A-VELHA, AVEIRO, ESTARREJA, 

ÍLHAVO, MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, SEVER DO VOUGA E VAGOS, E A 

"AGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO - SERVIÇOS DE ÁGUA DA REGIÃO DE AVEIRO, 

S.A."; DOS ESTATUTOS DA EMPRESA GERAL DA PARCERIA (Águas da região 

de Aveiro - Serviços de Água da região de Aveiro, S.A) E DA ADESÃO DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA, E DO ACORDO PARASSOCIAL ENTRE A ADP - ÁGUAS 

DE PORTUGAL, SGPS, S.A. E OS MUNICÍPIOS DE ÁGUEDA, ALBERGARIA-A-

VELHA, AVEIRO, ESTARREJA, ÍLHAVO, MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, 

SEVER DO VOUGA E VAGOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PARCERIA ENTRE 

O GOVERNO E OS MUNICÍPIOS, PARA GESTÃO DAS REDES EM BAIXA DE 

ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, nos termos da proposta e ao abrigo do decreto - lei 

n° 90/2009, de 09 de Abril.------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Sessão foi presidida por PAULO MANUEL MATOS SOARES, Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal e secretariada por CARLA ELIANA DA COSTA 

TAVARES----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Eram vinte horas e trinta minutos quando foi declarada aberta a sessão, tendo 

o Senhor Presidente da Mesa cumprimentado os Membros da Assembleia Municipal, 

o Executivo e o público presente----------------------------------------------------------------------- 

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

--------PAULO MANUEL MATOS SOARES, DANIELA CARINA ALVES MENDES, 

JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA, 

MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, 
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NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES 

MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, ANTÓNIO MANUEL 

FERNANDES MARTINS, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, DALILA DIAS DE 

OLIVEIRA TOMÁS, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS DA SILVA, CARLOS ALBERTO 

INÁCIO, CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, 

RUI PEDRO PINTO DE CARVALHO, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, 

VICTOR MANUEL ABRANTES SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR 

DE LEMOS DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, DÁLIA 

MARIA SILVA SANTOS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES 

TAVARES, VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, 

MÁRIO RAMOS MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA, MARIO 

ALEXANDRE RIBEIRO----------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------- Esteve ausente LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, CARLOS ALBERTO 

CARNEIRO PEREIRA, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES ANDRADE, ANTÓNIO 

MANUEL DE SOUSA BALREIRA BRINCO, ÓSCAR MANUEL FERNANDES 

MARTINS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---- O Executivo encontrava-se representado pelo seu Presidente GIL NADAIS 

RESENDE DA FONSECA e pela Senhora Vereadora ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA-------------------------------- 

--------. De seguida, a Secretária da Mesa procedeu à leitura da seguinte 

correspondência recebida:------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------- De Luís Filipe Tondela Falcão--------------------------------------------------------------- 

--------- “Na qualidade de membro da Assembleia Municipal de Águeda, venho por 

este meio comunicar que por motivos pessoais não vou poder estar presente na 

próxima Assembleia Municipal de 10 de Agosto de 2009.”-------------------------------------- 
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---------De seguida Secretária da Mesa deu conhecimento aos Membros da 

Assembleia do seguinte: “Telefonou o Presidente da Junta de Freguesia de Valongo 

do Vouga, Carlos Alberto Pereira, para justificar a sua falta alegando, para tal motivos 

pessoais”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- “Armando Alves ferreira”---------------------------------------------------------------------- 

--------- Os meus respeitosos cumprimentos Por motivos de saúde venho solicitar a V. 

Exa se digne solicitar ao plenário da Assembleia Municipal a aceitação do meu pedido 

de suspensão do meu mandato pelo período de trinta dias a contar da presente data.” 

 

--------O presidente da mesa colocou a votação este pedido de suspensão do 

mandato, tendo-se verificado que a Assembleia o aprovou por unanimidade. O 

Senhor Presidente da Assembleia prosseguiu a sessão referindo que, estando 

aprovada esta suspensão de mandato, entra em funções a pessoa que se segue na 

lista, neste caso Mário Alexandre Figueiredo Ribeiro -------------------------------------------- 

 

-------- Joana Clara Cosme Arruda Martins -------------------------------------------------------

---------“Serve a presente para, no seguimento da convocatória enviada por vossa 

excelência relativa à 2a Sessão extraordinária da Assembleia Municipal, a realizar no 

próximo dia 10 de Agosto de 2009, comunicar a Vossa Excelência e à Assembleia 

que não será possível a minha presença por motivos pessoais. Assim sendo, solicito 

a suspensão do mandato pelo período de 30 dias a contar de 10 de Agosto de 2009, 

nos termos do n°3, do artigo 77°, da Lei n°169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que foi dada pela Lei n°5-A/2002, de 11 de Janeiro.”------------------------------- 

--------O presidente da mesa colocou a votação este pedido de suspensão do 

mandato, tendo-se verificado que a Assembleia o aprovou por unanimidade. O 

Senhor Presidente da Assembleia prosseguiu a sessão referindo que, estando 

aprovada esta suspensão de mandato, entra em funções a pessoa que se segue na 

lista, que neste caso seria, Luís Filipe Cosme Arruda Martins -------------------------------- 
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--------Luís Filipe Cosme Arruda Martins -------------------------------------------------------

“Serve a presente para, no seguimento da convocatória relativa à 2a sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia 10 de Agosto de 

2009, comunicar a Vossa Excelência e à Assembleia a impossibilidade da minha 

presença por motivos pessoais. Como tal, solicito a suspensão do mandato pelo 

período de 60 dias a contar de 10 de Agosto de 2009, nos termos do n°3, do artigo 

77°, da Lei n°169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que foi dada pela Lei n°5-

A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------- 

--------O presidente da mesa colocou a votação este pedido de suspensão do 

mandato, tendo-se verificado que a Assembleia o aprovou por unanimidade. O 

Senhor Presidente da Assembleia prosseguiu a sessão referindo que, estando 

aprovada esta suspensão de mandato, entra em funções a pessoa que se segue na 

lista , caso esteja presente.----------------------------------------------------------------------------- 

 

---------Ao iniciar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa deu a 

palavra aos Membros da Assembleia Municipal, que fizeram as seguintes 

intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--------Senhor  Presidente de Câmara Municipal------------------------------------------------- 

--------Começava só por uma pequena explicação muito breve. Face a algumas 

notícias que saíram na Comunicação Social, referindo que eu teria assinado um 

contrato que ainda não tinha sido aprovado. Quero dizer que isso não corresponde à 

realidade. Aquilo que se passou foi que o contrato que foi assinado com o Senhor 

Ministro do Ambiente foi aquele que foi aprovado em Reunião de Câmara e depois 

aprovado em Reunião da Assembleia Municipal. Ou seja, foi o Contrato de Parceria. 

Isto é um processo complexo, eu, no inicio, questionei se não podíamos ter só um 

documento, pois era capaz de ser de mais fácil leitura para todos, mas as normas 

jurídicas dizem que não pode ser. Então houve um primeiro momento, o momento da 

aprovação do Contrato de Parceria, que tivemos aqui a oportunidade de aprovar e 

agora haverá e é isso que está aqui hoje em discussão o Contrato de Gestão, os 

Estatutos e o Contrato Parassocial, que são documentos que se seguem à 

manifestação de vontade por parte dos Municípios para fazerem a parceria.--------------
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--------O Contrato de Parceria define as normas gerais em que vai funcionar a 

parceria, o Contrato de Gestão entre em pormenores de gestão daquilo que será o dia 

a dia da empresa. (EGP), empresa gestora da parceria que será a SARA – serviços 

de Águas de Aveiro ou ARA – Águas da Região de Aveiro.------------------------------------ 

-------- Estou disponível para esclarecer qualquer questão.-------------------------------------- 

 

----------Hilário Manuel Ferreira dos Santos------------------------------------------------------- 

-------- “Uma primeira questão que se prende com a marcação das  Reunião da 

Assembleia sempre todas para o mesmo dia, à mesma hora para todos os Municípios 

da CIRA. Não consigo perceber por que motivo a última teve que ser realizada ao 

mesmo tempo por todos os municípios e esta também, mas tudo bem quem a marca 

é soberano, os Municípios são soberanos e nós somos eleitos pelo povo, temos que 

estudar os assuntos e temos que servir ao máximo naquilo que nos é proposto. A 

segunda questão tem a ver com a forma como esta reunião vai decorrer. Eu vou fazer 

um conjunto de perguntas ao Senhor Presidente da Câmara e espero voltar a intervir 

depois das respostas dadas pelo Senhor Presidente. Nas últimas assembleias isso 

não tem sido possível. A terceira nota é sobre a minha abstenção. Eu e muitos de nós 

abstivemo-nos porque havia um conjunto de dúvidas a, que até hoje, não obtivemos 

resposta. Houve uma tentativa de resposta via jornais, mas sobre aquilo que 

interessa, efectivamente, aos cidadãos de Águeda, não vi nenhuma resposta, nem 

nos jornais, que costuma ser o método de resposta do Senhor Presidente, nem 

sequer junto da minha pessoa ou do meu grupo municipal. Abstivemo-nos porque 

tínhamos dúvidas e quando temos dúvidas não devemos, na minha opinião, utilizar 

votos políticos, portanto, não devemos tomar posição até estarmos mais bem 

preparados. Eu penso que hoje podemos estar mais bem preparados sobre esta 

matéria. Também não devemos “dar cheques em branco”, votando favoravelmente 

uma coisa que não conhecemos bem. A sensação que eu tive na última Assembleia é  

que não seria dos únicos a ter dúvidas, havia muitos deputados com incertezas. Fui 

frontal e disse que não devíamos inviabilizar logo uma situação quando temos 

dúvidas. Pedi que o grupo municipal do partido Socialista e o Senhor Presidente 

retirassem esta proposta para se promover, primeiro, uma discussão sobre esta 

matéria. O Partido Socialista entendeu que não devia retirar, e votaram 
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favoravelmente e ela foi aprovada. Obviamente, hoje estou mais bem preparado, mas 

mantenho algumas dessas questões. Continuo sem perceber o porquê desta 

ausência de discussão pública, provavelmente haverá razões de ordem política. 

