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ACTA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA, REALIZADA EM 

VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E NOVE 

 

----------No dia vinte e seis de Junho de dois mil e nove, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho de Águeda, a Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos :------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 1 – DISCUSSÃO O E APROVAÇÃO DE ACTAS-------------------------------------------------- 

-------- 1.1- Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de Abril de 2009 e da Sessão 

Extraordinária de 25 de Abril;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 2 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------- 

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

-------- 3.1 -APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA acerca da actividade municipal, bem como da situação 

financeira do Município, nos termos do disposto nos artigos 53°, n° 1, alínea e) e 68° n° 4, da Lei n° 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

-------- 3.2 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa ao CONTRATO DE 

PARCERIA ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS E OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE AVEIRO 

TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO DAS REDES DE 

BAIXA DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto no 

artigo 8° da Lei n° 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 54° da Lei n° 2/2007, de 15 de Janeiro e do 

Decreto-Lei n° 90/2009, de 09 de Abril:---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 3.3 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a DISSOLUÇÃO E 

LIQUIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS REGIÕES BAIRRADA-VOUGA, nos 

termos da proposta e ao abrigo da deliberação tomada pela respectiva Assembleia Intermunicipal; 

-------- 3.4 - Discussão e votação de proposta da Câmara Municipal para Alteração do 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE, nos termos da proposta e ao abrigo do disposto 
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na alínea a) do n° 2 do artigo 53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n° 5-

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

-------- 3.5 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para Alteração do 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE LICENCIAMENTOS DIVERSOS, nos termos da proposta e ao 

abrigo do disposto na alínea a) n° 2 do artigo 53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção da Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro------------------------------------------------------------------------ 

-------- 3.6 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para Alteração do 

REGULAMENTO  E TABELA DE TAXAS, nos termos da proposta e ao abrigo das alínea a),e) e h) 

do n° 2 do artigo 53° e da alínea j) do n° 1 do artigo 64° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção introduzida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.----------------------------------------------------- 

-------- 3.7 – Discussão e votação de proposta de NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR O CONSELHO DA COMUNIDADE DO CENTRO 

DE SAUDE BAIXO VOUGA I, ao abrigo do disposto no artigo 31º do Decreto-Lei 28/2008, de 22 

de Fevereiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 3.8 – Discussão e votação de proposta de ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA, ao abrigo do disposto na alínea r) do 

nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as Alterações introduzidas pela Lei nº 

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

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

Assembleia Municipal e secretariada por JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE e DANIELA 

CARINA ALVES MENDES. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE, DANIELA CARINA 

ALVES MENDES, JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, CARLOS ALBERTO BAPTISTA 

GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, 

ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, 
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ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, OSCAR MANUEL VIDAL MENDES, ABÍLIO 

FERREIRA GOMES DA SILVA, JOANA CLARA COSME ARRUDA MARTINS, DALILA DIAS DE 

OLIVEIRA TOMÁS, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, CARLA ELIANA DA COSTA 

TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, RUI PEDRO 

PINTO CARVALHO, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

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

MANUEL ABRANTES SILVA, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, MÁRIO DIAS 

DA COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, VICTOR RODRIGUES 

TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO RAMOS MARTINS, CARLOS ALBERTO 

CARNEIRO PEREIRA.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Esteve ausente ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA BALREIRA BRINCO, FRANCISCO 

ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS; ARMANDO ALVES 

FERREIRA ;  CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA ; NUNO RICARDO MARTINS DE 

FIGUEIREDO NUNES ;  CARLOS ALBERTO INÁCIO, AMÍLCAR LEMOS DIAS.--------------------- 

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

FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, MARIA PAULA DA 

GRAÇA CARDOSO, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, e ANTÓNIO MANUEL  ALMEIDA TONDELA-------------------------------------------------------- 

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

--------. De seguida, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da seguinte correspondência 

recebida:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga:--------------------------------------

-------- “ Por motivos de haver Assembleia de Freguesia na mesma data e à mesma hora, não 

me será possível estar presente nessa sessão, pelo que me faço representar pelo 

Secretário desta Junta de Freguesia, Mário Dias da Costa.”---------------------------------------------------- 

----------Presidente da Junta de Fermentelos:-------------------------------------------------------------------- 

-------- “Amílcar Lemos Dias, Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, encontrando-se 

impedido de participar na próxima Sessão da Assembleia Municipal, por compromissos assumidos 

com anterioridade, relacionados com a Junta de Freguesia de Fermentelos, vem solicitar a V.a 
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Ex.a, que seja justificada a sua falta na Sessão da Assembleia Municipal a realizar no próximo dia 

vinte e seis.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Carlos Alberto Inácio--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Por motivos profissionais não me vai ser possível participar na Assembleia Municipal do 

dia vinte e seis de Junho, como era meu desejo. Aproveito para formular votos de bom trabalho.”-- 

-------- Nuno Ricardo Martins de Figueiredo Nunes ------------------------------------------------------------ 

--------- “De acordo com o regimento desta Assembleia, venho por este meio informar que devido a 

compromissos profissionais, não me é possível estar presente na próxima Assembleia Municipal 

agendada para o dia 26 de Junho de 2009, pelo que peço a minha substituição.”------------------------ 

--------- Paula  Cristina Picado Vaz Franco ------------------------------------------------------------------------ 

--------- “Venho por este meio informar V. Ex.ª de que por motivos profissionais não me será 

possível estar presente na próxima Sessão da Assembleia Municipal de Águeda, agendada para o 

próximo dia Vinte e seis de Junho do corrente ano, solicitando assim a minha suspensão por 

sessenta dias enquanto membro da Assembleia Municipal de Águeda e a minha substituição pelo 

membro da lista do Partido Social Democrata de Águeda imediatamente a seguir ao último 

membro eleito. “-------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

--------O presidente da mesa colocou a votação o pedido de suspensão do mandato por sessenta 

dias de Paula Cristina Vaz Franco, tendo-se verificado que a Assembleia o aprovou por maioria, 

com uma abstenção. 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.” 

-----------------DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTA----------------------------------------------------------- 

-------- 1.1 - Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de Abril de 2009 e da Sessão 

Extraordinária de 25 de Abril;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções:-------------------------------------------------------------------------

----------------Carla Eliana da Costa Tavares------------------------------------------------------------------------

--------“ Gostava de referir somente um pequeno reparo na acta da sessão ordinária do dia trinta 
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de Abril: Na página doze onde se lê “juízes criminais juntamente com juízes cíveis” deverá 

substituir-se por “Juízos Criminais juntamente com Juízos Cíveis” ------------------------------------------- 

-------- Não havendo mais inscritos para intervir acerca deste ponto, o Presidente da Mesa 

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, aprovou por maioria, com três 

abstenções o texto da acta referente à sessão extraordinária de Vinte e Cinco de Abril . A acta da 

sessão ordinária do dia trinta de Abril de dois mil e nove foi aprovada por maioria, com uma 

abstenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA —--------------------------------------------- 

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

---------------Wilson José de Oliveira Dias Gaio--------------------------------------------------------------------

---------- “Hoje venho aqui falar da segurança rodoviária bem como da segurança de pessoas e 

bens, que é um tema que tem preocupado toda a gente.--------------------------------------------------------

-------- Nesse âmbito, na última sessão da Assembleia da Freguesia de Barrô, criámos uma 

comissão que denominámos “ Comissão de Segurança da Freguesia de Barrô “ onde reunimos 

dois elementos da Assembleia e o Presidente da Junta de Freguesia com o intuito de tomarmos 

algumas medidas para alertarmos e esclarecermos questões sobre esta temática. Ontem foi 

realizada uma palestra sobre o tema “Barrô seguro”. Convidámos o Senhor Governador Civil de 

Aveiro, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, que não pôde estar presente e fez-se 

representar pelo Senhor Vereador e Vice Presidente, o Enfermeiro Jorge Almeida. Convidámos, 

também, o Dr. Paulo Matos, como Presidente da Assembleia Municipal, e a Comunicação Social 

para dar algum relevo à questão.---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Infelizmente são problemas demasiado sérios, mas a sociedade em que estamos inseridos 

actualmente só “olha para o seu umbigo”. Sentimos a revolta das populações pelo clima de 

insegurança que temos vivido. Já não chegava os assaltos a moradias, carros, empresas e agora, 

também, com assaltos à mão armada, coações, etc. -------------------------------------------------------------

------- Mas, infelizmente, a adesão à palestra foi muito escassa. Isto não nos deixa desanimados, 

pois sabemos que muita gente tem dificuldades em se associar e se manifestar quando se fala de 

temas importantes. Pensamos que isto são condicionantes que deverão ser ultrapassados quando 

a educação e o civismo voltar a reinar entre nós. ----------------------------------------------------------------- 
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-------- Uma das decisões que se tomaram ontem foi a apresentação de medidas mais concretas, 

entre elas uma Moção que será enviada às entidades competentes, para que se faça sentir as 

dificuldades que nós sentimos e esperamos que seja um “pontapé de saída” para que nós 

possamos andar na rua mais descansados. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Peço uma atenção muito especial ao Senhor Presidente da Câmara, pela autoridade que 

tem ao nível do concelho. Sabemos que os efectivos cada vez são menos e estão mais dispersos 

e, por isso, penso que a proximidade tem que existir e a pressão tem que ser uma arma. Senhor 

Presidente peço-lhe, por favor, tome medidas.”-------------------------------------------------------------------- 

 

--------Carla Eliana da Costa Tavares--------------------------------------------------------------------------------

-------- “À semelhança daquilo que já disse aqui, há algum tempo, realmente cada vez mais tenho 

orgulho em ser de Águeda e se durante muito tempo víamos que havia uma série de coisas que 

precisavam de ser feitas e que estavam atrasadas, hoje não é isso que acontece. Quero 

aproveitar para congratular a Câmara Municipal por mais um prémio que foi hoje receber a 

Serralves, atribuído por um jornal de Arquitectura e Planeamento Urbanístico, pelo projecto “ 

Sernada - Museu vivo”. Este é o espírito desta Câmara e já perdemos a conta ao número de 

prémios que o seu desempenho tem ganho.------------------------------------------------------------------------

-------- Gostaria também de congratular todo o concelho e toda a população por o LIDL vir mesmo 

para Águeda e isso está confirmado e é sem dúvida uma vitória para todos nós, sobretudo se 

tivermos em conta o número de postos de trabalho que vão ser criados.-----------------------------------

-------- Quero também lembrar que recentemente esteve em discussão um projecto o “RunUp”, 

que decorreu no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e que contou 

com a presença de vários países. Este projecto visa discutir o papel da Universidade no 

desenvolvimento urbano das pequenas e médias cidades e foi apresentado o que é feito em 

Águeda no âmbito do RunUp, nomeadamente através do projecto “Living Lab- Associação”.---------

-------- Quero também aqui referir o espectáculo de apresentação da Orquestra Municipal, em que, 

mais uma vez, foi visível o espírito de colaboração e o estabelecimento de parcerias desta 

Câmara Municipal. Neste espectáculo estiveram presentes as cinco bandas do concelho 

nomeadamente, a 12 de Abril, a Banda da Castanheira e de Casal de Álvaro e as duas Bandas de 

Fermentelos: A banda Nova e a Banda Marcial. Todas elas estiveram juntas para um objectivo 

comum e o espectáculo foi um êxito. ---------------------------------------------------------------------------------

---- Recordo também as “ Tardes Seniores” que mais uma vez foram um sucesso, à semelhança 

do que tem acontecido nos anos anteriores e que este ano contou com uma transmissão televisiva 
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cá em Águeda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Gostava de referir também a Feira Medieval que decorreu no Parque Alta Vila, e que foi 

uma parceria da Câmara Municipal com duas escolas de Águeda: a Escola Fernando Caldeira e a 

Escola Adolfo Portela. Há muito tempo que o parque não recebia tanta gente e seguramente que 

foi um evento muito positivo. Recordo, também, a crescente utilização do Parque dos Abadinhos, 

nomeadamente com a primeira Feira do Mundo Rural que foi um sucesso reconhecido por todos.--

------- Queria aqui, também, mencionar evento o “Águeda, Cidade da Segurança”. Quando a 

Senhora Vereadora, a Dra. Elsa, foi a Aveiro, aquando da visita oficial do Senhor Presidente da 

República a esta cidade, este mostrou-se surpreso. Este projecto conta com o alto patrocínio da 

Presidência da República e a Câmara Municipal de Águeda foi a única do país que desenvolveu 

este projecto. No passado Sábado decorreram as Marchas Populares em Águeda, que contou 

com a presença de quatro freguesias do concelho, representadas por sete grupos de marchas 

populares e que levou às margens do rio algumas centenas de pessoas.----------------------------------

--------- Estou a falar só de acontecimentos de último mês e que, muito sinceramente, me deixam 

muito feliz. Esta Câmara põe o concelho “ a mexer “. E vem aí no próximo mês de Julho o 

AgitÁgueda que é já uma referência para o nosso concelho juntamente com o Projecto “Povo que 

Lavas no Rio”. Eu não podia deixar de vir aqui referir tudo isto que tem sido feito e é com muito 

gosto e orgulho que, quando falo da minha cidade, posso falar destes eventos e isso é muito 

bom.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- António Farias dos Santos------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Na reunião de trinta de Abril deste ano eu estive aqui e alertei que havia uma empresa 

com a intenção de desviar o caudal do Rio Agadão. Houve pessoas aqui que se riram com isto 

que eu disse, referindo que isso não era possível e que tinha que haver um estudo de impacto 

ambiental, mas o que eu referi é verdade e vou provar que é verdade.--------------------------------------

-------- Mas antes disso eu quero lamentar uma coisa. Eu enviei um ofício, penso que a nove de 

Abril, ao Senhor Presidente da Câmara que abordava este assunto. Até hoje ainda não tive 

qualquer resposta sobre isto. Enviei outro ofício, no início de Maio, ao Senhor Presidente da 

Assembleia para convocar os líderes parlamentares, para fazerem uma visita ao local, ao qual 

também não tive resposta. Eu sei que a Freguesia de Agadão não tem tanto peso como outras 

terão, mas deveria ter obtido alguma resposta. --------------------------------------------------------------------

-------- Falando sobre a água, eu li num jornal de vinte e oito de Maio do corrente ano que o 

Senhor Vice Presidente disse que só havia um caso em Tribunal entre o Presidente da Junta e o 
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Município. Está enganado, Senhor Vice Presidente, existem três casos e não dizem respeito aos 

Presidentes da Junta, mas sim às Juntas de Freguesia. A Dra. Carla tem um processo em mão, o 

Dr. Antunes de Almeida tem outro e não vou dizer o outro advogado porque ele não está aqui 

presente e, por isso, não devo nomear o nome dele. -------------------------------------------------------------

-------------Mas continuando o assunto que me trouxe até aqui, sobre o desvio do Rio, eu tenho 

aqui o mapa da bacia hidrográfica do Rio Agadão. Desde a Ponte de Vila Mendo à Ponte dos 

Cavacos a Malhapão são 33,7 quilómetros de bacia hidrográfica e a empresa quer utilizar uma 

área de 3,2 quilómetros quadrados e vão conseguir se a Câmara Municipal não deitar mãos a isto, 

porque a documentação está bastante avançada em Coimbra. Da ponte do Vila Mendo à Ponte 

dos Cavacos são 12 quilómetros, e a empresa vai ocupar nas melhores nascentes do rio, numa 

extensão de 3,2 quilómetros quadrados, como já referi. A empresa vai tirar-nos as melhores 

nascentes do rio, porque junto a este local da Ponte de Vila Mendo, existe um caudal médio de 

0,93 mm por segundo e a empresa vai retirar-nos doze por cento sobre essa água, na ponte dos 

Cavacos. Refiro isto com base num estudo que foi realizado, pois a Junta de Freguesia teve 

necessidade de pagar a um técnico para fazer este estudo, já que estamos sozinhos nisto. ---------

-------- Se formos verificar a média de precipitação nos 33,7 quilómetros quadrados é muito inferior 

aos 3 quilómetros quadrados que eles querem ocupar, onde existe uma precipitação média muito 

superior ao restante percurso. Portanto as melhores nascentes do Rio Agadão estão ali e vão 

desviar aquele caudal para a Ribeira de Dornas. Agora, podem dizer-me que a empresa tem que 

deixar o caudal ecológico, mas o caudal ecológico a que tem direito a deixar é de 0,004 mm por 

segundo. Está aqui no estudo feito e a Junta de Freguesia de Agadão tem as fotografias das : A 

Central de Cevadelha, o tanque em Daires e a distribuição em Dornas.-------------------------------------

----- Eu gostava de pedir à Assembleia que se prenunciasse sobre este assunto. Gostava de saber 

qual é a posição do Senhor Presidente da Câmara sobre este assunto e também qual é a posição 

da Assembleia Municipal e que digam o que vão fazer futuramente sobre isto, porque nós não 

vamos ficar quietos. Já enviamos ofícios para toda a parte e já hoje recebemos algumas 

respostas. Mas vamos insistir, porque não é possível que uma empresa privada queira desviar o 

caudal do Rio Agadão para fora do Município. Essa água não volta mais e isto não pode ser feito. 