Provavelmente porque alguém prometeu em determinado momento que os Serviços 

municipalizados seriam integrados na Câmara e seriam rentabilizados através dos 

próprios serviços municipais e agora a meio do percurso resolveu inverter essa 

posição. Não consigo perceber por que se faz uma discussão pública sobre o Parque 

de Alta Vila, sobre a barragem da Redonda e sobre um contrato que nos vincula por 

cinquenta anos, continuamos a querer negar uma discussão pública.----------------------- 

 Como já disse concordo com princípio de entregar este serviço a quem sabe 

trabalhar melhor estas matérias e que muitas das vezes os nossos municípios têm 

dificuldade em o fazer, mas também tenho a convicção de que o Estado não 

consegue fazer melhor do que nós nesta matéria. Não acredito que o Estado seja 

melhor do que as autarquias na área de gestão. As autarquias têm dado provas do 

contrário. Este contrato que estamos a assinar em que, no fundo, estamos a 

nacionalizar e não a privatizar, nesta primeira fase as águas e o saneamento, porque 

estamos a entregar tudo ao Estado. Entregar um sistema destes ao Estado, para ele 

gerir, sabendo que o Estado gere pior do que nós, é reconhecer que nós e todas as 

autarquias que fazem parte da CIRA, não temos capacidade para, internamente, criar 

um grupo de gestão e fazer a exploração deste processo. Claro que chegando ao dia 

de hoje é difícil voltar atrás com tudo isto, e  já estou a ver os argumentos do Senhor 

Presidente da Câmara ou do Dr. Silva Pinto, a referir que nós temos que acabar o 

nosso saneamento e se votarmos contra esta proposta não há saneamento. Isto não 

é verdade. As verbas do QREN estão aí disponíveis e as autarquias podem, 

perfeitamente, candidatar-se a estas obras através de uma associação dos próprios 

municípios que já existe e que é a CIRA. Mas andámos a deixar que se criasse esse 

decreto-lei e esse sistema mandados pelo Estado, para, “debaixo do chapéu” deste, 

garantirmos as tais verbas. É a tal história : o Estado sempre a mandar e a intervir e 

nós sempre a revelar incapacidade de gestão e de decisão, e enquanto isso 

acontecer nós continuaremos na dependência total do Estado e empobreceremos 

mais. Muitas das minhas dúvidas têm a ver com esta questão:  nós entregamos isto 

às Águas de Portugal, porquê? São uma empresa bem gerida? Apresentam 
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resultados positivos? Têm experiência nesta matéria? Nós vamos ser um processo 

piloto. Tudo bem, mas por que razão estamos em minoria? Temos uma administração 

com três pessoas: duas das Águas de Portugal e uma dos municípios. Na Assembleia 

Geral duas das Águas de Portugal e uma dos Municípios. Nas acções as Águas de 

Portugal mandam. Por que razão é que têm que mandar neste processo?-----------------

----------- Estamos a perder a autonomia que os municípios obtiveram ao longo de 

muitos anos. Fez parte dos nossos combates em que pedimos descentralização, mais 

autonomia, mais responsabilidade. Claro, vivendo à conta de alguém é melhor, neste 

caso do Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Estas são questões ideológicas e de principio e quando disse com outros 

companheiros, que somos a favor de entregar a gestão da água e do saneamento a 

quem sabe trabalhar, aceito perfeitamente num conjunto de intermunicípios, criar uma 

solução global para esta questão. O que não consigo perceber é por que vamos 

entregar esta gestão a quem não o sabe fazer. Ou talvez consiga perceber. Porque 

há aí um tal aval do Estado que é necessário. Mas os municípios não pertencem ao 

Estado? Na contenção orçamental está confirmado que os municípios contribuíram 

mais para a contenção orçamental do que o próprio Estado. Eles fizeram bem o seu 

trabalho, por isso por que motivo hão-de estar sempre a ser penalizados. Mas para 

isso é preciso alguma coragem porque eu entendo que alguns Presidentes de 

Câmara possam ouvir aquilo que alguns Presidentes de Junta já ouviram, ou seja: “ 

não façam isso, caso contrário não há obras para vocês”. E percebo que as decisões 

depois podem ser manietadas. -------------------------------------------------------------------------

----------Reparem, os municípios vão ficar sem o controlo do processo, pois vão ficar 

em minoria na Administração, na Assembleia Geral e na Comissão de Parceria. 

Deixarão de controlar os tarifários e os investimentos. O que é água e saneamento 

durante cinquenta anos passa para o Estado. Se todo este processo funcionar mal, 

aumenta-se o tarifário, que é desta forma que o Estado age para cobrir as asneiras 

feitas O Estado quando não consegue receita aumenta os impostos. E nós já vamos 

ver aqui, hoje, quanto é que vamos pagar a mais por este serviço, e vamos pagar 

muito. Vi escrito num jornal regional, por um elemento de um sindicato, num artigo de 

opinião que iríamos pagar, a mais, cerca de 180 por cento em 2014, mas não sei se 

serão esses valores. O Sr. Presidente com certeza que nos vai esclarecer sobre esta 
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matéria. Mas aos nossos serviços municipalizados, que hoje são deficitários, se lhes 

aumentarem a receita em cem por cento ficam num estado muito bom, fabuloso.-------  

-------- Efectivamente, temos a segunda maior rede de distribuição de água, neste 

conjunto de nove municípios, somos a terceira maior rede, em quilómetros, em 

saneamento, ao contrário do que muitos diziam que não se fazia saneamento e rede 

de água, em Águeda. Fizemos e muito, mas somos o maior município do distrito de 

Aveiro, em área, e isso condiciona-nos e muito, em todo este processo.-------------------

-----Mas vejam como estamos a começar este processo. Há cerca de um mês que 

votámos isto. Ainda só passou um mês e só se assinou um contrato de parceria e nos 

estudos iniciais que apontavam para um preço de referência de água e saneamento 

de dois euros e oitenta e três cêntimos o metro cúbico, neste momento, no contrato 

que hoje vamos discutir já passou para dois euros e oitenta e seis cêntimos. Já está a 

aumentar e ainda não começámos a fazer nada. É só para vermos o que é o Estado a 

trabalhar.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Como dissemos da última vez que aqui estivemos, para nós este processo tem 

que vir outra vez à Assembleia Municipal, porque o que estava, não estava em 

condições e estamos aqui hoje a rectificar um contrato de gestão. --------------------------

---------- Senhor Presidente da Câmara gostaria de saber se o Contrato de Gestão 

aqui, hoje, apresentado tem alguma diferença em relação ao Contrato de Gestão que 

nos foi entregue como documento de suporte na última Assembleia Municipal? Se 

tem qual é a diferença? Como sabemos, o Contrato de Parceria continha um conjunto 

de documentos, entre os quais um Contrato de Gestão, os estudos de viabilidade etc.. 

E portanto, eu gostava de saber se esses documentos estão modificados ou não? E 

em quê? Porque é importante que nós saibamos as respostas. Esta matéria não tem 

nenhum cariz político, como já lhe disse e deve ser votada em consciência de cada 

um e em termos individuais. --------------------------------------------------------------------------- 

----------Se o Senhor Presidente não me souber responder a todas as respostas, pode 

vir esclarecer um elemento do partido socialista, uma vez que me criticaram, dizendo 

que estavam conscientes de tudo o que estavam a fazer. Mas, efectivamente, gostava 

que o Senhor Presidente me respondesse de uma forma clara e concisa às 

perguntas, para não acontecer como na última Reunião da Assembleia em que nuns 

casos omitia dados, noutros não dizia bem a verdade, como por exemplo no caso do 
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Boletim Municipal, que o Senhor Presidente disse que custou um euro cada Boletim e 

afinal foi um euro e setenta cêntimos. É uma diferença de setenta por cento. Eu 

quando não sei, digo não sei, porque diferenças de setenta por cento não ficam bem. 

--------Tenho aqui um conjunto de dezasseis questões para lhe fazer, Senhor 

Presidente. Tenho aqui a minha factura de água de Maio que lhe vou entregar. Eu 

gostaria de saber quanto é que eu vou pagar em Janeiro de 2010 de água e 

saneamento. Gostaria que o Sr. Presidente ou alguém da Câmara me dissesse antes 

da minha intervenção final. ------------------------------------------------------------------------------

----------Senhor Presidente, em 2010, que é quando vamos iniciar este contrato, 

quanto vamos pagar por metro cúbico de água? e de saneamento? Qual a diferença 

percentual de aumento? Qual vai ser a actualização nos próximos anos de 2011 a 

2014? Será de 12,7 % de aumento na água e 25% no saneamento? Estamos no 

grupo três, segundo sei, que indica que vai logo aumento substancial em 2010 e, 

depois, um aumento gradual até 2013, para harmonizar com a tarifa existente. ----------

-----------Os dois euros e oitenta e seis cêntimos por metro cúbico a pagar em dois mil 

e catorze, são divididos por forma igual entre saneamento e água? O valor do metro 

cúbico de saneamento é igual ao da água? Este valor já inclui IVA? Neste valor está 

incluída a tarifa disponibilidade? Vai continuar a haver tarifa de disponibilidade para 

água e saneamento? A tarifa do lixo doméstico quem a vai cobrar? Continua a ser a 

Câmara Municipal de Águeda? Vai haver escalões diferenciados na tarifa da água? 

Hoje pagamos IVA de cinco por cento sobre a tarifa disponibilidade e sobre o segundo 

escalão e superiores do nível da água, como vai ser? Vai haver preços diferentes 

para as empresas ou Indústria? Qual a diferença? Vai haver diferenças a praticar 

pelas Instituições públicas autárquicas ou Associações? Quais os valores? Vai haver 

tarifas diferentes tendo em conta o tamanho do agregado familiar? Quem vai definir 

estas questões o Município ou a ARA?---------------------------------------------------------------

--------- Em 2006 havia sessenta e um funcionários pertencentes aos Serviços 

Municipalizados. O estudo prevê que cerca de cinquenta funcionários da Câmara 

Municipal de Águeda sejam enquadrados na nova entidade. Quantos funcionários da 

Câmara de Águeda vão ser enquadrados na nova unidade? Sabendo que com 

sessenta e um funcionários em 2006, tínhamos um custo salarial de um milhão de 

euros com estes funcionários. Se estes se recusarem a integrar a nova entidade, 
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quem suporta estes custos. Continuará a ser a Câmara Municipal ou existe um factor 

de compensação da entidade por não absorver os funcionários?-----------------------------

--------Sabendo que em 2014 está previsto que esta entidade passe de 281 

funcionários para 204 funcionários, há uma redução de 30% dos funcionários. Como é 

que vai ser feita esta operação? Os funcionários retornam à Câmara? Não são estes 

funcionários? Se retornam à Câmara, como é que é feita esta análise dos custos? ----- 

----------Continuo sem resposta a esta pergunta que já fiz da última vez. Em que 

regime vão trabalhar? Com contrato individual de trabalho ou vão manter os mesmos 

vínculos que já existe com a Câmara, com as mesmas regalias e as mesmas 

situações.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Senhor Presidente, segundo sei o Senhor Presidente terá dito numa Reunião de 

Câmara, já posterior à nossa última Reunião de Assembleia que terá surgido uma 

outra proposta para a concessão dos serviços? Houve ou não? Se houve quais as 

vantagens e desvantagens em relação à outra?---------------------------------------------------

--------Qual vai ser a nossa participação no capita social da empresa? Quantas acções 

A vamos ter? Qual o nº total de acções? Qual o valor e qual a percentagem? Qual a 

forma de realização do capital social? Em dinheiro ou em espécie?-------------------------- 

 

----------Senhor Presidente da Assembleia--------------------------------------------------------

-----------Eu aproveitava para referir que o contrato de parceria que aprovámos na 

última Assembleia referia que depois tinha que ser aprovado o contrato de gestão e 

toda esta documentação que hoje aqui vem à Assembleia. E é isso que hoje estamos 

a analisar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------Senhor Presidente da Câmara-------------------------------------------------------------- 

---------Quando se trabalha em equipa há que respeitar as regras da equipa. 