Eu só vejo um caminho: a empresa vai ter que fazer uma consulta pública. Vão ter que fixar 

editais na freguesia e aí poderá haver uma parte da população que se vai fazer ouvir sobre isso, 

mas eu penso que não deve ser a população da freguesia que deve fazer isso, mas sim as 

pessoas e entidades responsáveis.” ----------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Senhor Presidente da Junta de Freguesia, eu sinceramente não sei a que ofício se refere. 

Há muitos ofícios que chegam à Assembleia, mas está reiterado esse convite aos Senhores 

Lideres Parlamentares que, através de mim, será agendado com o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Agadão, se assim entenderem os lideres parlamentares e, a partir daí, desenvolver-

se-á o que tiver que ser feito.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Victor Rodrigues Tavares -------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Como é do conhecimento geral está a realizar-se, em Recardães, os Encontros de Cultura 

e Desporto. No passado fim-de-semana decorreram alguns eventos bem participados. No 

Domingo estiveram presentes cerca de trezentas pessoas. Quero agradecer a presença da 

Senhora Vereadora, Dra. Elsa que esteve presente no evento de Domingo. ------------------------------

------- Começam hoje as actividades nocturnas, a partir das vinte e duas horas. No Domingo temos 

a Feira de Saúde e Bem Estar com rastreio gratuito aos ouvidos, olhos, ao colesterol, tensão 

arterial, glicémia, nutrição, dermatologia e também com colheitas de sangue. Temos vários 

Workshops organizados pela Cruz Vermelha e pelos Bombeiros Voluntários de Águeda. Temos 

também presentes na feira cabeleireiros, manicura, pedicura, massagem, Reiki, Acupunctura, 

yoga e variadíssimas outras atenções. -------------------------------------------------------------------------------

-------- Quero aqui também fazer eco das palavras que o nosso colega Dr. Wilson fez sobre a 

segurança no concelho de Águeda. A Freguesia de Recardães tem, também, essa preocupação e 

esses problemas como quase todo o concelho. As autoridades policiais têm feito o patrulhamento 

que tem sido possível. No entanto pediria, também, ao Senhor Presidente da Câmara para ir 

intercedendo junto das mesmas e que intensifiquem esse patrulhamento, de preferência que 

continuem a fazer os patrulhamentos nocturnos com carros descaracterizados e à civil, pois são 

aqueles que têm dado mais resultado na minha freguesia.------------------------------------------------------

------- Aproveito para reiterar o convite e agradecer a todos aqueles que nos queiram visitar, 

durante este fim-de-semana, nos Encontros de Cultura e Desporto.”----------------------------------------- 

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

-------- “Obrigado pelo convite, senhor Presidente. Pela minha parte penitencio-me, pois os 

convites são muitos e não posso estar presente em todos, mas vou ver se consigo passar por lá. -

----------- Queria também referir que há pouco esqueci-me de referir que o Dr. Armando Ferreira 

justificou a sua falta por motivos profissionais.”---------------------------------------------------------------------

- 
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-------- Alberto José Fernandes Marques---------------------------------------------------------------------------

------- “A minha intervenção está relacionada com o tema que o Dr. Wilson Gaio trouxe aqui, ou 

seja, a insegurança no concelho de Águeda, e sobre a moção que referiu e que vou apresentar a 

seguir. Nos últimos tempos a insegurança tem-se reforçado um pouco por todo o País. Furtos e 

assaltos com recursos a meios violentos e a muitos alvos, nomeadamente a pessoas; empresas; 

viaturas e mesmo a igrejas e capelas. O próprio Arciprestado de Águeda falou com o Senhor 

Governador Civil de Aveiro, no sentido de pedir reforços policiais. Até mesmo os párocos já 

colocam a hipótese de os próprios paroquianos serem mobilizados para garantirem a segurança 

nas Igrejas durante vinte e quatro horas.-----------------------------------------------------------------------------

-------- Isto já não é novo, já há algum tempo tivemos uma onda de assaltos aos estabelecimentos 

comerciais em Águeda, que depois foi atenuada com a criação de um corpo de guardas-

nocturnos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Também já perguntei aqui várias vezes ao Senhor Presidente da Câmara se não tencionava 

convocar o Conselho Municipal de Segurança. Eu não vou explorar muito esta parte, porque é 

uma competência do Senhor Presidente, segundo a Lei 33/98, instalar esse conselho e convocá-

lo, no entanto, este era um órgão consultivo que permitia debater estas questões e emitir moções 

do género desta que vamos propor hoje à Assembleia Municipal, para fazer chegar à tutela e aos 

órgãos que podem reforçar a segurança neste Município. ------------------------------------------------------

--------- Passo a ler a moção apresentada  pelo Grupo Municipal do PSD :--------------------------------- 

-“ A suas Excelências, O Senhor Presidente da Assembleia da República; o Senhor Primeiro Ministro; 

o Senhor Ministro da Administração Interna; o Senhor Governador Civil de Aveiro:----------------------

---------Considerando que o concelho de Águeda está a viver uma crescente falta de segurança que afecta 

pessoas e bens que vem colocando em causa a confiança dos cidadãos nos meios de prevenção e 

combate à criminalidade;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Considerando que nos últimos meses, com especial incidência nas semanas mais recentes, o 

concelho de Águeda tem sido vítima de uma onda de assaltos à mão armada, roubos e furtos, com 

frequente recurso a meios violentos;---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Considerando que os alvos desta criminalidade, para além dos próprios cidadãos, têm sido as 

residências particulares, as empresas comerciais e industriais e, mais recentemente, vários templos, 

igrejas e capelas, colocando em risco o património histórico valioso de tais instituições em praticamente 

todas as freguesias do concelho de Águeda;-----------------------------------------------------------------------------------

-------- Considerando a necessidade do reforço imediato dos efectivos dos postos da Guarda Nacional 

Republicana de Águeda e de Arrancada do Vouga, bem como dos meios à disposição dos militares para o 
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eficaz exercício de uma segurança de proximidade;-------------------------------------------------------------------------

--------Considerando que a segurança é uma função de soberania do Estado essencialmente sob a 

alçada do Governo, através do Ministério da Administração Interna;----------------------------------------------------

---------Considerando que esta onda de criminalidade terá de ser combatida eficaz e imediatamente, sob 

pena de, em breve, começarmos a assistir a indesejáveis movimentos de "justiça popular", com os perigos 

que tais soluções acarretam do ponto de vista da falência completa do "Estado de Direito";----------------------

-------- A Assembleia Municipal de Águeda pretende através da aprovação da presente Moção, 

Solicitar a V.Exas, que, conjuntamente com os órgãos autárquicos, disponibilizem formas, não só 

de alerta das populações para o actual clima de insegurança, nomeadamente através de acções 

de formação e sensibilização e educação para práticas de segurança de pessoas e bens, de 

modo a que as pessoas saibam como se proteger e agir perante tais situações de criminalidade 

cada vez mais frequentes e perigosas para a garantia da liberdade dos cidadãos, mas também 

permitam um claro aumento de efectivos das forças policiais e da sua actuação e vigilância junto 

dos principais alvos e populações que das mesmas têm sido vitimas.”------------------------------------- 

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

--------- “A Democracia é um estado de graça bastante giro, mas tem estes condicionalismos: 

quando as condições sociais se agravam permite que a falta de rigor fiscalizador sobre as 

pessoas e as situações conduza a uma certo tipo de degradação e insegurança.------------------------

-------- Vou referir-me concretamente à prostituição, pois os últimos anos têm sido pródigos no 

avolumar da prostituição principalmente na Freguesia de Recardães, Barrô e Águeda. Esta 

prostituição tem ligações ao proxenetismo e ao tráfico de droga. Senhor Presidente da Câmara, 

desculpe que lhe diga isto, mas, na minha opinião, este Município não tem actuado sobre isto. 

Não vi uma única vez uma força de autoridade nestes locais, onde há veículos parados e é onde 

toda a gente passa durante o dia. A permissividade relativamente à manutenção de situações, 

concorre para que ela aconteça. Pergunto ao Senhor Presidente se pensa que tem algum meio 

para combater e intervir sobre esta situação para além de alertar e telefonar ao Senhor Capitão da 

GNR? Não sei se junto do Senhor Ministro da Administração Interna o Senhor Presidente terá o 

acesso devido para que esta situação se possa atenuar. -------------------------------------------------------

--------- Gostava também de referir que se devia retirar a prostituição da via pública e remetê-la 

para locais de controlo, pois ela socialmente degrada a imagem de quem passa e de algum tipo 

geracional que nós vamos ajudando a crescer da forma menos adequada.--------------------------------

--------Ainda relativamente à insegurança, penso que há necessidade de intervir a um outro nível 
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que não através do Conselho Municipal de Segurança, pois por todas as razões não funciona e 

isto foi aqui dito quando ele foi formado, mas Senhor Presidente encontre a forma adequada, 

chame-nos quando quiser para atenuar um problema que é grave.”----------------------------------------- 

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

------- “Em relação às questões de segurança não há muito a fazer, porque não se inventam 

polícias, nem guardas, mas há aqui um pormenor que tem a ver com a formação das pessoas na 

defesa de si próprias e dos seus bens e na prática de situações de prevenção. Preocupa-me 

também uma certa atitude de medo que as pessoas manifestam, a ideia de que nada é possível 

fazer e de não confrontação. É evidente que não pode haver confrontação perante determinados 

tipos de violências e nunca devemos cair naquela questão de “fazer justiça popular”, mas temos 

que ter uma noção pró activa das condições de defesa. Preocupa-me, como já referi, o receio e o 

medo constante das pessoas. Já aqui falámos no Bullying, no medo das crianças e começa a 

existir o medo de andar pela rua. Ainda ontem estava na avenida e deixei o meu carro aberto. 

Tentaram roubá-lo mas tiveram azar, porque estavam lá os meus dois cães dentro. Quando ouvi 

os cães, vim à porta, e reconheci um dos assaltantes. Quando me viram um deles disse para o 

outro “entra agora no carro” . Quando ouvi isto eu confrontei-o e disse-lhe “entra no carro e eu 

parto-te todo!”. Eu sei que esta não é uma boa forma de o abordar, também só disse isso porque 

estávamos numa avenida, que estava cheia de pessoas. Começaram por me ameaçar, mas nada 

aconteceu e acabaram os dois assaltantes por andar à luta um com o outro, não sei porquê. 

Penso que, por vezes, quando possível, tem que haver uma confrontação. Mas compreendo que o 

facto de existirem assaltos em plena avenida cheia de pessoas às sete da tarde, assuste qualquer 

pessoa e crie um clima de receio.--------------------------------------------------------------------------------------

------------ Soluções: a insistência junto das autoridades, nomeadamente com moções como esta 

que aqui hoje se apresentou, mais patrulhamento e menos guardas nas esquadras, tem que haver 

mais proximidade, por parte das autoridades, junto das populações. Por outro lado, tem que haver 

menos burocracia e as leis têm que estar de acordo com a realidade que existe. As leis e códigos 

penais estão totalmente desfasados. Os responsáveis por esta situação são, também, os nossos 

representantes da Assembleia da República. ----------------------------------------------------------------------

-------- O Partido Socialista irá votar favoravelmente esta Moção.”--------------------------------------------- 

-------Não havendo mais intervenções para esta questão da Moção sobre a insegurança no 

concelho de Águeda, proposta pelo Grupo Municipal do PSD, o Presidente da Mesa colocou-a a 

votação, tendo-se verificado que a Assembleia a aprovou por unanimidade. O Senhor Presidente 
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da Assembleia Municipal referiu ainda que esta será entregue às entidades que ela própria 

refere.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------------“Só queria fazer dois pedidos, muito rápidos ao Senhor Presidente da Assembleia. 

Pedia que, sempre que enviarem documentação à posteriori, pedisse às pessoas que elaboram a 

informação para colocarem a data na correspondência que se envia.----------------------------------------

------- A outra questão está relacionada com a pergunta que fiz ao Senhor Presidente da 

Assembleia na última Sessão Extraordinária que se realizou, onde questionei se havia senhas de 

pagamento aos deputados para as sessões extraordinárias do Vinte e Cinco de Abril. Mas, o 

Senhor Presidente da Assembleia não me respondeu. Agradecia que, quando puder, me 

respondesse.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- “A minha primeira palavra vai para Valongo do Vouga, a mais jovem vila que temos no 

nosso concelho e para tal foi muito importante o papel da Junta de Freguesia, que foi fundamental 

na sua concretização, da  Assembleia Municipal e também do nosso Executivo.-------------------------

-------- A minha segunda palavra vai para o Senhor Presidente da Câmara. Esteja descansado, 

Senhor Presidente, pois ainda que faça muitas asneiras eu vou continuar sempre a orgulhar-me 

de viver em Águeda, a terra onde nasci e sempre me orgulhei dela.-----------------------------------------

-------- A minha terceira palavra vai para o Presidente da Comissão Politica Concelhia do Partido 

Socialista, o Dr. Marques Vidal, que tem feito aqui alguns discursos agressivos. Aliás, na minha 

opinião era bom que mudasse o modelo de discussão da Assembleia Municipal, pois aqui não há 

debate. Cada um diz o que pensa, o Senhor Presidente no fim encerra as questões, a verdade é 

do Senhor Presidente porque não há debate e deveria haver. O discurso contraditório, muitas 

vezes,  não é permitido e ficam coisas por dizer de uma Assembleia para a outra.-----------------------

----------- Na última sessão da Assembleia Municipal o Dr. Marques Vidal evocou a sessão 

extraordinária do Vinte e Cinco de Abril, onde o Dr. Marques Mendes se referiu à ética republicana 

que não se confunde nem se esgota na lei. Disse, também, o Senhor Presidente da Comissão 

Politica Concelhia do Partido Socialista, o Dr. Marques Vidal, e passo a citar “não tenho o mesmo 

carácter que o putativo candidato do PSD e das pessoas que o apoiam. Não é melhor nem pior, 

não tenho o mesmo carácter”. Na altura fiquei um pouco triste, mas hoje sinto-me satisfeito, 

porque apoio o putativo candidato do PSD e, portanto, fico satisfeito por o Senhor Presidente da 

Comissão Politica Concelhia do Partido Socialista não ter o mesmo carácter das pessoas que o 
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apoiam, e falo por mim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Por falar em ética, aproveito para fazer algumas perguntas ao Senhor Presidente da 

Câmara. Nas informações que nos enviou refere que foi uma comitiva de representantes locais 

entregar um relatório ao Senhor Presidente da República. E nessa comitiva encontrava-se, 

também, o Dr. Marques Vidal, actual Presidente da Comissão Politica Concelhia do Partido 

Socialista, em representação da empresa que coordena a actividade “Águeda Cidade da 

Segurança”. Se o Senhor Presidente me puder esclarecer gostava de saber o nome desta 

empresa e o custo desta actividade. Pretendia, também, saber se foram convidadas outras 

empresas para se candidatarem e se foi feito algum concurso público.--------------------------------------

-------------- Também quero dizer que, não tendo nada contra o Dr. Edson, muito pelo contrário, 

penso que não fica bem ao Partido Socialista nomear o Dr. Edson, com funções importantes 

dentro deste executivo, como seu mandatário financeiro. Disse o Senhor Presidente de Câmara, 

na Reunião do Executivo, que o Dr. Edson não tinha essas funções na Câmara. Apercebi-me na 

última Assembleia Municipal em que o Senhor Presidente, justificando o empréstimo de cinco 

milhões de euros, disse exactamente isto “é para o Dr. Edson estar mais à vontade com os seus 

fornecedores”. Nós temos que dar imagens positivas. Não basta vir falar que Águeda é um 

concelho fora de série. Temos que modificar a política e isso começa por nós.---------------------------

--------Também gostava de perguntar sobre uma proposta que o PSD apresentou na Assembleia 

de Janeiro, que tinha a ver com um plano de emergência social, onde o PSD apresentava 

inclusivamente uma verba de duzentos mil euros que devia ser disponibilizada. Na altura pareceu-

me que o Senhor Presidente acolheu a ideia. Na última assembleia já não tive tempo para 

perguntar sobre isto, pois o PSD tinha acabado o seu tempo para falar. Não tenho conhecimento 

que alguma coisa tivesse sido feita sobre essa matéria.---------------------------------------------------------

--------Gostava também que me esclarecesse o seguinte: há uns tempos aprovamos a criação de 

uma associação: a AGCUA. Gostava de saber o que foi feito ao abrigo do programa desta 

associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Também pretendia saber qual vai ser o custo do AgitÁgueda, bem como o custo das duas 

edições do Boletim Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------

------- Nós estamos ao nível da classe seis, relativamente à pandemia da Gripe A. Gostava de 

saber se a Câmara Municipal já equacionou algum plano de emergência a nível local sobre esta 

matéria. Há Câmaras que o estão a fazer e, por isso poderíamos equacionar, em conjunto com o 

Hospital e os Centros de Saúde alguma coisa sobre esta matéria.--------------------------------------------

--------  Por último, uma nota sobre a última Assembleia Municipal. Não venho para aqui trazer, de 
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novo, as contas. Mas disse-o na altura e mantenho hoje. Continuo sem perceber muito bem como 

é que aquela dívida de um milhão e meio de euros desapareceu das contas da Câmara Municipal 

de Águeda. O Senhor Presidente que assinou essas contas que retira um passivo de um milhão e 

meio de euros, assina as mesmas contas da SIMRIA, referente ao ano de 2008, onde está 

referido que a Câmara Municipal de Águeda tem um passivo de médio e longo prazo de um 

milhão e quinhentos mil euros. É uma questão simplesmente contabilística e eu sei disso, mas 

contas são contas e o Senhor Presidente não devia ter eliminado o passivo. Isso é uma maneira 

hábil de dizer que reduzimos o passivo e todos percebemos por que o fez neste ano. Porque em 

2008  já o podia ter feito, pois no ano passado já estava retirado das contas da SIMRIA .”------------ 

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

-------“Eu começava por me referir ao Senhor Presidente da Câmara. Relativamente à situação 

que o Senhor Presidente da Junta de Agadão colocou, solicitava que respondessem sempre às 

questões que lhes são feitas pelos munícipes, nomeadamente por um Presidente de Junta de 

Freguesia. Refiro isto, também ao Senhor Presidente da Assembleia. Penso que é uma questão 

de democracia e de vivência democrática.---------------------------------------------------------------------------

-------- Esta questão do eventual desvio de água para fins privados, que até pode ter no final de 

tudo uma finalidade pública, é preocupante. No fundo é um assalto ao ambiente, neste caso é a 

água, como podia ser um pinhal por exemplo. O meu pedido ao Senhor Presidente da Câmara é 

que seja urgente o tratamento desta situação e se possível na próxima reunião de câmara seja 

abordado este problema da água de Agadão.-----------------------------------------------------------------------

-------- Dirijo-me, agora, ao Senhor Eng.º Hilário. Eu quando falei aqui em ética, e falei em ética 

política, são os meus princípios e não admito a ninguém que os ponham em causa. Tudo o que 

toda a gente possa dizer sobre os meus princípios não tem influência na minha sequência de vida 

porque não devo nada a ninguém.-------------------------------------------------------------------------------------

--------Quando se faz um ataque por haver aqui alguma eventual confusão de funções, deve-se 

realmente fazer a pergunta ao Senhor Presidente da Câmara. Eu se estivesse aí, também era 

capaz de o fazer, mas nunca com um ataque pessoal para desviar a atenção do ponto 

fundamental. O que falei foi de carácter. Servi-me das frases do Dr. Marques Mendes que as 

eleições não limpam nem constituem um certificado de carácter a ninguém. Elegem simplesmente 

pessoas, e o que eu falei é que o meu carácter era diferente. Eu, qualquer dia, numa situação de 

soberba até direi que o meu carácter é melhor que o dos outros, o que é uma estupidez total.-------

---------Senhor Eng. Hilário Santos não há confusões entre as minhas funções privadas e as 
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minhas funções públicas. Se houver, agradeço que me chamem á atenção. O PSD no outro dia na 

reunião de Câmara insinuou que eu andava com um carro da Câmara Municipal como presidente 

da concelhia do PS. Meus senhores perguntem, não insinuem. Eu não faço isso, eu acuso e 

quando não tenho razão, peço desculpa. E não sou agressivo, eu falo aquilo que eu acho que é a 

verdade, que é correcto e se estiver enganado tenho que pedir desculpa. Na reunião, a resposta 

relativamente à utilização do carro foi dada, e bem, pelo Senhor Vereador Jorge Almeida, 

referindo que eu estava em funções, e muitas vezes à noite.---------------------------------------------- ----

--------Em relação à questão que colocou, e muito bem, sobre a empresa o Senhor Presidente 

responderá o porquê, como é que a empresa concorreu, por que é que concorreu. Tive muita 

honra em representar a empresa, em Aveiro, na entrega ao Senhor Presidente da República de 

um relatório do projecto que ele elogiou e está disposto a receber outra vez e a valorizar. ------------

--------Acabem com essas insinuações para encobrir que o candidato do PSD foi absolvido em 

dúvida Pró Réu num processo e já foi condenado duas vezes no exercício do cargo e é essa 

pessoa que vocês apoiam. “--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------“Em primeiro lugar gostava de lembrar aqui uma figura que eu considero muito importante, O 

Dr. Candal, que faleceu há uns dias, porque era um homem tolerante e nunca o ouvi dizer que 

não admitia coisa nenhuma. Eu não comungava totalmente das suas ideias embora no geral 

concordava com as suas ideias de liberdade e tolerância. Ele lutou pela liberdade, pela 

democracia e era tolerante, o que é fundamental.-----------------------------------------------------------------

-------- Queria também lembrar o Senhor Lameiras que faleceu há pouco tempo. Um trabalhador 

desta Câmara Municipal, dedicou-se ao máximo no seu trabalho, com as suas idiossincrasias, os 

seus defeitos, como todos nós temos. Penso que é correcto que sejam lembradas as pessoas que 

já passaram na vida, mas deram o melhor que podiam com os seus erros,  defeitos e qualidades.-

---------- Gostaria, também, de dizer ao Dr. Marques Vidal que essa ideia de “não admito”, é uma 

coisa que eu gostaria de ver postergada da democracia em Portugal. Eu admito tudo porque a sua 

verdade é tão válida como a minha. A democracia só tem um sentido: é aceitar que o outro, que 

fala e pensa pela sua cabeça tem tanta razão como eu tenho. No momento em que não 

admitirmos nada do outro, não há democracia. Há ditadura. Eu estou farto de ouvir “eu não 

admito”. O que se pode dizer é “eu não concordo”. O discordar é uma coisa, o não admitir é 

outra.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, deu as seguintes informações :-----------------------------------------------------------

------------“Queria saudar as pessoas presentes e as que estão a assistir a esta Assembleia pela 

Internet. Na última assembleia houve vinte pessoas a assistir, e nesta são sete pessoas a assistir 

pela Internet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mas respondendo às questões, começaria pela questão da segurança que, obviamente, 

nos preocupa muito. Os problemas que se prendem com a segurança estão relacionados com o 

nível de crimes que existem. Neste momento temos o pequeno crime e agora estamos a assistir a 

uma realidade bastante preocupante em termos nacionais, que são crimes praticados por 

profissionais que estudam os locais de actuação. Tivemos já alguns assaltos desse tipo em 

Águeda. Alguns quase não deixaram vestígios e actuaram durante longas horas. Aquilo que se 

passou nos roubos das capelas, e tive a oportunidade de falar com as Forças de Segurança, foi 

uma quadrilha que vigiou os locais e, numa noite, percorreu-os todos e seguiu para outra parte do 

país.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

-----------Relativamente à prostituição, falei com o senhor Tenente Coronel, responsável por toda 

esta área territorial e pareceu-me que já tinha havido alguma actuação e que diminuiu a 

prostituição nas ruas. No início da próxima semana vou voltar a passar pelas ruas que estão em 

causa, para verificar essa situação. Mas dirigindo-me ao Dr. António Martins, queria referir que a 

prostituição não está legalizada em Portugal e, portanto, não a podemos transferir para 

determinados sítios, tão simplesmente porque ela não está legalizada -------------------------------------

-------- No que diz respeito à capacidade operativa das Forças de Segurança estamos a tentar, se 

possível, que haja um reforço do número de efectivos que temos em serviço no concelho, mas  

não irá haver diminuição de efectivos.---------------------------------------------------------------------------------

-------- Em relação à questão da água em Agadão, no final da última sessão da Assembleia tive  

oportunidade de falar com o Senhor Farias que me disse que na Segunda-Feira seguinte trazia 

todos os elementos que tinha. Poderá ter-se esquecido, mas realmente não mos trouxe. Eu até 

pensei que poderia ter havido alguma evolução sobre este assunto. Mas eu próprio, porque 

conheço a empresa que tem a Mini hídrica, falei com o responsável pela empresa. O que ele me 

disse é que estão a fazer estudos para fazer uma tomada da água para levar para a Mini hídrica e 

que depois esta será devolvida ao rio. Mas vai haver uma primeira fase de inquérito público, aí 

teremos a oportunidade de nos manifestarmos sobre o assunto. Sobre o ofício, o Senhor Vice 

Presidente mandou as suas preocupações à A.R.H. que já estão alertados, sobre o assunto e 

estamos à espera da resposta. Quero dizer-lhe que não estão sozinhos neste assunto.---------------
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-------- Como já referi, há uma fase de inquérito público. Eu não posso impedir que a empresa faça 

os seus estudos, posso sim depois opor-me quando houver o pedido de utilização de domínio 

público hídrico. Aí sim com argumentos validos e estudados podemos dizer se pode ser ou não 

feito. Temos que aguardar por essa fase de inquérito, para depois podermos agir.----------------------

------- Sobre as questões que colocou o Senhor Engº. Hilário Santos, podia ter falado com o 

Senhor Vereador Carlos Almeida, pois ele pediu-nos e foi-lhe facultado todos esses elementos, 

mas quero referir-lhe que a empresa chama-se “As margens” e foram seguidos todos os preceitos 

legais quer com essa empresa, quer com todas as empresas com que fazemos concursos. Os 

processos estão à sua disposição, se pretender pode dirigir-se aqui à Câmara Municipal para os 

consultar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Quanto ao que custou o Boletim Municipal, posso dizer que o custo foi de, 

aproximadamente, um euro por exemplar no primeiro volume, neste último penso que ainda foi 

inferior, mas depois posso confirmar. Não tenho presente quantos exemplares foram feitos.---------

------------ Relativamente à sua proposta de emergência social, nós temos, felizmente, uma rede de 

IPSS que cobre muito bem o concelho e portanto nós não vamos criar estruturas para nos 

sobrepormos àquilo que existe. Aquilo que temos que fazer é acompanhar a acção delas e ver se 

podemos reforçar a sua acção e posso-lhe dizer que está agendada para a próxima Terça-feira 

uma reunião com todas as IPSS onde vamos expor um plano de acção não só para ser 

assistencial, porque isso sabemos que existe, mas para ter um enfoque diferente, porque 

entendemos que devam existir respostas diferentes, porque as pessoas têm problemas 

diferentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Quanto à AGCUA, esta era uma associação em parceria com a Associação Comercial de 

Águeda. Teve o seu programa de acção, desenvolveu-se e terminou e agora. Penso que está 

inactiva. Portanto, não tenho mais elementos para lhe dar sobre essa situação.--------------------------

-------- Quanto ao AgitAgueda não tenho aqui elementos que lhe possa dar. Poderei dar-lhe depois 

os custos e todos os elementos sem qualquer problema.--------------------------------------------------------

--------Quanto à Gripe A, posso-lhe dizer que vai haver uma acção de sensibilização para os 

agentes ligados à saúde no sentido de estarem atentos aos sintomas, promovido pelo 

agrupamento do Centro de Saúde. Neste momento a data desta acção ainda não está marcada, 

mas vamos estabelecer as medidas que forem entendidas como necessárias.---------------------------

------- Posso-lhe dizer que está previsto para Outubro, o inicio das obras da Urgência do Hospital. 

Isto não tem a ver com este tema da Gripe A, mas são obras que são necessárias para que o 

Hospital exerça a sua acção com melhor qualidade.--------------------------------------------------------------
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-------- Quanto ao passivo de SIMRIA, muito sinceramente, retirá-lo das contas deste ano ou nas 

do ano passado era exactamente a mesma coisa. Todos os municípios que estão na SIMRIA 

tiveram o mesmo procedimento, uma vez que a dívida não é exigida, por parte da SIMRIA. Existe 

um acordo transaccional entre esta e a Câmara Municipal . Eu não vejo qualquer problema nessa 

situação. O que conta é o posicionamento da Câmara Municipal face aos seus fornecedores. 

Contabilisticamente, toda a gente sabe que ninguém o apagou, estava ali nas contas, era visível e 

felizmente a Câmara não precisa de esconder “debaixo do tapete” esse passivo, porque tem 

capacidade de endividamento. Por isso penso que é uma questão retórica estar aqui em todas as 

assembleias a referir este assunto, mas tudo bem.----------------------------------------------------------------

----------  Por último queria agradecer à Carla Eliana as referências que fez às acções da Câmara 

Municipal e queria também referir o caso do LIDL, porque inverteu-se uma política que era 

seguida em Águeda: de sermos portadores de empreendedores, passamos a ter capacidade de 

atracção de empreendedores ou de investimento no concelho. O LIDL é uma unidade logística 

que vai abastecer todas as lojas da cadeia, desde o Porto até Leiria e vai criar 140 postos de 

trabalho directos. É um investimento de vinte e cinco milhões de euros. -----------------------------------

--------Neste momento estamos disponíveis para captar outros investimentos, porque começamos 

a ter condições para os trazer para Águeda. Como não gostamos muito de ficar parados, em 

princípio tenho todas as confirmações até ao momento, que no próximo dia 6 de Julho teremos 

em Águeda o Dr. Basílio Horta, presidente do ICEP. Vamos mostrar o futuro Parque Empresarial e 

terá oportunidade, aqui nesta mesma sala, de falar com os empresários para que cada vez mais 

haja a possibilidade de possíveis investidores virem para Águeda, porque nós vamos dar resposta 

aos empresários de Águeda, mas também estamos abertos à possibilidade de outros virem para 

cá.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já agora gostava de referir que hoje também foi um dia em que recebemos um prémio na 

área do planeamento e assinámos um protocolo para a vinda da Loja do Cidadão que no próximo 

mês virá para Águeda também.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------De imediato, passou-se, à análise dos assuntos agendados para o Período da Ordem do 

Dia desta Sessão, começando o Senhor Presidente da Assembleia Municipal por referir o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Senhor Presidente da Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------

----------“ Naturalmente a pedido do Senhor Presidente as matérias que estão sujeitas a votação 

serão objecto de acta aprovada em minuta, mas vou pôr à consideração dos membros da 

Assembleia a aprovação da acta e minuta.” ------------------------------------------------------------------------

------------ De seguida o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a aprovação da acta em 

minuta, tendo-se verificado que a Assembleia a aprovou por unanimidade--------------------------------- 

-------- 3.1 -APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA acerca da actividade municipal, bem como da situação 

financeira do Município, nos termos do disposto nos artigos 53°, n° 1, alínea e) e 68° n° 4, da Lei n° 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 ---------------Neste ponto da Ordem de Trabalhos não houve inscrições para intervenções, pelo que 

se passou, de imediato, ao ponto seguinte. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- 3.2 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa ao CONTRATO DE 

PARCERIA ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS E OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE AVEIRO 

TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO DAS REDES DE 

BAIXA. DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto no 

artigo 8° da Lei n° 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 54° da Lei n° 2/2007, de 15 de Janeiro e do 

Decreto-Lei n° 90/2009, de 09 de Abril:---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia tendo sido feitas as seguintes intervenções:-------------------------------------------------------- 

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

--------- “Este é um ponto daqueles que eu considero essencial para discutirmos dentro e fora de 

uma Assembleia Municipal, porque é um ponto em que estaremos a decidir sobre os nossos 

próximos cinquenta anos de vida, no que diz respeito à área da água e do saneamento e pode 

haver uma viragem positiva ou negativa no concelho de Águeda. --------------------------------------------