Pertencemos à CIRA, à Associação de Municípios da Região do Vouga e como tal 

aquilo que lá foi determinado foi que as reuniões de Câmara iriam decorrer à mesma 

hora em todas as câmaras, bem como as Assembleias Municipais. Não vemos 

qualquer razão para que isso não possa acontecer. Se nós temos que trabalhar em 

conjunto, devemos cada vez mais aceitar em conjunto as regras que alguém decide, e 

também achamos que não faz sentido que cada câmara tenha um a reunião a cada 
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hora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Como sabem eu sou um adepto da discussão pública, mas há assuntos em 

que posso ter discussão pública e há outros que não, inclusivamente, pela razões que 

já aqui expliquei anteriormente. Há bastante tempo que eu defendo e defendia e andei 

a trabalhar nesse sentido, que deviam ser concessionados os serviços de água e 

saneamento e para mim este processo está atrasado um ano. Quando este executivo 

entrou em funções tínhamos os Serviços Municipalizados e uma Câmara a 

trabalharem de costas viradas um para o outro. Portanto, havia que integrar as duas 

estruturas porque podíamos tirar algumas sinergias desse funcionamento. Mas, nunca 

perdemos de vista a concessão da Água e Saneamento. Para nós era ponto assente, 

porque a Câmara sozinha não tem meios para alavancar o que é necessário ainda 

fazer de água e saneamento. Não vale apenas dizer se temos muitos ou poucos 

quilómetros feitos, aquilo que nós temos que ver é aquilo que nos falta fazer e para 

isso nós precisamos de investimento directo, de qualquer coisa como vinte e oito 

milhões de euros, ou seja, é um orçamento inteiro de um ano da Câmara Municipal, 

inteiramente dedicado à rede de Água e Saneamento e não há possibilidade de fazer 

isso. A Câmara sozinha não tinha possibilidades de fazer isto. Já anteriormente 

tinham sido múltiplos os estudos, pelo menos eu tenho conhecimento de dois que 

foram feitos em mandatos anteriores que ficaram sempre na gaveta e foram-se 

“empurrando” as decisões para o futuro.-------------------------------------------------------------

----------Chegamos a uma situação em que temos que tomar decisões e resolver os 

problemas, de forma articulada com outros municípios. Esperámos por esta solução, 

porque é, na nossa opinião, aquela que traz mais vantagens para o Concelho. E 

contrariamente àquilo que diz eu não conheço outra solução, ou outra proposta, e 

desafio a quem as possa encontrar que possibilitem a autarquia de Águeda a arranjar 

os vinte e oito milhões de euros para investir nos próximos quatro anos que é o tempo 

do PEASSAII e a partir daí não há fundos comunitários para água e saneamento. 

Portanto, ou nós queremos resolver os problemas ou não queremos. Eu só tenho esta 

solução. Estou disponível para aceitar outras se alguém as tiver. Mas não será por 

mim que as pessoas da zona mais serrana, e não só, porque há pessoas da freguesia 

da Borralha e de Recardães, e outras que também não têm saneamento, precisam de 

ver o seu problema garantido.---------------------------------------------------------------------------
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----------Eu penso que há boas gestões no Estado, no Privado, nas autarquias e em 

todo o lado. Mas também há más gestões, nós estamos num processo em que não 

sabemos se vai haver uma boa ou má gestão, mas estamos lá para tentar que haja 

uma boa gestão. Não somos maioritários, mas não somos porque não podemos ser. 

A estratégia de termos somente 49%, tem a ver com isto: desta forma o 

endividamento desta empresa não conta para o endividamento municipal. É tão 

simples quanto isto. E se a Câmara Municipal tivesse 51% o endividamento da 

empresa contava no endividamento municipal, E muitos municípios ficaram fora deste 

acesso. Quanto a isto não há dúvidas. Ora os municípios, todos juntos, não têm 

capacidade de alavancar os investimentos necessários a este processo.------------------

---------Relativamente aos tarifários que estão controlados até 2014, nós pertencemos 

ao Grupo 3, e efectivamente vai haver uma subida em abastecimento de água de   

12,7 % em 2011,  a mesma percentagem em 2012 e em 2013. Para 2010 não está 

aqui previsto nenhum aumento, a não ser, obviamente, a taxa de inflação desse ano, 

pelo menos é assim que eu leio .O saneamento irá subir 25% em  2011, 17,5 %  em 

2012, 10 %  em 2013 e 5% por cento em 2014.---------------------------------------------------- 

---------Depois temos que ver os escalões que existem neste momento,  ou seja os 

valores para os consumos de água. Em Águeda pagamos vinte quatro cêntimos por 

metro cúbico, no primeiro escalão, ou seja, nos primeiros cinco metros cúbicos. Ou 

seja se gastarmos 5 metros cúbicos de água pagamos, nesse mês de factura, um 

euro e vinte cêntimos. Se aumentarmos a percentagem que referi, há pouco, para a 

água, dará, aproximadamente, um euro e quarenta e quatro cêntimos. No segundo 

escalão - de 6 a 15 metros cúbicos -  pagamos, neste momento, noventa cêntimos por 

metro cúbico, portanto, se aumentarmos 12,7 % teremos o que se vai pagar, é só 

fazer as contas. Portanto, neste momento os escalões de água são baixos. Os 

aumentos são aumentos e ninguém gosta deles, mas nós vamos aproximar-nos de 

valores que outros já estão a pagar há três anos atrás. E não nos esqueçamos que, 

há dez anos atrás, Águeda já teve das águas mais caras desta região. -------------------- 

----------Neste momento a situação que se coloca é o seguinte: ou nós somos 

solidários uns com os outros e é cá dentro também, ou não vamos ter água nem 

saneamento nas outras partes do concelho. Porque aquilo que diz a Lei, também, é 

que as infra-estruturas têm que ser amortizadas. Não vai haver mais subsídios para 
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colocar água e saneamento ou fazer a reposição de redes. O custo do bem tem que 

amortizar as redes que estão colocadas e essas contas não estão a ser feitas pelas 

autarquias. Por isso é que temos custos de água e de saneamento tão baixos. Os 

únicos que estão a fazer essas contas são os Municípios de Aveiro e Albergaria.-------

--------- Quanto à aprovação dos tarifários. Estes têm que ser aprovados pela 

Comissão de Parceria, onde tem que haver voto unânime, ou seja, se os municípios 

não concordarem com esse aumento, este não poderá ser aplicado. Também       

devo-lhe dizer que temos uma experiência dessas com a SIMRIA, se fossemos a 

pagar os valores que estavam estipulados contratualmente com a SIMRIA, não havia 

dinheiro neste momento para pagar isso. Se fosse um contrato com um privado era 

muito mais complicado. Nós temos histórias noutros concelhos de grandes diferendos 

com entidades privadas, porque eles têm contrato de gestão e não abdicam. 

Enquanto que com o Governo, aquilo que se tem feito, no caso, por exemplo da 

SIMRIA, o EVEF ou seja a estrutura económica e financeira que substancia, que dá 

corpo a estes projectos de financiamento, vai sendo alterado de forma a que 

comporte aquilo, que é a realidade. Devo lembrar-lhe, embora o Senhor saiba disso 

muito bem, pois nas últimas assembleias tem falado nesses milhões todos, que a 

SIMRIA previa que fossem pagos teoricamente determinado volume de caudais e 

depois foi feito um novo enquadramento de forma a que se pague o que 

efectivamente foi entregue e não os caudais previstos.------------------------------------------

--------- Confio nos dados que o Senhor Eng.º Hilário aqui referiu de que temos a 

segunda maior rede de abastecimento de água do distrito e a terceira maior de 

saneamento, mas o problema é que aquilo que nos falta e que são 28 milhões de 

euros e 47 milhões de euros para substituição daquilo que está feito, porque eu não 

sei se sabe qual é o volume de rupturas que nós vamos tendo por aí e que têm que 

ser acauteladas e que muitas das redes que estão por aí ainda são de fibrocimento e 

que também têm que ser substituídas.--------------------------------------------------------------- 

----------O aumento que falou de dois euros oitenta e três cêntimos, para dois euros e 

oitenta e seis, está relacionado com a saída de Ovar desta parceria . Como deve ter 

entendido na última reunião da Assembleia, falou-se na inclusão ou não de Ovar e 

que todas as contas estavam feitas com a participação de Ovar. A partir do momento 

que Ovar não entrou, houve que refazer as contas e houve este acerto. Aquilo que se 
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passa e de que estamos convictos é que passado este momento eleitoral, que 

estamos a viver neste momento, Ovar vai aderir a este modelo porque tanto o PS 

como o PSD de Ovar concordam com ele e pensam que deviam participar, mas por 

estratégia política não aderiram.------------------------------------------------------------------------

----------Quanto aos documentos modificados, houve algumas modificações a nível 

jurídico. Nós fizemos sugestões, houve muita gente que fez sugestões. Sinceramente 

não estive a comparar as duas versões. O Senhor também o poderia ter feito pois foi-

lhe dada a versão original e a versão final. Mas aqui o que me interessa são os 

documentos que estão aqui para aprovar. Os documentos de trabalho que enviamos 

são, também, para recebermos sugestões, aliás não recebemos sugestões da sua 

parte, e penso que de ninguém. Posso estar a cometer um lapso e se estiver desde já 

peço desculpa, mas aquilo que eu pedi aos serviços que fizessem, quando me 

entregaram os elementos em Aveiro na reunião, a que o Senhor também participou, 

foi que enviassem estes documentos a todos os membros da Assembleia, a solicitar 

que me dessem as opiniões que entendessem sobre esses documentos. Não sei se o 

fizeram, como deve calcular, não posso andar sistematicamente a verificar tudo o que 

foi feito ou não.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Relativamente ao I.V:A., tenho a referir que Água e Saneamento terá IVA à 

mesma taxa e esta deve manter-se, porque tanto quanto eu sei o regime do IVA 

aplica-se sobre o bem e não sobre a entidade que está a gerir esse próprio bem, não 

importa se é Câmara Municipal ou empresa. Portanto a taxa deve-se manter.------------

----------A tarifa de disponibilidade vai existir mas com uma diferença. As pessoas não 

vão pagar o ramal. O ramal, até vinte metros, é feito por conta da empresa, tal como 

está mencionado no contrato. Portanto a empresa é que faz a ligação ao ramal até 

vinte metros.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No que diz respeito a quem vai cobrar a tarifa RSU, aquilo que está assente é 

ser a empresa gestora da parceria que irá incluir essa tarifa nas contas, e entrega-a à 

Câmara Municipal, obviamente. Não está definido quais serão os custos e como é 

que será feito, mas há aceitação por parte da empresa para fazer isso. Obviamente 

que há aqui uma repartição de custos que tem que ser feita. Por exemplo, uma conta 

de água de três ou quatro euros tem custos administrativos que quase a absorvem. 

Se não houver outros a ajudar isto fica caríssimo, tanto para a água como para o 
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saneamento. Mandar todos os meses uma conta de três euros, só de selo é trinta 

cêntimos, depois o custo do envelope, os custos administrativos, quase absorve a 

quantia da factura.------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Relativamente a preços diferentes para a indústria e instituições, penso que 

na indústria, poderá haver grandes consumidores que poderão , talvez, ter tarifas 

diferenciadas, mas não está assente. Isto inclusivamente tem levado a uma reflexão. 