-------- Desde já digo que por formação, sempre fui favorável a este tipo de processos, mas desde 

já digo que estou muito confuso nesta matéria, porque penso que num processo destes que nos 

vai condicionar nos próximos cinquenta anos, onde vamos tomar uma decisão possivelmente hoje 

ou talvez não, deveria haver muito mais discussão. Na minha opinião, este não é um projecto para 

ser decidido numa acção pública, que decorreu há três semanas em Aveiro, na qual o Senhor 
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Presidente, eu e outros membros da Assembleia estivemos presentes, rapidamente, dez dias 

depois numa Reunião de Câmara e passados dez dias numa Assembleia Municipal. Este  

processo demorou anos a estudar, envolve empresas de consultadoria, como a Deloitte, com 

pessoas a estudar isto há muito tempo e nós aqui numa assembleia vamos decidir o futuro para 

cinquenta anos, sem se conseguir olhar para isto de um momento para o outro, pois temos que 

analisar bem a documentação. Sei que isto está a decorrer desta forma porque é ideia da CIRA 

apresentar tudo ao mesmo tempo quer nas Reuniões de Câmara quer na Assembleia Municipal, 

mas eu penso que o Senhor Presidente devia opor-se em relação a isso, porque eu não percebo 

por que motivo é que isto tem que se aprovar em todas as Assembleias Municipais ao mesmo 

tempo. Por que é que não se há-de permitir a discussão pública, se é uma questão tão favorável a 

nós? Por que é que eu não posso saber o que se passa em Aveiro, ou em Estarreja, ou nos 

outros concelhos envolvidos?--------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Nos dias em que hoje correm em que se comunica tanto e se fala tanto na forma de 

comunicar, e em que o Senhor Presidente da Câmara é um “expert” nisso, pois por tudo e por 

nada faz propaganda, por tudo e por nada está a comunicar, nesta matéria esqueceu-se de 

comunicar. Quando foi a integração dos SMAS na Câmara Municipal convidou toda a gente para 

falar: os trabalhadores e os sindicatos, nomeadamente o STAL. Desta vez não sei se convidou 

esta gente toda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- Penso, sinceramente que estamos a precipitar-nos nesta matéria. Os tempos foram 

poucos para discussão. Na minha opinião, há legitimidade para tomarmos esta decisão a três 

meses das eleições, mas vamos saber conscientemente o que estamos a votar e vamos ouvir as 

populações. As pessoas devem ser ouvidas nesta matéria. Estamos a falar da concessão ou 

privatização de um bem fundamental que é a água. Pode não ser privatização no nome, mas na 

prática é a mesma coisa.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- Portanto eu tenho dúvidas, não sobre o modelo em si que me parece válido, sempre fui 

favorável a ele. Nós de concepção social-democrata somos favoráveis a este modelo por raiz, 

mas tenho dúvidas da forma como é apresentado, nomeadamente logo por isto: pareceu-me a 

mim que neste modelo os municípios perdem a posição de decisão sobre a água no seu município 

e na sua região, porque neste modelo o Estado vai mandar integralmente. Vai existir uma 

comissão denominada Comissão de Parceria ou de Acompanhamento, constituída por um 

representante do Governo, um representante dos Municípios e uma terceira pessoa nomeada em 

conjunto entre os Municípios e o Governo. Se não chegarem a acordo quem vai desempatar é a 

Entidade Reguladora e quem nomeia esta é o Estado, naquilo que eu me apercebi.--------------------
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--------No dia da apresentação houve pessoas que não ajudaram, nem estavam interessadas a 

responder a muita coisa. O Senhor Presidente ajudou a responder, mas houve pessoas que 

pareciam não estarem interessadas em responder.---------------------------------------------------------------

-------- Para mim esta questão não tem a ver com uma questão política porque a CIRA tem 

membros de Câmaras do Partido Socialista e tem outros de Câmaras do Partido Social 

Democrata. Mas é o nosso futuro que está em causa.------------------------------------------------------------

-------- Outra dúvida que tenho é que penso que o que hoje vamos aqui votar, não vai ter efeito 

prático no futuro, porque no dia da reunião eu fiz a seguinte pergunta: são dez Câmaras que estão 

envolvidas neste projecto de parceria. Todas as Câmaras e Assembleias Municipais têm que votar 

favoravelmente a este projecto. Se houver uma Câmara Municipal que não concorde, esta 

situação tem que ser toda revista. Foi o próprio Senhor Presidente da Câmara que me esclareceu 

isto. Ora a Câmara Municipal de Ovar rejeitou esta parceria na Reunião do Executivo da Câmara, 

então todo o estudo económico tem que ser revisto, ou então não percebi. -------------------------------

-----------Tenho também muitas dúvidas na questão dos trabalhadores que vão integrar esta 

empresa. Há um conjunto de trabalhadores que poderão vir a integrar esta empresa. Penso que 

são integrados cerca de cinquenta trabalhadores da Câmara Municipal de Águeda que estavam 

ligados aos Serviços Municipalizados. Estes trabalhadores serão integrados no regime que eles 

hoje têm de funcionários públicos ou autárquicos ou vão para o regime de Contrato Individual de 

Trabalho?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Outra questão, que trabalhadores é que vão ser integrados na empresa? Na Câmara 

Municipal de Águeda não temos Serviços Municipalizados, nem criámos uma Divisão de Águas. 

Os trabalhadores podem-se recusar a avançar para a empresa? E se recusarem a avançar os 

cinquenta trabalhadores que estavam nos ex Serviços Municipalizados e que hoje estão nos 

Quadros da Câmara Municipal a prestar serviços em áreas como o saneamento e a água? Foram 

abordados os trabalhadores da Câmara Municipal sobre esta matéria?-------------------------------------

-------- Outra questão é sobre os activos, aquilo que eu sei é que os activos actuais das Câmaras 

Municipais são concessionados, mas mantêm-se propriedade das autarquias. Nós vamos 

candidatar-nos, através de fundos do QREN, a novos activos. Como nós sabemos há Câmaras 

Municipais mais adiantadas do que outras ao nível da Água e do Saneamento. Ao nível da Água, 

a Câmara de Águeda está numa média alta, há problemas como é o caso de Agadão e outros. No 

saneamento embora tenhamos uma média de 64% ou 65% de cobertura de saneamento, somos o 

maior concelho do distrito, em termos de área,  e temos grandes dificuldades em levar a rede de 

saneamento a todo o lado. Nós com este projecto não vamos cobrir 100%, mas sim cerca de 85 
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%. As novas obras e investimentos que vamos fazer ficam propriedade de quem, da nova 

empresa ou da Câmara Municipal? Findos os cinquenta anos, os activos novos são para quem? 

Para a Câmara ou para a nova empresa ? --------------------------------------------------------------------------

----------- Sobre o tarifário já sabemos que vai subir. Isto preocupa-me. Não me preocupa que o 

preço da água tenha que subir em Portugal. Toda a gente está de acordo com isso, mas 

preocupa-me o Ministro do Ambiente dizer que tem que subir quinze vezes em Portugal. Na nova 

proposta de tarifário qual é a subida da água em Águeda? Qual é a percentagem de aumento que 

vamos ter? Dizem que vai subir quatro vezes, mas não sei.----------------------------------------------------

--------- Portanto, quero dizer que sou claramente favorável ao conceito do projecto, mas tenho 

muitas dúvidas. A minha sugestão é que houvesse um período de discussão aberto aos 

Munícipes de um ou dois meses, para eles também se pronunciarem. O Senhor Presidente já 

abriu várias vezes Fóruns de Discussão aos Munícipes, numa politica de abertura à população, e 

parece-me que nesta matéria é fundamental que isso possa aconteça.” ----------------------------------- 

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

-------- “ Caros colegas, era capaz de me atrever a perguntar se sabem o que está dentro deste 

CD. Muito provavelmente muitos não sabem, eu também não sei totalmente o que aqui está 

porque, recebi isto ontem. Já estive na Assembleia Municipal da CIRA, onde se falou 

superficialmente deste assunto, não tive oportunidade, infelizmente, de estar na sessão de 

apresentação e tenho um conjunto de dúvidas, algumas são as mesmas que o Senhor Eng. 

Hilário aqui colocou.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Isto é um contrato geracional, é o contrato de uma geração. No final deste período a 

maioria das pessoas já cá não estará. A água tem na minha opinião dois conceitos: o conceito de 

distribuição básica, que é universal e o conceito do circuito comercial que compete às empresas 

privadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Este contrato de parceria pública contempla dez municípios da região de Aveiro e a 

empresa Águas de Portugal, que nós tão bem conhecemos. Logo que esteja assinado, o Estado 

dará 15 milhões de euros, depois nós damos as infra-estruturas. Senhor Presidente corrija-me se 

estou enganado, com a consignação das infra-estruturas mais 15 milhões. Ao terceiro mês mais 

15 milhões, ao final do terceiro ano vinte milhões e depois anualmente virão os outros trinta 

milhões e talvez depois os reajustes normais que o governo atribuir.----------------------------------------

--------- Eu tenho algumas dúvidas, também, em relação à cedência das infra-estruturas 

patrimoniais da autarquia, e quanto é que elas valem? quanto  é que vamos ceder?-------------------- 
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Penso que o Senhor Presidente condicionou de alguma forma este discurso, acredito que não de 

forma chantagista, porque disse entretanto “atenção aos 28 milhões”. Então coloco a questão, se 

não aderirmos a este acordo ficamos inibidos de concorrer ao QREN?  O governo vai penalizar-

nos?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Enfim as Águas de Portugal são uma empresa deficitária, e relativamente aos tarifários, já 

sabemos o que vai acontecer, vão subir, subir. Há algumas dúvidas fortes do CDS relativamente a 

esta matéria. O estudo que está no CD, nas páginas 16 e 17, refere algumas vantagens deste 

contrato. que foram escritas por um indivíduo que escreve muito bem e que diz a certa altura 

“resultantes das boas práticas de gestão, há um lançamento de um plano de investimentos 

gerador de emprego local” Eu que sou defensor da economia de mercado nunca vi uma economia 

de escala aumentar o número de postos de trabalho, antes pelo contrário, e portanto, não é nesse 

sentido propriamente que os postos de trabalho aqui estão em causa. E continua e referir, ainda 

em relação às vantagens “o aumento da cobertura com tarifas socialmente sustentáveis” e  

“manutenção da gestão pública do serviço”. Eu não sei se atribuir 51% às Águas de Portugal é 

definir uma Gestão Pública de Serviço. Eu pergunto porque é que não têm os Municípios 51 % e 

as Águas de Portugal 49 % ? O Senhor Presidente diz que é por causa do endividamento, mas eu 

penso que a questão dos endividamentos foi tantas vezes ultrapassada neste país, noutras alturas 

e noutras circunstâncias, que penso que não era problema se o governo se atravessa-se pelos 

municípios relativamente ao endividamento.------------------------------------------------------------------------

---------- Não concordo que se vote aqui e já nesta Assembleia este documento que é um 

documento comprometedor que responsabiliza. De todas as vezes que eu estive numa Sessão de 

Assembleia, este é o documento mais importante que alguma vez aqui veio, porque a água é um 

bem essencial e será no futuro o motivo de muitas guerras. Eu lamentaria que o PSD se 

abstivesse nesta matéria, porque é matéria de muita responsabilidade e gostaria de ver também 

qual é a posição do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Com todas estas dúvidas o CDS votará publicamente contra esta proposta. Solicita o bom 

senso de se criar uma eventual comissão desta assembleia que possa ajudar a promover a 

discussão pública ou então encontrar-se uma outra forma de fazer promover a discussão pública 

nesta matéria. Não podemos correr o risco de aprovar aqui uma coisa que seja geradora de 

conflitos no futuro, e vai sê-lo seguramente se ela não for bem desenhada e sustentada e 

seremos politicamente todos responsáveis pela atitude que hoje votarmos aqui.”------------------------ 



 

__________________________ 
Assembleia Municipal de Águeda 

Acta n.º 3 de 26 de Junho de 2009 

25

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

---------- “Antes de eu fazer a minha intervenção, gostaria de solicitar ao Senhor Presidente da 

Câmara que apresentasse esta proposta da Câmara Municipal relativa ao contrato de parceria 

entre o Estado português e os Municípios da região de Aveiro”-------------------------------------------------  

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

------- “Antes de responder às perguntas e às observações gostaria de historiar este processo. No 

inicio do mandato, da análise que fizemos da situação da Rede em Baixa de Água e Saneamento, 

dos investimentos que seriam necessários para o seu desenvolvimento, desde logo concluímos 

que não seria possível à Câmara Municipal sozinha fazer todos os investimentos de construção 

necessários para dotar todo o concelho. São vinte e oito milhões de euros a realizar em quatro 

anos para termos uma cobertura de 95 % de rede de água. Nas negociações com a AdP- Águas 

de Portugal, nós exigimos que essa taxa seja cumprida no concelho. Mas para a rede de 

saneamento poderemos vir a ter uma taxa inferior a 90%, porque temos uma população muito 

dispersa em que economicamente é extremamente oneroso fazer redes de saneamento para 

essas habitações dispersas. Então, existe neste momento tecnologia e há sistemas individuais 

que podem funcionar. Isto não quer dizer menos qualidade de vida, mas sim uma resposta 

diferente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mas, voltando ao ponto em que estava a historiar este processo, era necessário encontrar 

um parceiro privado. A empresa de consultadoria Delloite estava connosco a estudar essa 

operação e facilmente nos deu conhecimento que indo pelo conjunto dos Municípios seria muito 

mais favorável para Águeda do que irmos sozinhos, porque nós teremos despesas de estrutura 

que podem ser repartidas por outros concelhos e não necessitamos delas todas, e foi por esse 

motivo que deixamos arrastar este processo para podermos fazer este investimento com o 

conjunto dos municípios, porque, por minha vontade, há mais de um ano que teríamos que ter 

uma solução para isso. Águeda tem uma necessidade de investimento muito elevado para a rede 

de Água e Saneamento. Fazer investimentos na ordem dos vinte e oito milhões de euros em 

quatro anos é uma brutalidade. Penso até que o desemprego vai diminuir, porque vão ser 

necessárias muitas empresas, para fazer o que é necessário fazer em Água e Saneamento no 

país.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Continuando o que estava a contar, este processo prosseguiu na Associação Nacional de 

Municípios e foram contactados, inclusivamente, alguns parceiros internacionais para se fazerem 

parcerias internacionais para alavancarem estes investimentos. Também, tínhamos para nós, que 
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isto não era uma operação para ganhar dinheiro. O dinheiro que isto dá ao município não era 

significativo. O que está em causa é servir o município e a população toda.-------------------------------

------------- Há alguns municípios que vão utilizar esta operação para financiar a sua 

comparticipação que precisam para obras do QREN. Nós ao verificar desde o início que não 

tínhamos aqui grandes receitas tivemos de diminuir a nossa dívida para termos outros meios para 

alavancar, de outra forma, os investimentos que são precisos para Águeda. Por isso é que houve 

necessidade de reduzirmos o passivo desta autarquia, como reduzimos e não foi só de um milhão 

e meio de euros, caso contrário deixávamos o Quadro Comunitário passar-nos ao lado.---------------

---------- Face à conjuntura internacional de crise não há investidores internacionais nem nacionais 

para fazerem o que o Estado, através da Adp-Águas de Portugal, está disponível para fazer neste 

conjunto de Municípios. Houve contactos por parte da CIRA com empresas internacionais e que 

referiram que, se fosse antes da crise estariam dispostos a avançar com estes investimentos, mas 

neste momento não é possível. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Na minha opinião é que é melhor termos um modelo de parceria com o Estado do que uma 

parceria com o privado, porque o Estado não está somente com a perspectiva do lucro. O que se 

passou com a SIMRIA é que o modelo está a ser negociado e houve essa alteração do estudo de 

viabilidade económico-financeira (EVEF), porque os contratos foram feitos com base em 

expectativas de serviço, neste caso envio de efluentes para as estações de tratamento, muito 

mais elevadas . E o que está previsto neste modelo de gestão da Rede em Baixa de Água e 

Saneamento é que ele seja revisto de cinco em cinco anos. Há agora uma fase de grandes 

investimentos nalguns municípios. Em Águeda, como já referi, os tais vinte e oito milhões de 

euros. Nos dez municípios que participam neste processo o investimento inicial, feito pelas Águas 

de Portugal, é de 24,8 %.-------------------------------------------------------------------------------------------------        

--------- Portanto, na minha opinião, este modelo parece-me o único que permite responder à 

necessidade de cobertura de água e de saneamento no concelho. Eu pessoalmente não conheço 

outro. Porquê? Os Municípios face ao Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais II (PEAASAR II) que está agora em vigor, para se candidatarem 

à Rede em Baixa podem candidatar-se ao PO Regional, que não tem dinheiro suficiente para 

comparticipar esta operação, na rede em baixa e em alta os municípios só por si não têm essa 

capacidade e em alta e em baixa junta é que podem ir ao P.O.V.T. que é onde estão as verbas 

para realizarmos toda esta operação. --------------------------------------------------------------------------------

---------- Sobre a saída de Municípios deste processo, tiveram que ser feitos novos acertos e novos 

estudos e a solução que foi encontrada foi diminuir no investimento de renovação e manter as 
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tarifas sem alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Sobre as tarifas, quanto é que vamos pagar de tarifas daqui a cinco anos, que é o 

momento de revisão das taxas ? Vamos pagar tanto quanto paga, neste momento, Albergaria-a-

Velha. Vamos ter uma revisão a subir de cinco em cinco anos a acompanhar os valores que tem 

Albergaria neste momento, em que será percentualmente diluído no tempo, esse diferencial. 

Posso dizer que o aumento dessas tarifas será significativo, não tenho os valores aqui presentes. 

Mas este modelo permite algumas “almofadas” para atender aos casos sociais, porque além 

destas receitas previstas, que não são significativas, como eu já disse não é pelos lucros que 

estamos neste modelo. Mas como estava a dizer, o Município de Águeda vai vender água 

também, e por isso tem algumas receitas que lhe permite intervir nos casos sociais, que forem 

necessários. É a Câmara que vai atender a esses casos, não é a empresa. ------------------------------

---------Mas toda a responsabilidade da água e saneamento no concelho passa para esta empresa, 

porque nós temos casos de alguma gravidade no concelho. Nós temos análises que concluem 

que a água não está imprópria, mas que viola os parâmetros porque existem algumas captações 

onde não é adicionado cloro e todas têm que ter. Nós temos dezoito captações de água da 

Câmara, mas confiamos mais outras tantas das Junta de Freguesia e das populações porque 

entendemos que o controle da água tem que ser feito e divulgamos esses resultados.-----------------

--------No que respeita aos Recursos Humanos e ao Pessoal não há perda de direitos para os 

funcionários. Eu ainda não falei com os funcionários da Câmara que poderão eventualmente 

transitar para essa empresa. Está previsto na Lei os mecanismos em que os funcionários 

transitam para essas empresas. Aquilo que eu pretendo é falar com eles e há alguns que eu não 

gostaria que saíssem da Câmara, porque as funções que desempenham podem continuar a 

desempenhar noutros locais, dentro da Câmara Municipal, porque as desempenham com elevada 

qualidade. Não vai haver mecanismos de imposição. Os funcionários que têm profissões 

específicas, e obviamente que não vamos precisar de tantos canalizadores por exemplo, aí 

podem ir para a empresa ou podem continuar na Câmara, mas nessa altura terão que ter 

formação para desempenharem outras funções. Eu penso que quem vai trabalhar para essa 

empresa, vai ganhar mais, porque aquilo que paga as Águas de Portugal é mais do que pagam as 

Autarquias. Mas de facto, aquilo que eu penso dar aos funcionários é a liberdade para eles 

poderem optar e não só aqueles que estão nas águas. Se houver outros que pretendam ir, nunca 

fechei a porta ao funcionário que quisesse tirar uma licença sem vencimento ou que quisesse sair 

dos quadros, é essa posição que mantenho.------------------------------------------------------------------------

---------Mesmo um canalizador, obviamente terá mais dificuldade, mas se ele disser que tem outras 
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competências noutra área, sim senhor a Câmara tem muito para lhe dar que fazer, não se põe 

esse problema, mas tem que haver alguma flexibilidade, não é dizer “Eu sou canalizador e agora 

fico aqui sem fazer nada”. Mas penso também que não é esse o espírito das pessoas da Câmara 

Municipal de Águeda. Há alguns que estavam nos antigos SMAS que fazem trabalhos na área das 

águas, que eu não gostaria pessoalmente e como presidente da Câmara, que eles fossem para a 

empresa, mas há outros que eu penso que poderiam ir porque a sua função cá dentro estará 

menos adequada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Relativamente à questão de porque é que serão 51% para as Águas de Portugal e 49% 

para os Municípios, a explicação é muito simples. São 51% para as Águas de Portugal  pela razão 

do endividamento. Se as Câmaras Municipais tivessem 51% o endividamento da futura empresa 

contava para o endividamento Municipal. Desta maneira este já não conta, por outro lado, a 

autarquia vai buscar garantias ao Estado para poder caucionar todos os empréstimos que vai ter 

que fazer para esta operação.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto aos activos, estes ao fim de cinquenta anos serão todos das autarquias e, nos 

termos do contrato, deverão estar em estado normal de uso. Tudo aquilo que é feito pela 

empresa, no final da concessão, pertencerá tudo aos Municípios e deverão estar no seu estado 

normal de uso, porque há muitos que terão que ser substituídos. Vocês viram nas contas, que no 

concelho de Águeda, além dos 28 milhões de euros do investimento de fazer novo, são 

necessários mais 47 milhões de euros, ao longo destes cinquenta anos, para manter as redes em 

bom estado. O problema é que, somando estes valores, dará uma quantia de setenta e cinco 

milhões de euros. É verdadeiramente muito dinheiro e dá uma noção daquilo que é necessário 

fazer. Nós temos que tomar uma decisão, porque eu não encontro uma resposta melhor para 

termos uma cobertura global do concelho e respondermos aos problemas de água e saneamento. 

Nem conheço forma de irmos buscar dinheiro suficiente para alavancar, todos os investimentos 

que são feitos, mesmo indo aos fundos comunitários.------------------------------------------------------------

--------- É uma decisão que eu gostava que tivesse sido há um ano ou mais cedo, um ano e meio 

atrás, mas isto só pode ser agora porque só em Abril, é que saiu um decreto que permitiu estas 

operações. Antes disso isto não era possível.-----------------------------------------------------------------------

--------Não vos vou dizer que isto é a melhor maravilha do mundo e que vai tudo correr bem. Mas 

entre esta solução e não conseguirmos cobrir o concelho todo com água e saneamento, qual é a 

nossa opção? Na minha opinião esta questão deve colocar-se nestes termos e isto não é 

nenhuma chantagem. Eu não tenho, nem encontro outra solução. Poderá ser que alguém tenha. 

Provavelmente se não tivesse acontecido a crise era natural que aparecessem outros modelos 
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para gerir isto e até com outras entidades. O problema é que face ao investimento não nos 

aparecem  outros modelos, nem outros interessados. Aparece-nos o Estado que tem capacidade 

para alavancar todo este investimento que é necessário. Isto anda a ser discutido há três anos 

com os consultores da Deloitte na CIRA.-----------------------------------------------------------------------------

--------Aquilo que eu entendo é que os direitos dos trabalhadores estão defendidos É verdade que 

nos próximos tempos iremos pagar a água mais cara. Nos próximos cinco anos iremos atingir o 

patamar que Albergaria já tem neste momento, mas vamos ter uma cobertura do concelho que eu 

penso que de outra maneira não chegaremos lá. Eu não conheço outro modelo que permita suprir 

as lacunas de água e saneamento que não seja este.”----------------------------------------------------------- 

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

------- “Perante todos estes esclarecimentos, que nos deu o Senhor Presidente e os documentos 

que já temos a situação é mesmo esta: é com toda a legitimidade que estamos aqui para decidir e  

nós acreditamos que é melhor a parceria com as Águas de Portugal do que os privados. Causava-

me muita confusão as águas, saneamento e os resíduos estarem entregues aos privados. Não 

posso estar a desconfiar dos futuros governantes e políticos para sempre, não podemos estar a 

pensar que os governantes que sobem ao poder é para torpedear, não realizar, não cumprir como 

alguns exemplos que temos visto por aí.-----------------------------------------------------------------------------

-------- Águeda é um dos concelhos mais atrasados a nível de água e saneamento. Houve más 

opções ao longo de anos e anos, mas ao longo destes tempos o saneamento foi uma 

reivindicação de fundo das populações, das Assembleias, dos Presidentes de Junta e dos 

anteriores Executivos. Mas não foi uma opção de fundo. Temos, por exemplo um Estádio, mas 

não temos a verba do saneamento que foi desviada para o Estádio. Foi a opção do momento. Mas 

com a entrada deste Executivo, a resolução do problema foi uma opção de fundo. Um problema 

que se tem vindo a agravar, porque além de ser o concelho mais atrasado a nível de saneamento, 

Águeda é o que desperdiça mais água e isso é muito grave. O que está construído está em mau 

estado, com problemas de manutenção e daí os quarenta e sete milhões de euros que são 

precisos para a manutenção. Portanto, quase um milhão por ano para a manutenção.-----------------

--------- Penso que neste momento não temos opção. Eu de facto não gosto muito desta opção, 

por ser por demasiado tempo; tira uma certa agilização às autarquias; tira um poder mais próximo 

do cidadão; tira as acções dos agentes políticos, mas também nada disto nos retira a nossa 

capacidade de luta e de a qualquer momento tomarmos posições como a Moção que ainda há 

bocado aprovámos. Este contrato não retira a democracia, nem a capacidade de acção e de 
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pressão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- É lógico que a água vai aumentar, e penso que deve aumentar, porque há um desperdício 

evidente do consumidor individual e colectivo. A água é um bem de todos, e nós estamos a 

desperdiça-la. Certamente que o seu aumento, a primeira coisa que vai fazer é obrigar à redução 

do seu consumo e a uma maior racionalização de um bem de todos nós. Isto é um dos pontos 

importantes que tem a ver com o ambiente e com a manutenção da qualidade de vida, não só 

nossa mas do futuro do planeta.----------------------------------------------------------------------------------------

--------Vai aumentar, em todos os concelhos e não só em Águeda para uma média equiparada à 

de Albergaria-a-Velha, e depois, mais tarde, vai estabilizar. Albergaria é um dos concelhos a nível 

nacional que tem o tarifário da água mais elevado. Só não aumenta aquele que é subsidiado 

directamente pela Câmara, para os casos sociais, tal como o Senhor Presidente aqui explicou.-----

---------Perante isto, e perante as garantias dadas pelo Senhor Presidente da Câmara ao nível dos 

Recursos Humanos, que é uma parte muito importante e existindo por trás, as Águas de Portugal,  

e penso que o Estado não vai perder mão de um sector estratégico como são as Águas, 

Saneamento e Resíduos, a posição do Partido Socialista é votar favoravelmente esta proposta 

que resolve pela primeira vez e de fundo o problema do abastecimento da Água e do Saneamento 

em Águeda.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------- “Sou membro do Partido Social Democrata que defende a economia de mercado social, 

não defende uma economia de mercado liberal e, por conseguinte, quando foi apresentado este 

trabalho e eu li-o com toda a atenção. A minha primeira impressão era de votar favoravelmente 

esta proposta porque está, claramente, dentro de que é uma ideologia de economia de mercado 

social e aqui já foi respondido como é que se pode colmatar essa economia de mercado em 

situações pontuais de necessidade.-----------------------------------------------------------------------------------

-------- Contudo, sou uma pessoa que tenho ideias, mas depois também as altero se não me 

derem respostas cabais às questões que eu levanto e na reunião preparatória que o meu partido 

faz habitualmente destas sessões foram levantadas tantas questões como hoje e ainda não foram 

respondidas, o que me deixa perplexo relativamente à minha posição inicial, que é a minha 

filosofia de vida, que a água e o saneamento deveria ser entregue a uma empresa privada, 

independentemente de ser uma parceria pública ou privada, isso é outra questão. ---------------------

-----------Contudo não houve resposta minimamente capaz que me convencesse. Em primeiro 

lugar o Senhor Presidente da Câmara, questionado pelo meu companheiro Hilário, ainda não deu 
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uma resposta que para mim é uma questão fundamental. Se, eventualmente, noutras assembleias 

destes dez municípios, que fazem parte desta parceria, não vierem a aprovar esta parceria, o 

projecto avança ou morre. Esta é uma questão que para mim é fundamental, porque já temos uma 

que é Ovar, se eventualmente Aveiro ou Vagos ou Albergaria disserem que também não, qual é a 

posição. Eu queria essa resposta para poder decidir com clareza. -------------------------------------------

-------- Em segundo lugar o Senhor Presidente disse que havia uma revisão de cinco em cinco 

anos, mas não foi suficientemente objectivo, ou pode até não ter esses dados, se essa revisão 

acompanha ou não a vontade das autarquias que fazem parte desta parceria, para aquilo que 

seria um pagamento minimamente rentável, mas que não fosse exagerado. ------------------------------

---------No norte de Portugal temos água a mais, temos é um mau aproveitamento, pois não temos, 

dinheiro para investir, para a captar. O nosso país tem uma grande pluviosidade, das melhores do 

mundo a Norte do Mondego, mas a água não é captada e guardada para tempo oportuno. Não 

fazem como os Israelitas que guardam em piscinas a água das chuvas.------------------------------------

-------- Eu tenho ainda muitas dúvidas. Gostava de saber como será feita essa revisão .Temos que 

saber qual é este aumento, porque pode ser cinco vezes mais ou dez vezes mais. Eu penso que 

essa transição rápida é altamente chocante para o munícipe. Na minha opinião,  sendo um bem 

raro e cada vez mais, a água tem que subir de preço, mas não sabemos quanto.------------------------

------- Já agora, em relação aos subsídios sociais a Câmara tem que pagar essa diferença, esse 

subsídio à empresa. Não é assim? Portanto já ficamos a saber.-----------------------------------------------

---------Eu acompanho a posição que o meu partido tomou que foi a de se abster, porque eu não 

fui suficientemente esclarecido. Também me parece errado que em tão pouco tempo, tenhamos 

que aprovar esta proposta. Quer dizer, saiu a legislação em Abril e agora todas as Câmaras têm 

em Junho que aprovar. Precisamos mais tempo porque até podemos estar a cometer um erro 

gravíssimo ao inviabilizarmos esta solução, que do meu ponto de vista, e aí estou de acordo com 

o Senhor Presidente é capaz de ser talvez a melhor, porque eu não estou a ver cada um dos 

municípios com capacidade eles próprios de fazer estas obras. Podíamos ter mais tempo para 

discutir e ver, inclusivamente, se havia dados novos.”------------------------------------------------------------ 

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

-------- “Eu vou só fazer aqui uma nota, porque não queria discutir isto do ponto de vista das 

questões politico partidárias locais. Queria dizer ao Presidente da Comissão Politica Concelhia do 

Partido Socialista, o Dr Marques Vidal que o pouco ou o muito que foi feito ao nível da rede de 

saneamento e abastecimento de Água foi feito pelo PSD, com as condições e os preços que 
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existiam e não vamos falar de Estádio e de AgitÁgueda e de festas porque também temos muita 

coisa a falar sobre essa matéria. Mas vamos ao que nos interessa agora. Penso que Águeda 

merece mais do que estarmos agora aqui a discutir essas questões.----------------------------------------

--------Em relação às tarifas gostaria de dizer o seguinte. Nós pagamos Água e Saneamento e vai 

haver uma convergência de tarifas entre água e saneamento. Neste momento nós pagamos vinte 

quatro cêntimos por metro cúbico, no primeiro escalão, ou seja nos primeiros cinco metros 

cúbicos, portanto daqui a cinco anos íamos pagar dez vezes mais, se eu estou a fazer bem as 

contas, e de acordo com a informação que tenho. No segundo escalão, ou seja a partir de cinco 

metros cúbicos, agora pagamos noventa cêntimos por metro cúbico, portanto, daqui a cinco anos 

iríamos pagar duas vezes e meia mais. Mas aquilo que eu me apercebi, pelo estudo, é que iria 

haver uma convergência de tarifas entre a água e o saneamento que apontava para 1,60 euros de 

água no primeiro metro cúbico e 1,60 euros de saneamento. Portanto por cada metro cúbico nós 

iríamos pagar 3,20 euros, segundo o estudo que apresentavam no Power Point. Eu gostava de 

saber efectivamente, quanto é que vamos pagar a partir de Janeiro, quer de água quer de 

saneamento, e quanto vamos pagar daqui a cinco anos.--------------------------------------------------------

-------Outra coisa, aquilo que eu percebi do que o Senhor Presidente aqui disse é que os 

trabalhadores que não quiserem passar para a empresa, não passam, ficam na Câmara 

Municipal. Há alguns que o Senhor Presidente até gostava que ficassem, porque são bons, bem 

todos são bons, mas uns são mais apropriados para alguns serviços da Câmara Municipal e 

outros que até podiam ir. Mas não me respondeu a esta pergunta, os que forem vão ao abrigo do 

novo contrato individual de trabalho, que é o que neste momento existe? Pergunto ao Senhor 

Presidente se é assim ou se vão ao abrigo dos contratos ou regimes existentes que eles têm 

agora que é o contrato por tempo indeterminado?-----------------------------------------------------------------

-------- Ainda outra questão, se os cinquenta trabalhadores previstos para integrarem esta parceria, 

não quiserem ir da Câmara para a empresa, que efeito é que isto dá na funcionalidade da Câmara 

de Águeda em termos de custos. Quanto é que isto representa em termos de custos na Câmara 

de Águeda? porque neste momento há um custo e um benefício pelo trabalho que fazem, mas 

depois deixarão, penso eu, de o executar.---------------------------------------------------------------------------

--------Eu volto a dizer isto, por princípio e sou a favor da solução. Mas eu não vou utilizar um voto 

político porque se o utiliza-se, na dúvida, votaria contra esta solução, mas eu não o faço, eu penso 

que esta é uma matéria transversal à politica e é das matérias mais importantes que aqui vimos 

votar nos últimos anos, como disse o professor Martins. Portanto vou abster-me, porque tenho 

muitas dúvidas a não ser que me esclareçam melhor.------------------------------------------------------------
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-------Mas será este o único modelo existente? Será que nós, ao nível da CIRA, não nos podemos 

candidatar aos mesmos fundos do QREN, começar com as obras e daqui a um ano 

concessionamos ou fazemos outra coisa. Eu penso que estamos a forçar uma decisão. Será que 

a CIRA só tem este modelo, ou será que só quer ter este? Não estaremos a ser empurrados para 

este modelo?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu volto a apelar ao bom senso, penso que devemos pensar numa decisão séria. Não é 

adiar decisões, não é disso que se trata. Ovar como votou contra, já se refizeram novas contas. 