Nos últimos estudos que fizemos, as grandes empresas de Águeda, os grandes 

consumos de água que têm não são de águas da rede, são de captações próprias. A 

previsão é que continuem com o consumo das captações próprias. Haverá sim é que 

ser controlado aquilo que é injectado na rede de saneamento. Agora se tiver um 

consumo equivalente a um consumo doméstico, não tem capacidade negocial, mas 

se tiver um consumo muito elevado, obviamente que o terá.-----------------------------------

-------- Em relação à questão que colocou, se vai haver tarifas consoante os 

agregados familiares, posso dizer que não está previsto. Mas as pessoas que tiverem 

dificuldades financeiras, são apoiadas pela autarquia, uma vez que a acção social é 

feita pela Câmara. Como por vezes, já temos tido situações, de facturas que vão a 

Reunião de Câmara, para o não pagamento daquela determinada factura de água ou 

saneamento ou mesmo isenções de ramais. Nessa altura haverá um Regulamento 

que poderá apoiar as famílias com maiores dificuldades.----------------------------------------

--------- Quanto aos funcionários, temos um número estimado de funcionários, mas 

não estamos muito preocupados acerca dessa situação. Há funcionários que 

dificilmente terão cabimento na estrutura da Câmara Municipal, pois nós não 

precisaremos de tantos canalizadores nem tantos responsáveis por Etares. Mas 

penso que o pagamento salarial é superior ao salário que o funcionário recebe pela 

autarquia. Ainda não falei com os funcionários, porque estou à espera que a empresa 

me faça chegar as condições que oferece aos trabalhadores, para depois conversar 

com eles, dizendo quais são essas condições. Aquilo que os funcionários poderão 

fazer é mudar-se directamente para a empresa ou ter um período em que ficam com o 

vínculo na autarquia e são funcionários da empresa, e chegando a uma determinada 

altura terão que optar, obviamente nessa altura haverá respostas para essa situação. 

Mas, existem vários regimes em que os funcionários podem optar para transitar para 

a empresa. Podem simplesmente romper o vínculo com a Câmara e ir para a 
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empresa e há um decreto lei que surgiu recentemente, como sendo destacados. E 

portanto, eles poderão optar por qualquer uma destas situações.-----------------------------

----------Em relação à existência de uma outra proposta de que falou. Nunca chegou a 

haver uma outra proposta. Foi falado e incentivámos as pessoas a avançar com essa 

situação, mas nunca entregaram uma proposta para ser equacionada. Porque o 

problema dos Serviços de Água e de Saneamento de Águeda é que são pequenos e 

ter uma estrutura de gestão só para Águeda, não compensa. Onera 

extraordinariamente. Isto poderia fazer sentido e fazia sentido se estivéssemos 

agregados a Aveiro, porque é um município grande. Com outros concelhos também 

poderia ser, embora fosse mais complexo. Mas nunca houve um Município que nos 

dissesse que estavam interessados e está aqui uma proposta.--------------------------------

--------  Relativamente à participação no capital social, o Município de Águeda vai 

participar no capital social da empresa com uma quota de 1,2 %, que corresponde a 

um valor final de oitenta e oito mil duzentos e oitenta e nove euros, e que será 

realizado aquando da assinatura do contrato em setenta e três mil trezentos e 

cinquenta e quatro euros, que é realizado com as contrapartidas que a empresa 

pagaria à Câmara Municipal. Em 2012 teremos, também, uma segunda tranche no 

valor de catorze mil setecentos e quinze euros que também corresponde a 1,2 % 

cento que subscreve a totalidade do capital social que iremos ter na empresa. Os 

quarenta e nove por cento dos municípios são sete milhões e trezentos e cinquenta 

mil euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------Hilário Manuel Ferreira dos Santos------------------------------------------------------- 

----------Eu não quero ser chato, mas eu penso que o Senhor Presidente diz algumas 

coisas, que não estará bem certo daquilo que está a dizer. Ou é o Senhor Presidente 

ou sou eu, que não estamos certos.------------------------------------------------------------------- 

----------A tarifa de 2010 é um dos pontos muito importantes para mim, porque é daí 

que vamos ver o arranque que vamos ter. No meu ponto de vista, em 2010 não 

vamos somente pagar o valor que hoje pagamos acrescida da taxa de inflação desse 

ano. No modelo de convergência tarifário -na pág. 25 e 26 - quer no da água quer no 

do saneamento, mas podemos ver agora para a água, diz o seguinte. Por exemplo, 

modelo de convergência tarifário para a água diz: “Grupo 3 : Constituído pelos 
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municípios que integram o segundo outorgante cuja tarifa média em vigor no 

momento da celebração do contrato de gestão, resultante da divisão das receitas de 

abastecimento de água pelo volume de abastecimento de água facturado, seja inferior 

à tarifa de referência a praticar pela EGP, em mais de 35%: diferença >35%. 

referência. E depois dizem, mais à frente no quarto ponto:  “Para o Grupo 3, no 

primeiro ano do primeiro período tarifário, dever-se-á aplicar um tarifário (composto 

por uma tarifa fixa e uma tarifa variável) cujo valor tenha por limite inferior o que 

resulta da aplicação do factor 0,70 sobre as tarifas de referência previstas no n.° 2, 

sem prejuízo da respectiva actualização, conforme disposto no n.° 3.” Ora as tarifas 

de referência só podem ser duas ou 2,86 ou 2,25 porque se  diz neste  estudo, que se 

aplicam as taxas aplicadas pelo Município mais alto da parceria, que é Albergaria-a-

Velha que paga dois euros e vinte e cinco cêntimos o metro cúbico. Isto quer dizer 

que nós vamos partir com uma taxa de 0,70 vezes 2,25 ou 2,86. Aqui é a minha 

dúvida, penso que é 2,86, o que muda logo tudo o que o Senhor Presidente está a 

dizer. Nós não vamos pagar a água a mais 15 por cento, mas mais 100 por cento, 

vamos pagar o dobro. Eu não vou pagar catorze euros que paguei nesta factura que 

apresentei de Maio, vou pagar 25,74 euros se for com uma taxa de 2,25 e se for a 

taxa a 2,83 vou pagar 30,73 euros. Portanto mais cento e cinquenta por cento. Depois 

isto vai sendo harmonizado. Eu não sei bem qual é o valor da tarifa, por isso é que eu 

estou a perguntar porque reconheço que não tenho a mesma capacidade de leitura 

que todo o Grupo Municipal do Partido Socialista, e de que o Senhor Presidente tem e 

reconheço isso, mas eu não consigo lá chegar. Por isso é que eu ando a perguntar já 

desde a última assembleia e é o seguinte, quanto vamos pagar em Janeiro de 2010 

pela água? Porque eu penso que isto é um dado fundamental para as pessoas.---------

----------- Senhor Presidente quando diz que o sistema não é apetecível, pois não, com 

as taxas que nós hoje pagamos. Mas apliquem-lhe as taxas que nós vamos ter e 

vejam lá se não é apetecível. Isto é uma questão de se fazer contas. Em 2006 

facturou dois milhões e quatrocentos mil euros nos Serviços Municipalizados, entre 

serviços e produtos. Agora aplique-lhe uma taxa de cento e cinquenta por cento em 

cima, e veja lá se com seis ou sete milhões não é apetecível o sistema. Não é preciso 

ser muito inteligente para se perceber isto. Por isso é que eu acho, sinceramente que 

isto devia ser alvo de um estudo. ----------------------------------------------------------------------
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----------Nós vamos avançar com o investimento e eu reconheço isso Senhor 

Presidente, mas eu também acho que isso pode ser feito através da CIRA, 

concorrendo à parte do investimento e daqui a três ou quatro anos concessionando, 

entregando então a quem sabe ou então arriscando já hoje os municípios a fazerem 

isso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O facto de o Governo ter que ter a maioria , os tais dois por cento a mais, por 

causa do endividamento, não invalidava que o Governo reconhecendo as autarquias 

como parceiras de boa fé e capacidade de gestão, não considerasse que na 

Assembleia Geral tivessem a maioria. Mas no conselho de Administração concediam 

a maioria aos municípios, para estes gerirem o que têm a gerir. É assim que se 

descentraliza, é assim que tem que dar poderes; é assim que o Senhor Presidente 

deveria fazer com os Senhores Presidentes das Juntas.----------------------------------------

------------- O nosso Governo age com os municípios “com um pé atrás”, com 

desconfiança, dizendo que o Senhor Presidente, e todos os funcionários autárquicos 

não têm capacidade. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- E agora o Senhor Presidente evocou leis feitas em Abril, à pressa para fazer 

isto tudo, dizendo que não é possível. Pois não é possível, porque não se acautelou, 

não fizemos do meu ponto de vista bem o trabalho. Eu penso que estas Assembleias 

não devem ser todas à mesma hora em todos os municípios, porque devia estar aqui 

alguém que fez parte do estudo, para nos explicar estas questões todas. Não posso 

ser eu ou o Senhor Presidente a analisar tudo. O Senhor Presidente diz-me que não 

sabe em que pontos exactamente, foi modificado o contrato de Gestão. O Senhor 

Presidente já viu a quantidade de documentos que nos distribuiu. O Senhor tem 

quinhentos e vinte funcionários na Câmara Municipal. Na minha casa sou eu, a minha 

mulher e os filhos, não tenho ninguém para me apoiar nestes estudos. Para comparar 

aquilo que nos foi dado na última Assembleia para esta, é muito complicado. Mas 

quando há uma alteração num contrato, aquilo que se costuma fazer é sublinhar e 

colocar a “Bold” as diferenças, mas não foi feito nada disso.-----------------------------------

----------Por exemplo a cláusula 32 no Contrato de Gestão desapareceu, nesta 

segunda versão, que dizia respeito aos contratos de concessão da Gestão e 

Exploração dos Centros de Exploração. Na primeira versão existia e depois deixou de 

existir. Mas analisar isto é trabalho dos serviços camarários, é trabalho da entidade 
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que está a organizar isto, é trabalho do Estado. Tenham paciência, querem enganar 

os Munícipes. Não estou a dizer que seja o Senhor Presidente, mas nós temos que 

nos opor a isto, têm que nos explicar estas questões. O facto de o Senhor Presidente 

continuar a dizer que só vai subir 15 %, 16 %, ou 17 %, não acredito que esteja de má 

fé, mas não acredito mesmo, mas penso que o Senhor não têm a certeza daquilo que 

está a dizer, e se o Senhor não tem a certeza, como é que nós havemos de ter.---------

-------Posto isto e porque tenho estas dúvidas todas e não sinto confiança neste 

contrato, eu vou votar contra, porque iremos ter uma subida enorme nos preços a 

pagar. É verdade que os preços da água e saneamento no primeiro escalão tinham 

que subir e muito, mas penso que não devem subir quase cem por cento logo no 

primeiro ano, e cento e cinquenta por cento, aproximadamente, em cinco anos, para 

fazermos face a estas situações.-----------------------------------------------------------------------

--------- Não estou absolutamente de acordo com o controlo maioritário da AdP neste 

processo, porque penso que não tem nenhuma experiência de gestão nesta matéria. 