Portanto, penso que a própria autarquia deve promover uma discussão pública em Águeda, para 

uma decisão conjunta, num projecto global, como o Senhor Presidente tanto gosta e nós também 

defendemos.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Carla Eliana da Costa Tavares--------------------------------------------------------------------------------

-------- “Eu decidi vir cá porque, existindo um período de cinquenta anos para este contrato, tendo 

em conta a minha idade e olhando à volta de todos os Membros da Assembleia, serei eu que 

estarei mais tempo a suportar esta parceria, a não ser que as leis da Natureza sejam contrariadas 

e assim sendo penso que também deverei vir aqui pronunciar-me sobre isto.-----------------------------

-------- De harmonia com o que disse o meu colega de bancada, José Vidal, provavelmente não 

estaríamos aqui a discutir isto com tanta seriedade se grande parte da obra já não estivesse feita. 

Nós perdemos muita oportunidade ao longo destes anos, houve muitos quadros de apoio que 

foram desperdiçados, inclusive na minha freguesia isso aconteceu. Obras de saneamento que 

podiam ter sido feitas e não foram. Talvez se no passado se tivesse avançado mais, hoje a 

urgência desta discussão e a necessidade desta parceria não seria tão grande. -------------------------

-------- Quanto à informação e esclarecimento de dúvidas sobre esta parceria e à necessidade de 

discussão também não posso deixar de dizer uma coisa. Daquilo que tenho conhecimento, esta 

Câmara Municipal foi a única que logo a seguir àquela reunião em Aveiro, enviou por e-mail para 

os vários membros da Assembleia Municipal informação nomeadamente o estudo que foi feito 

pela Deloitte. Se houve Câmara que prontamente se disponibilizou a enviar documentação aos 

Membros da Assembleia, foi esta. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao sentido de votação, realmente eu concordo com aquilo que foi dito pelo 

Professor Martins e por outras pessoas que hoje aqui já o disseram. Este é talvez um dos 

assuntos mais importantes que já aqui veio à discussão e, por isso, é que nós temos que ser 

responsáveis e abster-se é um pouco “sacudir a água” e não me parece que seja uma posição de 

assumir. Ou assumimos a favor ou assumimos contra e não numa posição em que dizemos que 
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se “der para o torto” podemos sempre dizer que nos abstivemos, mas se correr bem também 

podemos dizer que achamos que sim e também nos abstivemos. Temos que ter uma posição de 

coragem e a coragem das pessoas vê-se nestas alturas, quando é preciso tomar uma decisão e 

seja em que sentido for a decisão deve ser tomada.--------------------------------------------------------------

----------Parece-me que devemos ter em atenção, aquilo que disse o Senhor Presidente. Esta é 

uma oportunidade fundamental para o nosso concelho para que sejam feitas as obras 

necessárias, para que se dê mais um salto na melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes 

e, como tal, e sendo eu a pessoa mais nova aqui presente, que compõe esta Assembleia, e com 

toda a responsabilidade que isso implica, eu penso que devemos votar a favor desta parceria.”----- 

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

--------“Quando li esta matéria fiquei encantado, pensei que era uma medida boa e continuo a 

pensar, porque o que está em questão são as pessoas. Acham justo que as pessoas continuem 

sem água ao domicílio e sem ter saneamento? Então se temos finalmente uma hipótese dessas 

pessoas terem essa possibilidade, alguns Membros da Assembleia estão com hesitações?! E 

tanto mais que não custa muito ao erário camarário, penso que é o governo que vai subsidiar. Se 

algum município votar contra esta situação, obviamente que vai ser adiada a resolução dos 

problemas. As pessoas que andam a aclamar por água e saneamento, porque são, também, 

portugueses de primeira, tal qual somos, hão-de ficar um bocadinho frustradas a sentir-se 

enganadas por pessoas que andam a dizer que estão aqui para servir os interesses dos 

munícipes. Estamos a discutir se as pessoas vão pagar mais, mas eu penso que preferem pagar 

mais do que não terem água e saneamento por mais vinte ou trinta anos. ---------------------------------

--------Eu acho bem tudo o que as câmaras anteriores fizeram no sentido do saneamento e 

abastecimento de água e devemos continuar para que todas as populações do concelho de 

Águeda tenham direito a isto como tiveram também direito à energia eléctrica que também “foi aos 

soluços” e dependia de muitas coisas. Penso viver mais quarenta anos para ajudar a pagar esta 

situação”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------“À minha colega Carla Eliana quero dizer que não há nenhuma cobardia em se abster. Há 

cobardia é quando nós pedimos esclarecimentos e não nos dão, quer a futura empresa ou o 

presidente da CIRA, ou mesmo o Senhor Presidente, que provavelmente não tem esses dados 

para os dar. Eu não digo que está a escamoteá-las.--------------------------------------------------------------

-------- Por outro lado também quero dizer o seguinte, e sabe como eu a admiro, veio aqui dizer e 
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fez o papel de defesa do Executivo desta Câmara Municipal, mas não precisava, porque a 

Câmara tem uma máquina bem montada para, nos vários jornais, revistas e boletins, dar a 

conhecer tudo aquilo que a minha ilustre colega aqui disse. Neste momento “os média” relatam 

constantemente de uma forma até, por vezes, viciante aquilo que se fez em Águeda e de algumas 

coisas que não se vêem, mas aparecem lá como se tivessem sido feitas. Portanto, nesse aspecto, 

não precisa de ser tão “activista” digamos assim, embora saiba como eu a admiro nesse aspecto.-

--------Relativamente ao Dr. Silva Pinto também quero dizer uma coisa. Eu não estou em 

desacordo que faça a defesa que pensa desta parceria e que eu acho que é uma coisa boa, já o 

disse aqui. Agora, não me pode é pedir a mim, que pedi alguns esclarecimentos que não foram 

dados, que tome uma atitude que eu não quero. Cada um assume as suas responsabilidades e 

não houve nenhum esclarecimento. Mas também quero dizer que não é pagar cinco ou seis por 

cento a mais. Já agora também faço uma pergunta ao Senhor Presidente da Câmara. É verdade 

que em Fermentelos já todas aquelas pessoas que não tinham ligação à água pública fizeram 

essa ligação? É que isto era uma guerra do passado que houve, antes de V. Ex.ª tomar esta 

presidência da Câmara, durante anos e anos para as pessoas fazerem a ligação à rede que era 

obrigatória por lei e as pessoas não queriam. O Dr. Pinto diz aqui de uma forma muito clara certas 

coisas e é possível que tenha razão, não lhe estou a tirar a razão, mas o grave é quando se 

negam a fazer a ligação e têm poços e não fizeram a ligação à rede. Têm a possibilidade de o 

fazer e é obrigatória e não a fizeram porque não querem. E já agora também gostaria de saber, 

Senhor Presidente, a que população é que falta água, olhe que a minha terra é das piores, que 

fica no cimo da Serra e tem água ao domicílio. Eu gostaria também de saber a percentagem 

porque há muita pouca gente com falta de água ao domicílio.------------------------------- ---------

Querer homogeneizar tudo o que não é homogéneo, é que é o erro. Em relação à taxa de 

saneamento, as pessoas que residem em localidades como Folgoselhe, Avelal ou Castanheira 

pagam a mesma taxa de saneamento que os outros, quando não fazem quase lixo nenhum, 

porque a grande maioria enterra-o na terra, para estrume. O coelho que é esfolado vai para a terra 

para fazer estrume e as pessoas da aldeia pagam tal qual como na cidade. Ora aí é que há 

injustiça. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Também gostava de saber se o Senhor Presidente de Câmara, quando tomou posse, 

encontrou na Câmara algum estudo anterior no sentido de privatizar a água.”---------------------------- 

---------José Manuel Gomes Oliveira---------------------------------------------------------------------------------

--------- “Em primeiro lugar queria dizer ao Senhor Presidente de Assembleia que eu penso que as 
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Assembleias deviam realizar-se às 19h00 ou às 21h00 horas, mas às 20h30 não dá a 

possibilidade às pessoas de jantarem.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre este contrato de parceria pública para a gestão da rede de água e saneamento 

básico eu vou pedir desculpa ao meu partido, mas vou votar a favor desta proposta. Já votei uma 

vez contra quando foi da Carta Educativa. Sempre que passo pelo Senhor Presidente da Câmara, 

ele “puxa-me as orelhas” e diz que as escolas não estão em andamento porque votei contra. 

Nessa altura eu pensei nas aldeias serranas, porque eu estava bem servido na minha freguesia. 

O que é certo é que as escolas não andam mesmo. O que é certo, também, é que neste mandato, 

fizeram-se na minha freguesia cem metros de rede de saneamento por duas vezes, pois fizeram o 

saneamento ao contrário e depois tiveram que o fazer novamente. Fizeram mais um pouco na 

Nacional N.º 1 e fizeram muito bem, mas não fizeram mais. E quero lembrar que noutros 

mandatos fez-se obras financiadas pela União Europeia. Um dos lugares maiores de Aguada de 

Cima, a Forcada, foi financiada pela União Europeia. Portanto noutros anos, com outras cores 

políticas havia projectos financiados e executados, neste mandato é que não houve. Pelos vistos 

foi pela razão que estamos hoje aqui a discutir, ou seja não se construir para diminuir o passivo, 

para depois haver capacidade de endividamento para os tais vinte e oito milhões de euros.----------

------- Eu, como não quero comprometer quem vem a seguir a mim, e quero ver obras na minha 

freguesia de água e saneamento, vou votar a favor desta proposta. Estou a lembrar-me de um 

lugar de Aguada de Cima, por exemplo, o Vale Grande que não tem saneamento, mas numa das 

ruas que  pertence à Freguesia da Borralha já tem. Este foi um caso que foi executado neste 

mandato. Mas eu tenho que lembrar sempre estas coisas, que são injustas, que têm que ser 

corrigidas e portanto vou votar a favor, porque se andarmos aqui mais dois ou três anos a discutir 

o modelo, nunca chegamos a conclusão nenhuma.---------------------------------------------------------------

--------Mas eu há um mês atrás estava preocupado com o facto de o Estado ter 51%, nesta 

parceria. Actualmente não estou preocupado, porque há um mês atrás só havia uma doutrina em 

Portugal. As coisas estavam todas a correr mal, mas as pessoas só acreditavam numa doutrina. 

De há um mês para cá, eu sinto-me bem porque as pessoas, afinal, sabem escolher e sabem ver 

que há outras doutrinas”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----“  Aproveitava para esclarecer o José Oliveira que veio uma decisão harmonizada no sentido 

de que todas as Reuniões da Assembleia Municipal  teriam que realizar-se às 20h30. Eu também 

não jantei.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------António Manuel Fernandes Martins ----------------------------------------------------------------------

----------- “Eu penso que o Dr. Silva Pinto fala muito bem, tem um grande discurso social, mas não 

se esqueça que os que não têm água, nem saneamento foram os que votaram durante estes anos 

todos no PSD, é porque aceitaram o partido que estava e agora mudaram. Portanto não tenho 

aqui grandes problemas de consciência, porque eu ando aqui há vinte e oito anos a defender 

ideias próprias, que as pessoas, falando genericamente, nunca quiseram aceitar. Portanto a mim 

não têm que me culpar, porque eu não fiz porque não tive oportunidade de o fazer. Aceito o seu 

discurso social, mas efectivamente eu não me sinto muito culpado nessa matéria.----------------------

-----------Mas eu estou de acordo com o que disse a Dr.ª Carla Eliana. Em matéria destas, 

fundamentais ou é sim ou é não e aí pessoalmente tenho que discordar com o Dr. Antunes de 

Almeida, mas isto é uma matéria importante demais, para que nos abstenhamos.-----------------------

-------- Eu sugeria ao Senhor Presidente que promovesse, durante algum tempo, a discussão 

pública, como noutras vezes já o sugeri e, nalgumas delas para não dizer quase em todas, tinha 

alguma razão. Ficámos mais tranquilos e as coisas acabaram por se decidir. Nós não estamos 

pressionados por coisa nenhuma que tenhamos que decidir já, nesta Assembleia. Além disso, 

este projecto está já à partida reformulado, porque a Câmara de Ovar vai deixar de participar nele 

e, portanto,vamos ver o resto que vem para aí e pode ser que algumas sugestões lhe acabem por 

chegar. “----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, deu as seguintes informações :--------------------------------------------------------------

---------------- “Eu começava pela última questão colocada referindo que o que  o Dr. António 

Martins está a propor é que adiemos isto por mais um ano. Na Associação de Municípios há três 

municípios do PS, dois que são coligações PSD/CDS e cinco que são do PSD. E as oposições 

nos diferentes concelhos têm as posições que a gente sabe. Ou seja, uns mandam adiar, outros 

mandam repensar. Portanto, aquilo que se vê é que não há aqui por parte de quem está a 

negociar este contrato um “amarramento” político a esta decisão, porque inclusivamente aquilo 

que nós temos na CIRA, é uma maioria de Câmaras do PSD, que está a negociar com um 

governo do PS e que, se não entendessem que isto era um contrato satisfatório para as suas 

populações, deixavam-no cair. Portanto nós aqui o que temos, efectivamente, é o jogo político que 

está a adiar. Vocês podem dizer que não tiveram tempo para analisar os documentos todos e isto 

é uma matéria complexa. Mas penso que devem confiar, também, nos colegas das outras 

Câmaras e de outros concelhos que estão a julgar este mesmo modelo e que o julgam 
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positivamente. Portanto, vamos tirar a questão política desta decisão e vamos pensá-la como uma 

decisão que está acima dos partidos políticos e que está a ser estudada e levada à prática para 

servir uma população de cerca de 330 mil habitantes.------------------------------------------------------------

---------- O que se passou em Ovar está relacionado com a situação política que estamos a viver. 