Deveria estar no mínimo em paridade com os municípios, nunca por cima dos 

Municípios. Essa questão do endividamento, a questão de ficar como avalista dos 

Municípios é uma função de Estado. Penso que a Adp deve acreditar nos Municípios 

e entendê-los como parceiros e como já disse, não acredito que o Estado consiga 

fazer melhor que as autarquias ou os privados nesta matéria.--------------------------------- 

---------Estou absolutamente contra  a cláusula oitava, nº quatro do Contrato de 

Gestão. Nós passamos os activos todos para a entidade gestora, mas a nossa 

responsabilidade neste caso com a SIMRIA, mantêm-se no município, não passa par 

a entidade gestora. Isto não faz sentido e é prejudicial para a  Câmara Municipal. Eu 

penso que é isso que está escrito, mas eu já vou ver ao Contrato de Gestão. Posso, 

eventualmente estar enganado.-------------------------------------------------------------------------

----------O facto de utilizarmos o tarifário para reequilibrar as contas é um risco enorme 

para o negócio. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Penso que isto é um negócio para os próximos quatro anos, para grande 

parte das Câmaras Municipais. A Câmara de Águeda está a ser utilizada. Eu vou 

explicar porquê? Neste momento está previsto um investimento de trezentos e oito 

milhões de euros no total. Destes há cem milhões de euros de investimento do total 

das Câmaras, dos quais cinquenta por cento são comparticipados pelos fundos 
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comunitários. É sobre estes cem milhões de euros que as Câmaras Municipais podem 

ir buscar dinheiro ao QREN. Quem são as Câmaras que se podem candidatar a estes 

fundos? Aquelas que ainda têm a rede por acabar que é o caso de Águeda, Sever do 

Vouga, etc.. Aqueles que querem fazer reconversão de rede não se podem candidatar 

aos fundos comunitários. Portanto, a Câmara de Águeda no seu investimento de vinte 

e oito milhões de euros ou vinte e cinco milhões de euros, vai fazer rede e não 

reconversão de rede. Portanto, as Câmaras Municipais que já fizeram a rede de 

saneamento, vão utilizar dos dinheiros que a Câmara Municipal vai buscar para fazer 

as obras, para com este dinheiro receberem em aditamento e depois daí para a frente 

fazerem a exploração do sistema. Como o processo de retribuição às Câmaras 

Municipais é feito com base na facturação, as Câmaras que estão mais avançadas 

terão mais facturação, mas não quer dizer que venham a ter no futuro. Nós no futuro 

iremos ser altamente prejudicados. Este negócio, neste momento, é bom para as 

Câmaras Municipais que não têm hipótese de ir buscar dinheiro, para fazer obras 

porque já as fizeram. Estão a fugir ao princípio da coesão que significa que quem já 

fez não faz, quem fez vai à prova de o fazer. E nós temos outra forma de o fazer, não 

individualmente mas associando-nos na CIRA, podemos ir buscar estes dinheiros. 

Fazemos a obra e a seguir concessionamos. Como o Senhor Presidente disse houve 

épocas em que outras entidades estavam interessadas no processo, ma hoje, devido 

à crise financeira, não estão. Portanto daqui a dois ou três anos podem voltar a estar. 

E nós estamos hoje a concessionar um processo debaixo de elevada pressão e 

parece-me que do ponto de vista de negócio, não é um bom negócio para a Câmara 

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

-----------Entendo que fazer esta parceria em que a Adp tem maioria não é bom, mão 

nos protege, estamos a entregar ao Estado uma conquista que era dos municípios, 

em que decidíamos os nossos investimentos, o nosso preço da água e de 

saneamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------E é com base nisto e com base num conjunto de incertezas, como por 

exemplo a questão dos tarifários que é para nós importante e assim como outro 

conjunto de perguntas que também não foram respondidas em reunião de Câmara, 

que eu vou votar contra esta parceria. Não tem nada a ver com política, mas sim com 

o facto de ter consciência do que isto implica.------------------------------------------------------
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----------Na última reunião abstive-me, porque não sabia bem onde estava. Hoje sei 

onde estou, sei que estamos num processo imposto pela Adp, com base numa 

garantia bancária junto do BEI e da União Europeia, e da promessa de que com isto 

vem imediatamente dinheiro para as obras. E estamos no fundo a entregar-nos por 

cinquenta anos, em que daqui a um ano iremos duplicar as novas tarifas e daqui a 

cinco anos iremos pagar tarifas muitíssimo mais caras.------------------------------------------

-------------Penso que estes dados ainda podem ser rectificados e reanalisados. Se for 

com uma harmonização a doze por cento até 2014, então concordo inteiramente com 

esta parceria, mas a partir do momento em que se duplicam os preços, este parece-

me que é um estudo completamente irrealista. ----------------------------------------------------  

 

-------- Manuel Antunes de Almeida------------------------------------------------------------------ 

---------Todas as vezes que aqui venho, venho falar politicamente. Mas em questões 

desta natureza eu perco a minha veste partidária. Porque na verdade estou eleito 

também por um partido e defendo as decisões do meu partido, seria desonesto da 

minha parte se o não fizesse. Mas neste caso concreto, não visto essa veste e estou 

aqui, politicamente, para dizer o que penso.---------------------------------------------------------

------------- Efectivamente, o Senhor Presidente não satisfez na totalidade às respostas 

que deu ao meu companheiro Eng.º Hilário Santos, mas respondeu na sua maioria, 

eu diria satisfatoriamente às questões que ele colocou. É  verdade que, efectivamente 

esta questão foi um pouco apressada e não há uma justificação real do motivo por 

que se realizam todas as reuniões à mesma hora, mas eu dou a resposta. É que não 

sendo à mesma hora podia haver viciação eleitoral, que é uma coisa que existe. 

Efectivamente, os municípios sabendo antecipadamente como tinham votado uns 

podiam ser conduzidos a votar favoravelmente ou desfavoravelmente noutros 

municípios.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------Relativamente às várias questões aqui colocadas, elas são válidas, mas na 

verdade a água é um recurso escasso e tinha que aumentar. Eu nunca percebi muito 

bem por que motivo nós pagávamos a água ao que pagamos e Albergaria-a-Velha 

pagava a água ao preço que paga.--------------------------------------------------------------------

------------Queria fazer duas perguntas ao Senhor Presidente. Nas conversas informais 

que vou falando sobre esta questão, sempre tenho ouvido dizer, que o único 
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município que lucra verdadeiramente com esta adesão é o município de Águeda, 

porque vamos vender água e vamos ter lucro com isso, porque, segundo sei somos 

excessivos em água. Gostava que o Senhor Presidente dissesse alguma coisa sobre 

esta matéria, e qual é o rendimento que o município pode receber da venda de água.-

-------A segunda questão, prende-se com a cláusula décima quinta do contrato. 

Efectivamente, eu não tive tempo de ler esta matéria, li mal, mas não entendo, 

também devo ter pouca percepção sobre estas matérias, mas a cláusula décima 

quinta é sobre os desvios tarifários. Parece que situações degradantes anteriores, 

podem ter que ser colmatadas a seguir, e essa matéria, eu não a percebi bem e é 

uma questão que tem alguma pertinácia.------------------------------------------------------------

-------Quanto ao resto é verdade que não foi feito um esclarecimento muito profundo. 

É verdade que houve alguma pressa, que me fez lembrar o actual Primeiro-Ministro, 

quando era Ministro do Ambiente, quando quis a toda a força e em cima da hora criar 

a SIMRIA, até com cartas de conforto para alguns municípios, que nunca pagaram 

nada. Esta é uma outra perplexidade que eu tenho e que não entendo.--------------------

---------- Mas eu gostava de esclarecer uma questão, as Águas de Portugal não são 

Estado, nem a Caixa Geral de Depósitos é Estado. São empresas públicas. A caixa 

Geral de Depósitos é uma empresa pública que dá muito dinheiro, mas as Águas de 

Portugal não dão, porque é uma empresa que é mal gerida e os seus administradores 

têm carros dos melhores e ficam em hotéis dos melhores e têm prémios fabulosos. 

Isto é uma coisa incrível que acontece no nosso país.-------------------------------------------

-----------Não é por serem as Águas de Portugal maioritárias, que vai funcionar mal a 

parceria, porque essa história de se dizer que não se confia nas autarquias, eu se 

fosse governo também não confiava. Porque há municípios que gerem mal o dinheiro 

e que não dão satisfações à população. Por conseguinte, entregar aos municípios a 

garantia de pagar ao BEI e a organismos internacionais, quando aqueles nem sequer 

são garantes de gerir bem o dinheiro do povo, eu também não confiaria. E o Estado, 

que no fundo é o Governo, tem que dar o seu aval e tem que ter a garantia de que as 

coisas funcionam bem.------------------------------------------------------------------------------------

------------Portanto eu não vou ainda dizer qual é a minha posição. Direi a minha 

posição quando for o momento da votação. Penso que há questões que não ficaram 

totalmente respondidas.-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------Eu sempre defendi, que esta actividade devia ser entregue a uma empresa. 

Agora se é esta empresa ou uma empresa privada, que no dia de amanhã, entrava 

em crise e depois teríamos que pagar a triplicar, também ficaremos sempre na dúvida 

de qual empresa será a mais adequada. Se não aparecem empresas, porque vivemos 

numa situação que não é brilhante em termos económico-sociais e se o governo está 

disposto a dar uma mão. Mas, penso que cinquenta anos é muito e é tempo até 

demais. Porque o que vai acontecer, como já tem acontecido, é que vai haver 

percalço atrás de  percalço e coisas que eram para se fazerem num ano, vão-se fazer 

no ano seguinte e depois, tal como aconteceu na SIMRIA, há-de haver municípios 

que não pagam. E se tem que haver unanimidade no voto, no dia de amanhã vai 

haver chantagem de Municípios e nada se altera nas tarifas. E aí vão ter de certeza 

de alterar os Estatutos.------------------------------------------------------------------------------------

--------------Só queria acrescentar que o facto de pagarmos mais pelo preço da água, 

contribui para pouparmos mais água e não gastarmos tanta a lavar o carro ou a regar 

o jardim, por exemplo. Funciona como uma obrigação para não se gastar água 

desnecessariamente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----------José Carlos Raposo Marques Vidal-------------------------------------------- 

---------- As questões levantadas pelo Senhor Engenheiro Hilário contribuíram, 

também, para retirar algumas dúvidas que eu tinha. Eu gostei da intervenção e penso 

que questionar deve ser um dever da oposição e de qualquer pessoa 

independentemente do partido, desde que tenha dúvidas.--------------------------------------

-------------A parte ideológica aproxima-me um bocado do Engenheiro Hilário. Estamos 

muito próximos, naquele aspecto de concessionar este serviço. Não percebo muito 

bem, é a confusão que o Senhor Eng.º Hilário faz, em referir que deveria ser uma 

empresa privada, e que não é boa ideia o Estado ser maioritário neste processo.-------

---------Esta situação não e a ideal, mas é uma solução. Em 35 anos de democracia 

não houve soluções.  Ao ritmo a que estava a ser construída a nossa rede 

demoraríamos, pelo menos, mais vinte anos para a completar, fora os investimentos e 

o dinheiro se houvesse para a sua concretização. Com esta parceria prevê-se a sua 

realização em cinco anos.--------------------------------------------------------------------------------

------- Em relação aos aumentos, tenho a referir que a água é um bem de todos, e um 
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recurso escasso e o aumento da água vai acontecer em todo o País, em qualquer 

município, independentemente de estarem associados ou não. A água vai ser 

nivelada, aliás esta é uma orientação da União Europeia. Neste momento já existe 

uma orientação, no sentido de aumento da água e já está a subir. Daqui a quatro 

anos vamos pagar a água ao preço que  Albergaria-a-Velha a paga . Neste momento 

estamos a pagá-la barata, porque a Câmara está a gastar os seus recursos, para nós 

a pagarmos barata. E os recursos da Câmara são os nossos, tão simples quanto isto, 