O Vice-Presidente da Câmara tem uma guerra política com o Presidente e então decidiu votar 

contra esta proposta. A  oposição “colou-se” estrategicamente a esta decisão para não perder em 

termos eleitorais. Isto tem a ver com o momento político que estamos a viver e com os jogos 

internos de cada concelho. Relativamente a Ovar, pelo que temos conhecimento, é que após as 

eleições, tanto  o PS como o PSD  aderirá a este modelo . -----------------------------------------------------

-------Claro que este modelo poderá cair ou ser adiado caso seja chumbado ou adiado em alguma 

Assembleia Municipal que esteja a decorrer neste momento. Mas, eu continuo convencido que 

esta proposta é aquela que melhor serve este concelho.--------------------------------------------------------

---------- Relativamente às tarifas, quando se fala em tarifa média é exactamente a média não é o 

escalão mais baixo . Portanto, a tarifa média é um valor que andará não dos zero aos cinco, mas 

dos zero aos quinze metros cúbicos. Nós temos que pagar a água e o tratamento do saneamento 

que é e taxa de saneamento. Esta é uma percentagem da água que é consumida e por isso é que 

dá esse valor médio de três euros e tal. Eu não tenho aqui comigo a percentagem da subida, mas 

vai existir uma subida gradual ao longo dos anos,  sendo que daqui a cinco anos estaremos no 

preço que está a água em Albergaria-a-Velha. Nessa altura é feita uma reavaliação dos custos, 

porque no contrato está estipulado qual é a taxa de rentabilidade e de amortização dos 

equipamentos e face às receitas obtidas a água pode descer ou pode subir. Por isso é que de 

cinco em cinco anos é reavaliado o modelo e tem que ser pedido também um parecer ao 

Conselho de Parceria, que vai aprovar ou não as taxas.  Mas, de facto este modelo resolve o 

problema do financiamento necessário para projectos desta dimensão--------------------------------------

----------Relativamente aos funcionários, eu tenho aqui uma informação sindical do SINTAP- 

Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública,  que diz o seguinte: “Foi-nos garantido pelo 

Presidente do Grupo Adp – Águas de Portugal que todos os trabalhadores dos Serviços de Águas 

dos Municípios e dos Serviços Municipalizados que venham a integrar as novas empresas, como 

é o caso da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, verão garantidos os seus 

postos de trabalho sem perda de quaisquer direitos, mantendo o vínculo ao município e estatuto 

de origem, por intermédio do Regime de Cedência Especial de Interesse Público. Também todos 

aqueles que estavam requisitados até 31 de Dezembro de 2008, passaram para o Regime de 

Cedência Especial de Interesse Público em 1 de Janeiro de 2009. Manterão o vínculo e o estatuto 
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de origem bem como os direitos que lhe estão associados. Por isso, não há motivo para 

preocupações relativamente aos trabalhadores do sector da Água nos Municípios que venham a 

estar integrados em processo de realização de parcerias, importando, isso sim, que seja feita uma 

boa negociação com cada município e um esclarecimento sério junto dos trabalhadores, já que 

não se trata de nenhum processo de privatização das Águas de Portugal, mas somente o inverso, 

a manutenção do carácter público da Água”. -----------------------------------------------------------------------

--------- Isto é a posição de um sindicato relativamente aos trabalhadores. Mas temos aqui 

presentes vários trabalhadores, alguns com quem eu trabalho directamente: o César, o Leal e 

outros com quem não trabalho directamente. Mas por exemplo, o César e o Leal, eu gostaria que 

continuassem na Câmara Municipal. Eles poderão optar, ser-lhes-á dada essa oportunidade, mas 

gostaria que continuassem. Os trabalhadores é que decidem .”-----------------------------------------------

-----------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por maioria, com um 

voto contra e catorze abstenções a proposta da Câmara Municipal relativa ao CONTRATO DE 

PARCERIA ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS E OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE AVEIRO 

TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO DAS REDES DE 

BAIXA DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto no 

artigo 8° da Lei n° 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 54° da Lei n° 2/2007, de 15 de Janeiro e do 

Decreto-Lei n° 90/2009, de 09 de Abril:---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 3.3 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a DISSOLUÇÃO E 

LIQUIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS REGIÕES BAIRRADA-VOUGA, nos 

termos da proposta e ao abrigo da deliberação tomada pela respectiva Assembleia Intermunicipal;-- 

-------- Não havendo intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por unanimidade a proposta 

da Câmara Municipal para a DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS DAS REGIÕES BAIRRADA-VOUGA, nos termos da proposta e ao abrigo da 

deliberação tomada pela respectiva Assembleia Intermunicipal;----------------------------------------------- 

-------- 3.4 - Discussão e votação de proposta da Câmara Municipal para Alteração do 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE, nos termos da proposta e ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n° 2 do artigo 53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n° 5-

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

--------- Não havendo intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 
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colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por unanimidade a proposta 

da Câmara Municipal para Alteração do REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE, nos 

termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea a) do n° 2 do artigo 53° da Lei n° 169/99, de 

18 de Setembro, com a redacção da Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro;---------------------------------------- 

-------- 3.5 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para Alteração do 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE LICENCIAMENTOS DIVERSOS, nos termos da proposta e ao 

abrigo do disposto na alínea a) n° 2 do artigo 53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção da Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro------------------------------------------------------------------------

----------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções:------------------------------------------------------------------------- 

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

--------“Antes de começar a minha intervenção queria associar-me aos votos formulados pelo Dr. 

Antunes de Almeida a propósito do Dr. Candal e do Senhor Lameiras e de outras pessoas já 

falecidas que merecem o nosso respeito. Quero também associar-me claramente a favor da 

moção que já votámos aqui hoje.---------------------------------------------------------------------------------------

--------Este ponto da ordem de trabalhos é realmente e aparentemente um assunto menor. Mas, 

por vezes, a criação de um pequeno poema sem ritmo e sem rima pode fazer a diferença, tal 

como uma simples flor, tal como um pequeno beijo, um leve sorriso ou um simples aceno. Uma 

coisa simples pode realmente, ser importante. Por vezes na origem de grandes amores, de 

maravilhosos livros ou de grandes guerras está uma atitude a que não se dá valor ou relevância. 

Para mim será relevante dizer que assaltaram as capelas de Espinhel, Paradela, Belazaima, 

Travassô, Barrô ou a Igreja Matriz de Águeda.---------------------------------------------------------------------

--------  Será relevante este assunto dos guardas-nocturnos que nem são pagos pelo Erário 

Público? Eu penso que este ponto da ordem de trabalho que agora vamos analisar é realmente 

relevante. O Estado que se preze de ser Estado, deve preocupar-se em assegurar a ordem, o 

cumprimento das leis e obviamente preocupar-se com a defesa dos cidadãos. Penso que é aos 

órgãos administrativos do Estado Nação que compete e se exige a criação de estruturas que 

evitem o não cumprimento das Leis que têm como finalidade a manutenção da ordem e da 

segurança dos cidadãos. Há o Governo, os Tribunais, o Governo Civil, a PSP, a GNR, as forças 

armadas e os órgãos de Protecção Civil. É à Assembleia da República que compete legislar e é 

obrigação dos Tribunais fazer cumprir o que ficou estabelecido em Assembleia da República. O 

Governo de Portugal preocupou-se com a manutenção da ordem e da segurança dos cidadãos e 
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enviou forças militares, para manter a ordem e a defesa de pessoas e bens, para Timor, 

Afeganistão, Kosovo e para os mares da Somália. O Governo reforçou os contingentes da GNR 

no concelho de Águeda, por pressão das Juntas de Freguesia, desta Assembleia Municipal, da 

Câmara Municipal, das populações e de Moções como aquela que acabámos de votar. O Governo 

por pressão ou alerta do Governo Civil de Aveiro, reforçou os quadros da Polícia Judiciária, no 

nosso distrito e trouxe o DIAP para Águeda, por pressão desta Assembleia Municipal e da Câmara 

Municipal e de outras entidades que se preocupam com a Segurança das pessoas e dos bens dos 

Aguedenses.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ A criação do Corpo de Segurança de Vigilantes ou guardas-nocturnos, que em tempos 

foi efectuada, era uma afronta e uma menorizarão às forças da GNR. Este foi extinto e ainda bem, 

porque o uso e porte de armas em Portugal não é, nem deverá ser um direito universal. Quanto 

menos armas estiverem distribuídas ou ao alcance das populações, melhor será para aqueles que 

pretendem a paz e a segurança.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora há Decretos-Lei : há o 310 de 18 de Dezembro de 2002 e o 114 de 1 de Julho de 

2008, que permitem a criação oficial e legal dos Guardas-nocturnos. A nova redacção do decreto 

de 2008 visa aprovar medidas de protecção e reforço das condições do exercício da actividade e 

cria o registo nacional dos guardas-nocturnos. ---------------------------------------------------------------------

--------- Em Águeda existem três guardas-nocturnos. Pessoalmente, como é óbvio, sou contra a 

existência de guardas-nocturnos com este formato, porque não conheço a sua entidade patronal. 

Alguém sabe quem é a entidade patronal dos guardas-nocturnos? ------------------------------------------

-------- De acordo com a sétima secção da proposta que foi distribuída, na página cinco, o artigo 

dezanove refere-se que a “actividade do guarda-nocturno é remunerada pelas contribuições 

voluntárias das pessoas singulares ou colectivas, em benefício de quem a actividade é exercida”. 

A entidade patronal é quem paga? Terá esta entidade existência jurídica, formal e legal? Tenho 

muitas dúvidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Logo de imediato me surgiu a dúvida, a revolta, a discordância, o alarme de não saber se 

quem não contribuir, ficará desprotegido e se poderá ser assaltado mais facilmente por não pagar. 

Eu não vou pagar. Esta situação é preocupante e poderá, se aprovada, ter o beneplácito da 

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

--------- Vamos, apesar de tudo, à proposta. Gostaria de saber qual é a entidade que tutela o 

exercício da actividade dos guardas-nocturnos? Os contribuintes directos não podem nem 

deverão ser. Será a Câmara Municipal? Ao ler esta proposta, por vezes parece que sim, outras 

vezes não. Leia-se o artigo onze: ”No momento da atribuição da licença para o exercício da 
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actividade…o Município emite o cartão de identificação do guarda-nocturno.” Um pouco mais à 

frente, no ponto n.º3 do mesmo artigo diz o seguinte: “…o Município comunica à Direcção-Geral 

das Autarquias Locais (DGAL), sempre que possível por via electrónica… a área de actuação 

dentro do Município”, como refere a alínea c). Eu deduzo que quem define a área ou áreas de 

actuação é o Município. Mas não sei, sou ainda levado a deduzir que a Direcção-Geral das 

Autarquias Locais, o DGAL, será o tal órgão que tutela, mas não tenho a certeza.-----------------------

-------- O artigo catorze desta proposta refere-se aos deveres do guarda-nocturno, o que me 

acarreta outras perplexidades. Assim, na alínea a) vem referido que o guarda-nocturno “deverá 

apresentar-se pontualmente no posto ou esquadra no início e no termo do serviço”. Qual e onde é 

o tal posto ou esquadra? Onde são marcadas as faltas e quem controla os percursos e a 

actividade do guarda-nocturno? Será a Câmara Municipal, ou a GNR? Eu preferiria que fosse a 

GNR a controlar, porque ao fazer as habituais rondas nocturnas, sempre davam uma maior 

segurança aos munícipes de qualquer área, que não pretendem pagar a um guarda-nocturno .-----

---------- O  n.º 1 do artigo dezassete refere que o guarda-nocturno descansa uma noite após cinco 

noites consecutivas de trabalho. No n.º2 do artigo dezoito lê-se:”Para os devidos efeitos… o 

guarda-nocturno deve comunicar ao Presidente da Câmara Municipal de Águeda os dias e as 

férias em que estará ausente e quem o substituirá”. Será que é o Presidente da Câmara que 

fiscaliza, controla e tutela a actividade dos guardas-nocturnos? Voltando atrás ao artigo 

dezassete, no n.º 2 lê-se “ No inicio de cada mês, o guarda-nocturno deve informar o comando da 

força de segurança responsável pela sua área de actuação, de quais as noites em que irá 

descansar”. Não sei qual é a força de segurança, se for a GNR, que é paga pelos impostos dos 

cidadãos, então porquê substitui-la por um guarda-nocturno e convidar alguns cidadãos a pagar? 

Não entendo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------No n.º 3, ainda do artigo dezassete, vem referenciado que “Até ao dia 15 de Abril de 

cada ano o guarda-nocturno deve informar o comando da força de segurança responsáveis pela 

sua área dos períodos em que irá gozar as suas férias.” O n.º 4 refere “ uma vez por mês, o 

guarda-nocturno descansa do exercício da sua actividade duas noites”. Então pergunto, quem 

estabelece os horários dos serviços e os faz cumprir? -----------------------------------------------------------

-------- O artigo dezoito está relacionado com a substituição do guarda-nocturno, nos dias já 

referidos e em caso de doença. “ ….em caso de falta do guarda-nocturno a actividade da 

respectiva área é exercida em acumulação por um guarda-nocturno da área contígua, para o 

efeito convocado pelo comandante da força de segurança territorialmente competente sob 

proposta do guarda a substituir”. Já disse que não sei quem é esse comandante. Não sei quantas 
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áreas vão ser criadas, nem que freguesias serão “premiadas”, nem a dimensão de cada área  e, 

por isso, também, não sei o que quer dizer contiguidade. Se existir uma área na freguesia de 

Águeda e outra área só existir em Macieira de Alcôba, por exemplo, convenhamos que esta 

história de contiguidade é uma fantasia. Uma fantasia que deve ser lucrativa para alguns. Os 

guardas-nocturnos poderão usar veículos devidamente identificados. Aqui surge nova pergunta: 

quem são os proprietários dos veículos? A Câmara Municipal, a GNR? Será o guarda-nocturno?---

-----------Caro Vereador e muito estimado Senhor João Carlos Gomes Clemente é o ilustre 

vereador que assina esta proposta que resultou de uma resolução da Câmara Municipal, que, por 

sua vez, resultou de decisões governamentais de 2002 e 2008. Considero todas estas decisões 

erradas, ofensivas e desprestigiantes para a GNR de Águeda e Valongo do Vouga. A minha 

opção passa, claramente, pelo reforço do número de efectivos e das capacidades da GNR, 

prestigiando-as e compensando-as. Apesar do dito aumento de criminalidade, confio nessas 

forças e devo confiar nelas e não acredito em guardas-nocturnos, dos quais não tenho nenhum 

relatório da actividade, não são tutelados, nem existe controlo ou fiscalização. Não sei se a área 

onde resido vai ser abrangida pela actividade de guarda-nocturno. Eu, como disse, não pagarei. 

Esta proposta, como já disse, é uma fantasia e deve ser retirada ou enviada à Comissão de 

Segurança, que creio existir, para melhor avaliação e clarificação.” ------------------------------------------ 

-------- Alberto José Fernandes Marques---------------------------------------------------------------------------

--------  “Sobre este assunto, tenho a referir que esta proposta já foi aprovada nesta Assembleia, 

mas agora ela foi reformulada com pormenores quase imperceptíveis.--------------------------------------

-------- O corpo de guardas-nocturnos foi criado há uns anos, quando houve uma vaga de assaltos 

diários, todas as noites nas lojas da cidade. A GNR não conseguia dar resposta, como ainda hoje 

não consegue, infelizmente. Na ocasião eram das poucas soluções alternativas que havia. Na 

altura quem pagou foram os comerciantes e os cidadãos residentes na cidade e essa é a 

explicação para a criação do corpo de guardas-nocturnos. Eu também entendo que eles deveriam 

ser pagos pelo Estado, pela Autarquia e que deveriam ser canalizadas verbas para esse efeito, 

porque a GNR manifestamente não consegue “dar conta do recado”. Quando diz que é um 

desrespeito para a GNR, talvez seja um desrespeito, mas o que é certo é que quando o corpo foi 

criado deixaram de haver tantos assaltos. Na altura lembro-me que a GNR manifestou-se 

veementemente contra a criação de guardas-nocturnos, mas o que é certo é que os assaltos 

diminuíram.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Hoje em dia, existem guardas-nocturnos na zona urbana da cidade e penso que deveriam 
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ser mais ou mais eficientes. Existem também nas zonas industriais. Eu pago como morador aqui 

no centro da cidade, pago na minha zona industrial e era bom que todas as pessoas do concelho 

dessem uma demonstração de civilidade, pagando também, porque se todos pagássemos, 

pagaríamos muito pouco e conseguiríamos colmatar esta lacuna que o Estado não consegue 

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

--------  Quanto ao Regulamento, ele já está em vigor há bastantes anos, as alterações que foram 

agora apresentadas são ínfimas.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------“ Sobre isto, na verdade, há duas ou três questões que era conveniente responder. Na 

realidade nós estamos claramente perante uma segurança privada que é exactamente o oposto 

do Estado de Direito. Mas a pergunta que o Dr. Silva Pinto aqui colocou é, claramente, uma 

pergunta bem feita, pois aqui é que há injustiça. Porque, se eu morasse ao pé da casa dele e eu 

pagasse e ele não, pode-se dizer que ele era defendido com o meu dinheiro. Aí é que há uma 

injustiça flagrante. Mas, como sou de ideias firmes, mas não sou de ideias fixas, perante esse 

argumento do Dr. Silva Pinto votava contra isto, mas como sou sensível ao argumento defendido 

pelo Dr. Alberto Marques , não vou votar contra esta proposta.------------------------------------------------

-------- Mas há questões que são fundamentais, porque se os guardas-nocturnos não respondem 

perante ninguém, se são autónomos, se não há uma entidade a tutela-los, se não se sabe bem 

qual é o horário, se só comunicam à posteriori e não há fiscalização, então tudo isto tem que ser 

bem analisado  Eu conheço bem a situação, pois eu pago para dois, um na zona da minha casa e 

outro na zona do meu escritório.----------------------------------------------------------------------------------------

------------ Por todas estas razões, eu também penso, tal como já foi dito, que devia ser o próprio 

Município a pagar aos guardas-nocturnos, porque essa história de nós termos seguranças 

privados, mas cada um é que tem que pagar, não me parece que seja muito correcto”----------------- 

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

-------- “Eu subscrevo rigorosamente aquilo que o Dr. Silva Pinto disse. Num Estado de direito, não 

pode permitir-se dois tipos de seguranças, em que só um dos quais lhe diz respeito, porque o 

outro está adstrito à GNR, porque, efectivamente, é a GNR quem controla a actividade dos 

guardas-nocturnos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Acho lamentável que tenhamos que ter guardas-nocturnos, porque as forças policiais não 

têm, de facto, capacidade, disponibilidade e não têm meios para dar segurança às populações, 

por muito que os seus responsáveis venham dizer o contrário.------------------------------------------------
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--------- Eu confesso que não sei o que hei-de votar, mas quer nós votemos a favor ou contra esta 

proposta, faz parte da legislação do país. Foi o governo que legislou, não há outra volta a dar. O 

que eu sugeria ao Senhor Presidente da Assembleia era que extraísse da acta as intervenções do 

Dr. Silva Pinto, do Dr. Antunes de Almeida e do Dr. Alberto Marques e as apensasse à Moção 

sobre Segurança que foi aprovada para enviar ao Senhor Ministro da Administração Interna e 

mais entidades.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “ Prof. António Martins, com o devido respeito, eu penso que isso não tem grande sentido. 

Uma moção é uma moção, dirige-se a quem se dirige, isto é uma matéria diferente. Não vejo qual 

é a utilidade. Eu penso também, com o devido respeito, que esta discussão não faz sentido 

nenhum. Há uma lei no país que enquadra esta actividade que é regulada, também, pelos 

Municípios. Então, segundo essa ordem de ideias, também não havia polícias municipais. Quer 

dizer, para sectores particulares não podíamos definir forças de segurança paralelas às do Estado 

Central.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Mas esta á a minha opinião e respeito a sua. Não vou enviar actas, elas são públicas, 

quem quiser que as envie. Este tema não está enquadrado dentro da moção e não faz parte dela, 

é só por isso.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Dalila Dias de Oliveira Tomás -------------------------------------------------------------------------------

----------- “Eu só quero dizer uma coisa que me advém da minha actividade profissional. Tanto 

quanto me foi permitido saber, através de um guarda-nocturno, pois também aderi, em 

determinada altura, aos serviços de vigilância efectuados por guarda-nocturno, aquilo que eu sei é 

que eles são meros prestadores de serviços. Designam-se por guarda-nocturno, porque essa 

palavra está prevista na Lei Fiscal. Para mim eles são meros vigilantes, apenas rondam os 

estabelecimentos e as casas e se virem algo suspeito, comunicam à GNR mas não actuam, são 

meros vigilantes.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, deu as seguintes informações :--------------------------------------------------------------

------------ “Em termos filosóficos, se assim posso dizer, eu penso que não deveriam existir 

guardas-nocturnos. Mas, eu não entendo a Câmara Municipal como uma entidade de Regulação 

da Segurança, eu penso que para isso há a GNR, no caso concreto de Águeda. Sobre isto falei 

com os responsáveis da GNR que me inteiraram de como funciona a actividade dos guardas-
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nocturnos. Estes são basicamente um complemento da actividade da GNR. Tem determinadas 

áreas que vigiam e todos os dias têm de ir buscar a arma à GNR, quando iniciam a sua actividade 

e quando acabam o seu turno têm de entregar a arma e fazer relatórios de ocorrência. Sempre 

que há necessidade de intervir, ligam para a GNR para chamar as forças de segurança. Portanto 

constituem mais um complemento da actividade da GNR e não têm entidade patronal, têm sim 

uma entidade que fiscaliza o seu trabalho. Aquilo que eu quero é que eles sejam controlados por 

quem sabe de segurança, que não é a Câmara Municipal, é a GNR.----------------------------------------

----------- Agora, quanto ao facto de uns pagarem e outros não, o guarda-nocturno se vir uma casa 

aberta de alguém numa zona que vigia pode ir lá e fechá-la ou chamar a GNR. Se vir outra casa 

aberta, de quem não lhe paga poderá fazer “vista grossa”. Não o deverá fazer e sei que não o 

costumam fazer, mas podem-no fazer porque, na realidade, ele está a ser pago por alguns.---------

------------- Quanto a pagar o Município, tenho a referir que Policia Municipal não, pois penso que 

não temos dimensão para isso. Temos sim é que solicitar, tal como já foi aqui falado, reforço da 

GNR para nos prestar uma segurança melhor do que aquela que temos no momento.-----------------

-------------- Mas, aquilo que está em causa neste momento neste regulamento e nesta proposta de 

alterações, são pequenas alterações que decorrem da Lei para que os guardas-nocturnos possam 

exercer a sua actividade. Basicamente é isso que está em causa, e nada mais do que isso. Não 

estamos aqui a discutir a manutenção ou não dos guardas-nocturnos. Aquilo que estamos a fazer 

é uma adequação dos Regulamentos Municipais com a Lei geral.”------------------------------------------- 

---------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por maioria, com um 

voto contra, a proposta para alteração do REGULAMENTO MUNICIPAL DE LICENCIAMENTOS 

DIVERSOS, nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea a) n° 2 do artigo 53° da Lei 

n° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro--------------------- 

-------- 3.6 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para Alteração do 

REGULAMENTO  E TABELA DE TAXAS, nos termos da proposta e ao abrigo das alínea a),e) e h) 

do n° 2 do artigo 53° e da alínea j) do n° 1 do artigo 64° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção introduzida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------

---------Não havendo intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por unanimidade a proposta 

da Câmara Municipal para Alteração do REGULAMENTO  E TABELA DE TAXAS, nos termos da 

proposta e ao abrigo das alínea a),e) e h) do n° 2 do artigo 53° e da alínea j) do n° 1 do artigo 64° da 
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Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção introduzida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 3.7 – Discussão e votação de proposta de NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR O CONSELHO DA COMUNIDADE DO CENTRO 

DE SAÚDE BAIXO VOUGA I, ao abrigo do disposto no artigo 31º do Decreto-Lei 28/2008, de 22 

de Fevereiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- “Aceitam-se na mesa propostas de nomes para, como é obvio serem submetidos a votação 

por escrutínio secreto. Eu sugeria que houvesse uma proposta de consenso, porque, caso 

contrário, provavelmente no próximo mandato terá que haver a nomeação de outro representante, 

o que é uma coisa que não faz muito sentido. A minha opinião é que cheguem a acordo os grupos 

municipais.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- “Se me permitem, porque este assunto foi discutido na CIRA e aquilo foi proposto e aceite 

por todas as Câmaras Municipais mas, obviamente, é uma sugestão, é que poderia ser dada a 

dignidade do cargo aos Presidentes das Assembleias Municipais para representarem os 

Municípios nesse Órgão. Nós estamos a falar de uma reunião, pois, por agora, só haverá uma 

reunião, sem grandes consequências. Mas foi só uma sugestão e peço desculpa pela minha 

intromissão, e também ainda não falei isto com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal”-----  

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

--------- “Obviamente que agradeço a sugestão do Senhor Presidente da Câmara, mas eu penso 

que os Grupos Municipais é que têm a palavra nesta matéria, por isso, aguardo que intervenham 

sendo certo que eu não estaria muito disponível para isso, desde já adianto, mas se for essa a 

vontade geral…”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------“ Se me permitisse eu diria o seguinte, o grupo do PSD tinha proposto que era a minha 

própria pessoa, mas entretanto em conversa com o Dr. Marques Vidal, ele disse-me que a pessoa 

proposta pelo PS era o Dr. Silva Pinto. Eu nessa altura disse logo que se o Dr. Silva Pinto 

quisesse ser, eu retirava a minha proposta, porque efectivamente isto é uma questão de saúde e 

ele é médico. Mas agora há a proposta do Senhor Presidente da Câmara, e não sei”.------------------ 
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----------Senhor Presidente da Assembleia Municipal----------------------------------------------------------

-------“Mas eu resolvo já esse problema. Se é uma proposta consensual, vamos submeter o nome 

do Dr. Silva Pinto à votação. Esta é a minha opinião.”------------------------------------------------------------ 

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

------- “Peço desculpa pela minha intervenção, nem sequer deveria ter acontecido, mas eu penso 

que deveria ter dado conhecimento daquilo que se tinha passado na reunião da CIRA e não sabia 

que já tinha havido demarches nesse sentido, por isso, peço desculpa” ------------------------------------ 

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

----------“Eu agradeço ao Senhor Presidente, mas se isto tivesse sido falado antes. Mas também 

nomear pessoas numa altura destas do campeonato, penso que é uma coisa incrível, mas pronto 

é o que temos. A minha proposta é que o Dr. Silva Pinto seja submetido a votação, por voto 

secreto. Chamamos cada um dos membros da Assembleia para virem deixar o seu voto.  

Votamos em urna. Chega à mesa a proposta consensual do Dr. Silva Pinto para representar a 

Assembleia Municipal, integrando o conselho da Comunidade do Centro de Saúde do Baixo 

Vouga I. A votação será um a um com escrutínio por voto secreto, que refere se sim ou não ao 

nome do Dr. Joaquim Jorge Silva Pinto”------------------------------------------------------------------------------

-------------- Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, procedeu-se ao 

escrutínio por voto secreto tendo-se verificado que a Assembleia votou por maioria, com um voto 

contra e cinco votos em branco, a proposta do nome do Dr. Joaquim Jorge Silva Pinto como 

REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR O CONSELHO DA 

COMUNIDADE DO CENTRO DE SAÚDE BAIXO VOUGA I, ao abrigo do disposto no artigo 31º 

do Decreto-Lei 28/2008, de 22 de Fevereiro.------------------------------------------------------------------------ 

--------- 3.8 – Discussão e votação de proposta de ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA, ao abrigo do disposto na alínea r) do 

nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as Alterações introduzidas pela Lei nº 

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções:------------------------------------------------------------------------ 

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

------- “Gostava de dizer que esta proposta consiste numa adaptação e adequação legal do 
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Regulamento do Conselho Municipal da Juventude à legislação. Havia um prazo de seis meses 

para pôr em prática o Decreto-lei n.º 8 de 2009, que termina agora.------------------------------------------

------- Há algumas alterações interessantes, como por exemplo a representação partidária dos 

Membros do Conselho. Agora, terá que haver um representante de cada partido neste Conselho 

Municipal da Juventude. Outra alteração é a obrigatoriedade de convocatória do Conselho pelo 

Senhor Presidente de Câmara, que antes poderia não reunir. Agora o Senhor Presidente de 

Câmara tem que reunir, porque tem que emitir parecer obrigatório sobre o Orçamento e Plano que 

dizem respeito às políticas de Juventude. Também há projectos e regulamentos de taxas e que 

são de parecer obrigatório. Portanto, o Conselho de Juventude passa a ser quase obrigado a 

existir e a reunir.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------“ Dr. Marques Vidal, como é uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista eu 

sugeria que se acrescenta-se, se houver acordo da Assembleia, no último ponto, portanto no 

artigo oitavo, onde diz “ O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação” eu sugiro que se acrescente “…e revoga o regulamento aprovado em Sessão de 

Câmara em 14/12/2006”  que diz respeito ao regulamento anterior. Portanto, a proposta é 

apresentada com este acrescento no artigo oitavo.” --------------------------------------------------------------

-----------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por maioria, com uma 

abstenção, a proposta de ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

JUVENTUDE DE ÁGUEDA, ao abrigo do disposto na alínea r) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro com as Alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- Uma vez esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia declarou aberto o período destinado à intervenção do público presente, tendo sido 

feitas a seguintes intervenções: --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------- António Augusto Pires da Conceição -------------------------------------------------------

--------- “Desta situação com Águas de Portugal, da qual nós, sindicato, fomos chamados já para 

parcerias de várias situações com esta empresa, temos como conclusão que, ao fim de quatro 

meses de parceria, aproximadamente - e temos alguns exemplos, nomeadamente, as Águas do 
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Sado, de Gondomar, entre outras - para dezenas destes trabalhadores o destino foi o 

desemprego, Senhor Presidente. A empresa mandou para o desemprego dezenas de 

trabalhadores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Quero só dizer que com as Águas de Portugal vai acontecer, exactamente, o mesmo 

processo que aconteceu com a EDP. Quantos funcionários  é que a EDP despediu depois de 

admitidos nos Serviços Municipalizados de Água? Quantos mandou para aposentação 

compulsiva? Quantos? Não é isto exemplo? Eu estive no processo de integração da EDP. 

Trabalho aqui há 42 anos, sou dos funcionários mais antigos desta casa. Trabalhei nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento durante muitos anos.------------------------------------------------

-------- Na Segunda-feira estive reunido com o Presidente da CIRA, o Engº Ribau Esteves e ele 

próprio tem dúvidas neste processo e, pasme-se, vim a saber que o Eng.º Ribau Esteves é que foi 

o ideólogo da integração dos Serviços Municipalizados de Água na Câmara Municipal de Águeda. 

Tenho sete testemunhas que o confirmam.”------------------------------------------------------------------------- 

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

----------“Tem que terminar a sua intervenção e quero-lhe dizer que não pode emitir opiniões às 

deliberações já tomadas nesta Assembleia. Como diz o Regulamento da Assembleia Municipal, e 

passo a ler:  A nenhum cidadão é permitido intrometer-se nas discussões, aplaudir, reprovar as 

opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas”. A deliberação está tomada e 

ponto final.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------António Augusto Pires da Conceição ------------------------------------------------------------------

---------“ Vou já terminar Senhor Presidente. Deixe-me só esclarecer o seguinte, o  STAL  quando 

veio aqui e esteve com o Senhor Presidente da Câmara, aquando da integração dos SMAS na 

Câmara Municipal, viemos defender uma questão. Dissemos ao Senhor Presidente, numa 

reunião, que não estava a proceder bem na forma como estava a fazer a integração. O que nós 

propúnhamos para a Câmara Municipal de Águeda era a criação de um Departamento de Água e 

Saneamento, para não haver a confusão que anda por aí, sobre a questão da facturação, de 

cortes de água e toda essa situação.----------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu estou aqui hoje, como dirigente Nacional do STAL como estão outros colegas meus 

noutras Assembleias Municipais, para referir estes aspectos e para sua informação, Senhor 

Presidente, Oliveira do Bairro votou contra, Aveiro suspendeu a Assembleia Municipal. Adeus 

Águas de Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------E por que é que os ideólogos da CIRA, com o Eng.º Ribau Esteves à frente, não têm um 
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pensamento positivo em relação à constituição de uma empresa intermunicipal para estes dez 

municípios. Eu gostava de saber quantos Senhores Deputados que aqui estão, conhecem 

profundamente este projecto. Este foi entregue ao sindicato na Segunda-feira e esta era uma 

questão que andava a ser discutida há dois anos, nas costas dos trabalhadores e dos cidadãos.---

-------- O preço da água não vai para o quádruplo, vai para o quíntuplo e para o sêxtuplo. 

Albergaria-a-Velha é o segundo concelho com água mais cara no País. A tarifa da água daqui a 

quatro ou cinco anos vai para um euro e sessenta e um cêntimos e de seguida para um euro e 

sessenta e sete cêntimos. Estudei o CD, ponto por ponto, perdi uma noite a estudar o CD.-----------

------- A proposta não é baseada num conceito global e objectivo, mas é uma proposta, como aqui 

foi dito por vários membros da Assembleia Municipal, que merecia estar em discussão pública, 

pois estão a vender uma coisa que é dos munícipes. É a politica do “passo os anéis e ficam-se os 

dedos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Os trabalhadores vão ser prejudicados e vão para Contrato Individual de Trabalho. O 

Senhor Presidente da CIRA admitiu, claramente, que eram contratos individuais de trabalho. 

Existe a concepção de Direito de Interesse Público que ainda não está regulamentada e que é um 

acordo entre as três partes: trabalhadores, município e empresa. Se uma dessas partes não 

chegar a acordo, não há acordo. O Senhor Presidente da Câmara apresenta um ofício do SINTAP 

que não é um sindicato da Administração Local é o Sindicato da Administração Pública, é a voz do 

dono do Partido Socialista no Governo. É o sindicato que assina todos os projectos e todos os 

decretos contra os trabalhadores. O Senhor Presidente da Câmara foi buscar informação ao 

SINTAP, que nem sequer tem representação na Câmara Municipal de Águeda. Mas se é a esse 

sindicato que o Senhor Presidente recorre para cometer as ilegalidades que está a cometer neste 

município, está muito mal informado. Algumas destas ilegalidades estão relacionadas com o  

SIADAP e com a lei do álcool que o Senhor Presidente impôs na Câmara Municipal de Águeda e 

que é ilegal, e se quiser que refira mais ilegalidades, ainda lhe refiro mais.”------------------------------- 

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

-------- “O papel dos sindicatos é zelar pelos interesses dos trabalhadores e se nós aplicámos aqui 

um Regulamento do Álcool, foi para defesa dos trabalhadores e daqueles que andam nas ruas. Eu 

posso-lhe mostrar os resultados que obtivemos e nós não tivemos uma atitude repressiva para 

com os funcionários desta autarquia. Temos uma atitude construtiva e de recuperação da pessoa, 

contrariamente aos sindicatos que não defendem a pessoa, pois deviam ter imposto e fazer este 

tipo de atitudes. Estão em causa pessoas que trabalham nesta casa que nós queremos defender 
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e não venham para aqui dizer que estamos com regulamentos ilegais, porque aquilo que nós 

estamos a fazer é a defender e a ajudar as pessoas, contrariamente a outros. Não houve aqui 

ninguém que tenha sido punido por ter sido apanhado com álcool a mais.” -------------------------------- 

----------- De seguida, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da Minuta da Acta desta Sessão, 

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.-------------------------------------------------------------------------- 

 