Por outro lado nós vamos pagá-la cara, mas vamos ter uma rede completa, vamos ter 

mais 160 quilómetros, uma de coisa que a Câmara demoraria, certamente mais vinte 

anos a construir, fora o investimento e o dinheiro que seria necessário para isso.-------

-----------A água vai ser mais cara mas também vai haver situações de diferenciação 

através de uma intervenção social e socializante e espero que o Senhor Presidente e 

os colegas da Assembleia estejam sensíveis a isso.----------------------------------------------

-----------Há finalmente uma solução para o saneamento básico e para o 

abastecimento . da rede de água “em baixa”. É verdade que cinquenta anos são 

demais e se houver algum problema daqui a dez anos, eu espero que os colegas que 

cá estiverem nessa altura, tomem a posição que tiverem que tomar, nós temos que 

actuar perante o contexto actual, perante os dados temos e que tivemos no passado.-

-----------Até agora não apareceu nenhuma situação. Eu sei que este executivo, 

desenvolveu vários esforços, desde 2006. Falava-se em empresas, em fundos 

comunitários e o problema que se punha era quem devíamos associar para ir buscar 

os fundos comunitários. Até que apareceu esta solução, é verdade, um bocado há 

última da hora. Ficaremos com um serviço caro, mas de qualidade e como é caro 

vamos poupá-lo e o que é muito necessário. As questões sociais mais gravosas serão 

depois da responsabilidade da Câmara Municipal.”---------------------------------------- 

  

------------Joaquim Jorge da Silva Pinto --------------------------------------------------

------------- Já na última Assembleia não estava para falar sobre este assunto porque, 

defeito meu, não tenho ido às reuniões do meu partido. Entendi da última vez falar, 

como cidadão que queria vir aqui dizer a sua opinião. Podia ser uma opinião 

inflamada, podia não ser a mais correcta, mas foi a que realmente eu sinto 

profundamente. Essa vinda aqui, para mim foi muito gratificante. E há dias fiquei 
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satisfeito quando vi a festa que fizeram os habitantes de Santana - penso que é uma 

localidade que fica situada no Alentejo - quando finalmente colocaram a luz eléctrica. 

Até então tinham uns geradores, que não dava para nada.------------------------------------- 

--------- Hoje vinha aqui para fazer umas perguntas aos Senhores Vereadores da 

oposição, que fazem parte do elenco directivo, com autorização do Senhor Presidente 

da Mesa e do Senhor Presidente da Câmara,  mas eles não estão cá, porque fez-me 

muita confusão o documento que todos recebemos, que diz o seguinte  e passo a ler : 

“Os Exmos. Srs. vereadores Maria Paula Graça Cardoso, Carlos Filipe Correia Almeida 

e  António Manuel Almeida Tondela fizeram a seguinte declaração de voto: 

"Atendendo às questões colocadas antecipadamente e não respondidas nem, na 

nossa perspectiva, esclarecidas em reunião de Executivo, votamos contra." . Eu 

queria que os Senhores Vereadores fundamentassem mais esta opinião, por isso é 

que gostaria de lhes fazer algumas perguntas.-----------------------------------------------------

----------- Por exemplo, o Senhor Engenheiro Hilário Santos, e bem, apresentou as 

dúvidas e o Senhor Presidente foi respondendo com sabia. Por vezes não conseguiu 

convencer o Senhor Eng.º Hilário Santos. Outras vezes parece que convenceu, mas a 

mim convenceu-me.----------------------------------------------------------------------------------------

------------ E portanto, gostei muito desta Assembleia hoje, de ambas as partes, na 

medida em que houve diálogo esclarecedor. O Senhor Presidente da Assembleia, 

hoje excepcionalmente, permitiu este diálogo, porque o regulamento também o não 

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

---------- Sobre a manutenção da actual rede, já não sei se referiram os vinte e oito 

milhões para a manutenção ou os quarenta e sete milhões. Mas isto fez-me pensar, 

porque se são precisos quarenta e sete milhões é porque a actual rede de água e 

saneamento não estará muito boa. Não estando muito boa, e eu posso comprovar, 

porque, há dias, em minha casa faltou a água, porque tinha rebentado um cano na 

Rua Dr. Manuel Alegre. A pergunta que e faço, é que se essa necessidade de 

manutenção da rede e os custos que isso acarreta, não levaria a que, mais dia menos 

dia, o tarifário da água tivesse que aumentar.-------------------------------------------------------

-----Porque durante muito tempo, e eu já aqui estou há algum tempo, mas parece que 

será a última vez que aqui estou, porque o meu partido, nem sequer me convidou 

para as listas, não sei se foi porque por vezes, eu aqui voto contra. Portanto eu é que 
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não estou aqui por nenhuma razão política. Mas continuando o que estava a dizer, 

gostaria de questionar que, se a água sendo o bem que é, não iria necessariamente 

subir o seu tarifário em todos os Municípios, e portanto, em Águeda também.------------

---------- Parece-me que este acordo que foi feito entre os vários Municípios e as 

Águas de Portugal tem várias vantagens. Primeiro retira à Câmara Municipal, penso 

eu, a responsabilidade económica e financeira, de ser ela a reparar a rede. Por outro 

lado, dá-nos a garantia de que, a médio prazo, todas as populações do nosso 

concelho poderão ter água e saneamento. E nós sabemos que a água é fundamental. 

A água dos poços, que algumas empresas estão a utilizar, está contaminada e muitas 

tiveram grandes prejuízos na medida em que a água que estava a ser utilizada, 

prejudicou a produção.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, mantenho o que disse na última Reunião de Assembleia, esta é uma 

oportunidade que devemos aproveitar e, como é sempre possível colocar cancelas ou 

obstáculos se houver explorações, eu aposto conscientemente que se avance com 

este acordo dos municípios com as Águas de Portugal, para que o nosso concelho 

fique mais bem servido, quanto a saneamento e abastecimento de água “em baixa”. 

Se atrasarmos mais este processo, se mesmo se adiarmos para o próximo mandato, 

estaremos a fazer politica pela negativa.------------------------------------------------------------- 

 

-------António Manuel Fernandes Martins -----------------------------------------------

--------- Senhor Eng.º Hilário pagou a água que pagou no mês de Maio, mas recebeu 

um serviço. Não se lamente muito porque há quem não receba em serviço e continue 

a pagar. É o caso do meu pai que está num lar, não vive em casa. Continua a pagar à 

Câmara Municipal por um serviço que não recebeu. Claro que a Câmara não tem 

culpa, mas quem não presta um serviço, não devia debitá-lo. Isto é só um à parte. 

Portanto, nunca pagamos muito porque, por vezes, há sempre outros que pagam 

mais do que nós.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Eu diria que o único problema que nós temos aqui é estarmos, a discutir isto 

com dez ou quinze anos de atraso, porque neste momento, eu penso que Águeda, 

sendo um Município que tendo tido acesso a alguma quantidade de dinheiro através 

dos fundos comunitários, tinha obrigação de ter este problema já diluído e talvez já 

grande parte dele resolvido. E não teve por questões de decisão estratégica, porque 
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os executivos anteriores entenderam que seria uma aposta para se ir fazendo, que 

não era prioritário. E verdadeira aposta de fundo fê-la o Dr. Pinto Galvão que um dia 

veio aqui com um projecto a realizar em quatro anos, porque talvez na altura, digo eu, 

não havia outros objectivos mais importantes. Mas foi uma boa aposta, tenho pena 

que, no fundo, tivesse sido apenas uma aposta política e não tivesse sido repercutida 

em resultados.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Daquilo que eu tenho visto, leva-me a estar tranquilo relativamente a este ou a 

outro acordo deste género, que se venha a concretizar, porque nós estamos 

habituados, em Portugal, a que o Governo nunca cumpra com aquilo que prometeu. E 

portanto, fazermos um contrato destes num período de um governo socialista não é 

grave. Nem precisarei um dia de votar no PSD, porque o CDS terá suficiente força e 

direccionamento político para apoiar o PSD, se um dia o PS não quiser alterar uma 

situação que seja de injustiça relativamente àquilo, que se vai debitar às pessoas. 

Nós estaremos cá para, eventualmente, diluir esta Sociedade Comercial porque os 

governos podem fazê-lo, já que é uma sociedade maioritariamente do Governo, ou 

encontrar uma outra solução. É obvio que, quando as pessoas forem martirizadas 

pelo preço que vão pagar pela água que tem que ter um custo adequado à sua 

escassez, sendo esta um bem essencial , eu penso que há, também, uma área social 

a prevenir. O Senhor Presidente já disse aqui que esta ficará no âmbito da Câmara 

Municipal que se encarregará de fazer justiça àqueles que menos a tiverem. ------------ 

-----------Portanto eu não estou nada preocupado. Eu estaria preocupado se isto fosse 

concessionado a um privado e, estou à vontade porque sabem que eu tenho ideais de 

direita e defendo que a actividade privada é aquela que mais rentabilidade dá e onde 

as pessoas, pela sua própria motivação, mais objectivos atingem e em menos tempo.  

--------- Portanto eu não estou nada preocupado, por ser o Governo, porque este 

governo que lá está, entrou tão facilmente como sai. A memória é curta e basta que 

tenhamos um pouco de amnésia e lá sai o Eng.º José Sócrates.------------------------------

--------- Senhor Presidente da Câmara, pela parte que toca ao CDS, e pela perspectiva 

que já aqui expliquei, nós não vamos colocar obstáculos a este acordo, se bem que 

tenhamos algumas dúvidas sobre a gestão. Temos algumas reticências à forma como 

as Águas de Portugal administram, mas a culpa não é dos gestores, é de quem 

manda nos gestores, que autoriza que eles façam aquilo que fazem, que utilizam a 



 

__________________________ 
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta da 2.º sessão extraordinária de 10 de Agosto de 2009 

 
 

28

seu belo prazer de cartões de cartão de crédito no estrangeiro, quando não há  

negócios no estrangeiro, que usufruam do bom e do melhor quando estão a lidar com 

um negócio que é social e portanto, é o governo que autoriza e é o governo que tem 

que ser penalizado e é politicamente ao governo que temos que exigir 

responsabilidades.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Esta nova empresa que terá gestores nomeados pelas Águas de Portugal e 

pelos Municípios, gestores esses que deverão vir aqui ou a outra Assembleia 

Municipal qualquer, para lhe dizermos de caras o que temos a dizer.------------------------

--------- Portanto, tendo esta empresa uma gestão própria, é obvio que os Municípios 

têm obrigação pessoal por parte dos Senhores Presidentes, e politica por parte das 

Assembleias Municipais que mandatam o Senhor Presidente para actuar, de exigir 

que a gestão seja bem feita, que a água seja bem tarifada, que eventuais situações a 

corrigir sejam bem corrigidas e, como tal o CDS não está preocupado com esta 

situação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Entendemos que para o Município de Águeda era melhor votarmos a favor do 

que abster-nos ou a votar contra. Continuamos a pensar que, dado o volume de 

investimento que era necessário, o Município de Águeda, só tem a lucrar, neste 

momento, com a entrada neste projecto. Somos o maior município, em área, do 

distrito de Aveiro em Águeda, portanto temos uma sobrecarga suplementar de 

despesas e de necessidade de investimento. 

----------Relativamente a uma questão aqui já levantada relacionada com os aquíferos, 

que nós temos em demasia e que podemos fornecer aos outros. Eu diria que a água 

é um bem social que pertence a cada um de nós por igual. Também não estou nada 

preocupado em dar água aos outros, porque esta deve ser dada a quem precisa, 

assim como os outros nos devem dar a nós aquilo que têm a mais e que nós não 

temos, por uma questão de comparticipação nas necessidades individuais e 

colectivas de cada um. Temos que aprender a dividir, exigindo que sejam cumpridos 

determinados critérios de rigor.-------------------------------------------------------------------------

--------- Se daqui por alguns tempos as coisas não estiverem bem, só há uma solução 

que é tirar o partido socialista de lá e rectificar, alterar, ou mandar a empresa 

embora.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------José Manuel Gomes Oliveira------------------------------------------------------

---------- “Como sabem eu fui um dos que votei a favor da criação da empresa, na 

última Assembleia e justifiquei, aqui perante o meu partido, porque penso que o devo 

fazer. Até Outubro devo-o fazer sempre, porque fui eleito pelo PSD, e devo sempre 

justificar o meu voto.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Hoje mais uma vez vou votar favoravelmente por várias razões, mas a mais 

importante é devido  ao investimento de vinte e oito milhões de euros que irão fazer 

nos próximos quatro anos. Só não compreendo é determinadas coisas. No fundo eu 

dei um voto de confiança ao executivo com o meu voto. No entanto o executivo fez, 

há poucos dias, um tapete numa estrada no centro da freguesia que não tem 

saneamento. Eu fiquei muito desiludido. Eu, até Outubro, ainda posso dizer isto, já 

estou como o Dr. Silva Pinto. Estou a falar politicamente.---------------------------------------

---------- Eu ouvi ao Senhor Presidente a Câmara falar de trabalhar em equipa. Mas 

como é que se trabalha em equipa se o Presidente de Junta não sabe quais são os 

trabalhos que a Câmara Municipal vai executar na Freguesia. Num fim-de-semana 

aparecem as máquinas no centro da freguesia para colocarem um tapete. Na 

segunda-feira aparece o Senhor Vereador para resolver o problema dos carros na 

estrada. Hoje não está cá porque tem que andar a fazer as listas para as eleições. 

Trabalhar em equipa é, também, ter respeito pelo Presidente da Junta e comunicar-

lhe o que vai fazer . E se era preciso mudar os carros, o Senhor Vereador nem perdia 

tempo com isso, que também tratávamos disso. --------------------------------------------------

--------- Ao ver um placar grande que diz “confiança no Futuro”, gostaria que esta 

confiança passasse, também, pelo trabalho em equipa com as pessoas que vierem a 

seguir a mim. E trabalhar em equipa é também informar, não é como estão a fazer, 

porque eu não sei o que é que se vai fazer até às eleições. Quantas estradas sem 

saneamento vão pavimentar? No ano passado quando colocaram tapetes na 

freguesia de Aguada de Cima, muito mal postos, eu referi para fazerem esse trabalho 

em estradas que tinham já saneamento e rede de água. Mas fizeram ali e com a 

agravante de ter ficado um trabalho mal executado. Agora, ao final de um ano, 

próximo das eleições, finalmente, foram fazer esse mesmo trabalho em condições, ou 

seja, primeiro endireitaram a estrada e depois colocaram o tapete. Essa estrada não 

tem saneamento, mas justifica-se porque é uma estrada muito movimentada. Agora 
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numa estrada com pouco movimento, endireitar a estrada e colocar um tapete, isso é 

estragar dinheiro.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Eu hoje fiquei contente por ouvir dizer que foi no nosso concelho que se fez 

uma das maiores rede de água e saneamento, do distrito de Aveiro. Quando foi a 

separação dos SMAS eu fiquei um bocado triste, porque eu trabalhei durante oito 

anos com o SMAS, que era uma equipa bestial, que trabalhava bem. Quando vi juntar 

uma equipa bem dirigida, com técnicos qualificados à Câmara Municipal fiquei triste. 

--------- Com a criação desta empresa, nós vamos pagar mais de tarifário, mas toda a 

gente sabe que temos que pagar mais, pois a água é um bem precioso e de certeza 

que essa empresa irá executar os trabalhos de melhor forma.---------------------------------

---------- Não compreendo é onde é que vão fazer o saneamento. Será em todo o lado 

e vão cortar outra vez os tapetes colocados? Quais são as prioridades? Será onde há 

mais habitantes? São estas as dúvidas que tenho.------------------------------------------------

----------Queria solicitar ao Senhor Presidente que me informasse, até Outubro, do que 

se vai fazer em Aguada de Cima. Não custa nada, basta um telefonema, e fico 

esclarecido, pois é bastante triste eu não poder informar as pessoas, onde se vai 

fazer e o quê.  Não é assim que se faz política. Já fizeram isso com a zona industrial. 

Camuflaram lá tudo, mas toda a gente sabia o que se andava a fazer. Também digo, 

e tenho já pouca oportunidade de o dizer, quando tivemos aqui a reunião sobre o 

espaço industrial que nós temos na freguesia, que são cerca de quatrocentos 

hectares, já andavam a negociar os terrenos do outro espaço, o que foi uma 

hipocrisia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------Hilário Manuel Ferreira dos Santos------------------------------------------------------- 

---------É só um pedido de rectificação. Senhor Presidente peço desculpa de vir aqui 

de novo, mas há pouco, quando estive aqui, efectivamente, enganei-me. Eu, em 

relação às responsabilidades, não queria referir a cláusula 8.ª artigo, artigo 4.º, mas 

sim a cláusula 9ª artigo 4.º e que diz o seguinte: “ Mediante o consentimento  das 

entidades gestoras em alta, a EGP sucederá na posição contratual dos Municípios, 

sem prejuízo da manutenção da respectiva responsabilidade”. Eu sei que o Senhor 

Presidente tem outro entendimento, mas eu entendo da seguinte forma, não sei se o 

meu entendimento estará correcto: relativamente às responsabilidades que já existem 
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entre os Municípios e a Entidade Gestora em Alta, penso que no nosso caso é a 

SIMRIA, a EGP fica com a posição contratual nossa, mas a responsabilidade 

mantém-se do Município. E o que eu penso é que esta responsabilidade deve passar 

para a EGP, porque amanhã a EGP não cumpre com entidade em Alta, e lá estamos 

nós a arcar com as consequências. É evidente que se for como o Prof. Martins diz, ou 

seja, que o Estado faz e desfaz com rapidez as coisas e eu reconheço que ele tem 

alguma lógica. A única vantagem que eu vejo nisto, é pensar que amanhã muda tudo 

Nessa perspectiva, nem precisamos de estar hoje aqui a votar.------------------------------- 

----------- Gostava de referir só mais uma coisa. É em relação aos quarenta e oito 

milhões de investimento em manutenção da rede. Nós não nos podemos esquecer 

que estamos a falar num período de cinquenta anos. O valor do investimento, em 

manutenção da rede, é inferior a um milhão de euros por ano. Partindo do 

pressuposto que os nossos Serviços Municipalizados facturavam dois milhões e 

quatrocentos mil por ano, se o aumento for de cem por cento, são só mais dois 

milhões e quatrocentos mil. Façam estas contas de dividir pelo número de anos, 

porque estes valores aqui apresentados, parecem muito elevados, mas depois 

dividindo pelo número de anos vemos que não é assim tanto.--------------------------------- 

 

---------Senhor Presidente da Câmara-------------------------------------------------------------- 

----------Ia começar pela questão levantada pelo Senhor Presidente da Junta, José 

Oliveira e dizer que se realmente foi colocado um tapete numa estrada sem 

saneamento, eu vou ter que averiguar. Isso violou as ordens que eu dei. Não é isso 

que eu tenho dito aos Serviços.------------------------------------------------------------------------. 

----------Em relação à zona industrial não está correcto o que disse, porque só após 

verificarmos da impossibilidade de avançarmos com a intervenção naquelas zonas 

que estão marcadas como empresariais, é que avançamos para a outra estratégia 

que foi, obviamente, uma estratégia secreta, porque teve que ser. Mas vai-me 

perdoar, o senhor já defendeu aqui uma posição contrária, quando trata de se 

negociar com outras entidades. ------------------------------------------------------------------------

--------- Nós comprámos secretamente, se assim se pode dizer, negociando sem 

muitos alaridos, mas depois trouxemos isso para rectificação.---------------------------------

----------Também lhe posso dizer que se for aprovado este contrato de gestão, aquilo 
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que nós temos acertado com a empresa que está a desenvolver este projecto, é que, 

numa primeira fase, as obras que vão avançar são onde houver maior densidade 

populacional. Gostaria que soubessem disto em primeira mão, eu pedi aos serviços 

que me referissem as zonas que têm mais munícipes para primeiro servirmos estas 

zonas. Mandámos rever estes projectos que, sendo isto aprovado, e está isto 

aprovado com as Águas de Portugal, as obras que irão avançar na primeira fase são: 

- Em Aguada de Cima :  na rua da Mata que são quinhentos metros, e conclusão do 

Vale Grande que serão 3 km de rede. Isto num investimento de quase trezentos e 

setenta e nove mil euros;---------------------------------------------------------------------------------

-- Em Segadães : Segadães na primeira fase e Fontinha na segunda fase;---------------- 

- Na Trofa: em  Crastovães.  O total de investimento em Segadães e na Trofa é de um 

milhão e trezentos mil euros;---------------------------------------------------------------------------- 

- Em Lamas do Vouga: temos dois sistemas: Pedações numa primeira fase. são cerca 

de treze quilómetros, pois esta bacia hidrográfica engloba as localidades de  Serém, 

Mesa e Vouga num investimento de um milhão e trezentos mil euros;----------------------- 

- Em Macinhata do Vouga: na primeira fase Macinhata. São quase onze quilómetros, 

um milhão cento e setenta e oito mil euros . Nesta freguesia, como já referi, também, 

se vão fazer obras em Serém, Mesa e Vouga;------------------------------------------------------ 

- Em Valongo do Vouga : a zona do Paço. Um quilómetro, num investimento de cem 

mil euros;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Em Águeda: Gesteira e Rio Côvo até À-dos-Ferreiros, doze quilómetros, num 

investimento de um milhão e trezentos mil euros;-------------------------------------------------- 

- Em Recardães:  Póvoa da Marta, Póvoa da Carvalha e Póvoa do Poço, são sete 

quilómetros e duzentos e cinquenta metros,  num investimento de novecentos e 

quarenta mil euros;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Em Espinhel : na primeira fase haverá um investimento de trezentos e setenta e seis 

mil euros, correspondendo e três quilómetros e quatrocentos e setenta e seis metros; 

- Ois da Ribeira :  segunda fase 1351 metros, cento e quarenta e seis mil euros; ------- 

- Em Travassô : são três quilometro e duzentos e cinquenta metros, num investimento 

total de  trezentos e cinquenta mil e oitocentos euros.--------------------------------------------

----------Aquilo que está negociado é que sejam feitos os concursos em Setembro, 

para que em 2010 estas obras avancem. São sete milhões quatrocentos e oitenta e 
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nove mil euros que estão aqui previstos nestas obras que mencionei.-----------------------

--------------Nós temos um determinado plafon, nesta primeira fase, que abrange os 

locais com maior densidade populacional. Barrô tem que ser feito, nesta primeira fase, 

até porque tem que ser resolvido aquele problema da escola, mas isso é pouca 

coisa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Manuel Antunes de Almeida------------------------------------------------------------------

---------Relativamente ao ponto quatro da cláusula nona não é nada claro, a não ser 

que tenha informações autênticas sobre esta literatura.------------------------------------------ 

---------Isto tem duas interpretações claras porque a “respectiva responsabilidade” 

pode referir-se aos Municípios, mas então seria melhor ter dito “das respectivas 

responsabilidades”, ou então deveria ter esta terminologia: “sem prejuízo da 

manutenção daquela responsabilidade”, querendo “aquela” referir-se à EGP, e não 

está assim.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que quer dizer que isto permite todo o tipo de interpretações e se alguém 

não explicar bem isto, o Eng.º Hilário Santos tem razão.---------------------------------------- 

 

---------Senhor Presidente da Câmara-------------------------------------------------------------- 

----------Neste caso concreto, eu admito que a redacção não tenha sido a mais feliz. 

Mas não faz sentido que a Entidade Gestora da Parceria, a SARA, que vai fazer a 

cobrança das taxas, depois não pague à SIMRIA! O entendimento que existe, e isto 

está perfeitamente claro entre nós, é que todos os pagamentos à SIMRIA são feitos 

pela SARA. Podemos dar essa achega, mas está claro. Aqui as “responsabilidades”, 

refere-se aos pagamentos do tratamento “em alta” do saneamento. Portanto, a partir 

do momento em que eles assumem os contratos que têm com a Câmara, são eles 

que vão entregar os efluentes, passam eles a ser os devedores. A Câmara alienou 

todas as suas responsabilidades. Se não é a Câmara que vai entregar os efluentes, 

não pode ser ela a pagar.-------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Em Águeda, até 2015 temos um investimento previsto de vinte e oito milhões, 

cento e trinta e cinco mil, e em manutenção durante cinquenta anos são quarenta e 

sete milhões, cento e trinta e sete mil, não chega portanto a um milhão por ano. Mas, 

no panorama dos outros municípios, só temos Aveiro com um investimento superior a 
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nós em cinco milhões. Isto quer dizer que as nossas redes estão a precisar de muita 

manutenção. Estamos a precisar de muito investimento. Nós somos um concelho 

muito disperso, e temos que “pagar essa factura”, e temos muita rede ainda em 

fibrocimento, que está a dar muitos problemas. A situação é esta, eu gostava que os 

números fossem outros. Gostava de poder fazer aquilo que os outros municípios 

estão a fazer pois vão alavancar os seus projectos comunitários com o dinheiro que 

vêm buscar aqui à água e ao saneamento. Nós temos é de criar redes de água e 

saneamento em todo o concelho.----------------------------------------------------------------------

----------Senhor Eng.º Hilário, vai desculpar-me, mas não podemos criar aqui uma 

“Alice no País das Maravilhas”  e dizer que podemos fazer isto desta ou daquela 

maneira. Poderíamos se fossemos nós a criar as Leis, mas deparando-nos com o 

quadro legislativo que existe, nós temos que trabalhar com ele e encontrar as 

soluções. E se nós ficarmos sozinhos, diga-me como é que se resolve, qual é a 

solução. Aqui está uma e não tenho outra. Mas estou aqui para defender os 

interesses dos munícipes. Daqui por quatro anos vamos pagar a água ao preço que 

paga Albergaria. Todos gostaríamos que a água fosse gratuita, mas isso não pode 

ser. E se Albergaria-a-Velha tem o preço do tarifário que tem, é porque já tem uma 

política de integração e de amortização dos investimentos que foram feitos para 

suportar, sustentavelmente, os seus investimentos futuros. É dos poucos concelhos 

que tem esta política.--------------------------------------------------------------------------------------

----------O Dr. Antunes de Almeida falou do lucro que Águeda pode ter com a venda da 

água “em alta”. Gostava de referir que nós, efectivamente, vamos ter esse lucro, mas 

é um lucro transitório, porque as captações de água que temos não garantem 

fiabilidade e continuidade em termos de futuro. Nós por exemplo no Campo tivemos, 

este ano,  um grave problema que nos fez andar à procura de captações alternativas. 

A Redonda tem problemas. Neste momento, precisa que grande parte da conduta 

seja substituída. E para que a Redonda funcione como deve ser, tem que ter uma 

estação de tratamento de águas. Não pode estar assim como está. E nós temos um 

sistema que está nos limites. Quando chegam aqui de Recardães e nos dizem que 

não têm água. Nós temos uma situação em Aguada de Cima, em que metade das 

pessoas não estão ligadas à rede e nós não queremos que elas estejam ligadas, 

porque senão não temos água para lhes vender. Precisamente porque o sistema está 
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nos limites.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------São todas estas situações que têm que ser equacionadas e é um problema de 

difícil resolução. Quanto aos desvios  tarifários, posso referir um exemplo da SIMRIA 

que propus uns determinados valores das taxas e chegou ao IRAR, e este não 

concordou, referindo que estavam a subir demais. Ora pode também acontecer que  

os valores de tarifários propostos, no âmbito desta parceria, cheguem ao IRAR ou a 

outras entidades, e este diga o mesmo, que não pode ser. A água em termos 

nacionais vai ter valores máximos e mínimos e vamos ter que obedecer a esses 

parâmetros. O IRAR manda nestas questões, e portanto, pode acontecer isso no 

futuro com esta sociedade.-------------------------------------------------------------------------------

--------- A questão dos cinquenta anos. Eu também gostava que fosse menos, mas o 

volume do investimento é muito elevado e isto ao fim dos cinquenta anos tem que 

estar amortizado por parte da empresa, para ser devolvido de novo aos municípios a 

custo zero, se isto durar cinquenta anos, porque pode não durar. Estão previstas, 

também, as formas como isto pode ser alienado.--------------------------------------------------

-------- Aquilo que me parece é que o Senhor Engenheiro Hilário está aqui a ter uma 

posição política ao votar contra. Eu gostaria que dissesse “eu não concordo com este 

modelo, mas está aqui outro que pode ser seguido, e que é melhor por estes 

motivos”. A sua posição é baseada em pressupostos que não têm suporte legal e por 

isso não é concretizável. Ou queremos resolver o problema da água e saneamento no 

concelho ou não queremos. Se esta proposta não passar eu não sei qual é a solução. 

---------- O Eng.º Ribau Esteves tem elogiado esta forma de cooperação com o 

Governo e não penso que ele seja um adepto fervoroso dos governos do PS. Ainda 

quando foi da assinatura elogiou a postura do Governo face a este projecto. Parece 

ser uma solução equilibrada que garante sustentabilidade ao sistema, que vai de 

encontro às normas europeias, que tem que ser e deve ser feito em relação ao sector 

das águas. Penso que é uma solução para que deixemos de ter aguedenses de 

primeira e aguedenses de segunda. Quando no final da fase de investimento deste 

projecto, em 2015, quem cá estiver poderá ajuizar. Aquilo que teremos com certeza, é 

um concelho que terá uma rede de cobertura de água e saneamento, do que se exige 

e é usado na Europa. Por isso está nas vossas mãos. É a solução que tenho e que 

defendo. Se tivesse outra também a trazia aqui, para a discutirmos.------------------------- 
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--------- Rui Pedro Pinto de Carvalho ---------------------------------------------------------------- 

----------Penso que seria de bom tom, que todos os restantes Presidentes da Junta 

tenham, também,  a informação do que se vai fazer, antes de se proceder à votação, 

é o mínimo de atenção que nós merecemos.------------------------------------------------------- 

 

---------Senhor Presidente da Câmara-------------------------------------------------------------- 

---------Decorre neste momento, até 15 de Setembro uma candidatura para estes 

sistemas de água e saneamento. Nós apresentamos as Bacias todas daquilo que está 

programado para se fazer em Águeda, para concurso e a empresa está a candidatar 

as bacias todas. Não precisam de projectos. Nós temos tudo quantificado.----------------

--------Aquilo que nós fizemos, foi avançar com estes projectos que nós já tínhamos 

mais avançados e com capacidade para pôr a concurso. Se não tivéssemos 

avançado, já só em final de 2010 é que começariam as obras de água e saneamento 

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

--------Com isto, o que estamos a tentar é que no inicio de 2010, estas comecem já 

entrar em obras. Porque a Câmara vai pôr a concurso e depois passa toda a 

responsabilidade para a empresa. Portanto, pretendemos em Setembro e Outubro 

lançar os concursos; Novembro e Dezembro adjudicá-los. A empresa em Janeiro 

começará a funcionar e passamos para ela essa responsabilidade.--------------------------

--------Se não fosse isto, a empresa só em Janeiro é que começa a funcionar. Lá para 

Março e Abril é que candidataria as bacias e isto prolongar-se-ia muito. Assim será de 

imediato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Não tenho os cronogramas dos lugares todos, mas em Setembro poderemos já 

dar essa informação, porque estão as bacias todas contempladas, para avançarem 

para concurso. Há mil milhões de euros no P.O.V.T. para água e saneamento. Há a 

conjugação da Alta com a Baixa que é a vantagem deste projecto. As “altas” já estão 

feitas e têm entrada directa no P.O.V.T. Portanto, entrarão todos os projectos. Estes 

que mencionei foram  somente uma antecipação, por parte da Câmara Municipal, dos 

maiores projectos, ou seja, aqueles que contemplam mais habitantes com menos 

quilómetros de rede. Foi isso que foi pedido aos serviços e foi isso que avançou nesta 

primeira fase.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Não havendo mais intervenções neste ponto único da Ordem de Trabalhos, o 

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

aprovou por maioria, com três votos contra e quatro abstenções, a proposta da 

Câmara Municipal, relativa ao CONTRATO DE GESTÃO ENTRE O ESTADO 

PORTUGUÊS, OS MUNICÍPIOS DE ÁGUEDA, ALBERGARIA-A-VELHA, AVEIRO, 

ESTARREJA, ÍLHAVO, MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, SEVER DO VOUGA E 

VAGOS, E A "AGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO - SERVIÇOS DE ÁGUA DA REGIÃO 

DE AVEIRO, S.A."; DOS ESTATUTOS DA EMPRESA GERAL DA PARCERIA 

(Águas da região de Aveiro - Serviços de Água da região de Aveiro, S.A) E DA 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA, E DO ACORDO PARASSOCIAL ENTRE A 

ADP - ÁGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. E OS MUNICÍPIOS DE ÁGUEDA, 

ALBERGARIA-A-VELHA, AVEIRO, ESTARREJA, ÍLHAVO, MURTOSA, OLIVEIRA 

DO BAIRRO, SEVER DO VOUGA E VAGOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE 

PARCERIA ENTRE O GOVERNO E OS MUNICÍPIOS, PARA GESTÃO DAS REDES 

EM BAIXA DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, nos termos da proposta e ao abrigo 

do decreto - lei n° 90/2009, de 09 de Abril.----------------------------------------------------------- 

 

---------Depois de aprovada por unanimidade a elaboração de uma Acta em minuta 

para esta sessão, a Secretária da Mesa procedeu à sua leitura, que posta a votação 

pelo Presidente da Mesa, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------- 

----------Por último, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada esta Sessão da 

Assembleia Municipal, da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente e Primeiro Secretário de Mesa.------------------------------------- 

 

 


