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ATA DA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 2/21 DO EXECUTIVO
REALIZADA NO DIA 4 DE MARÇO DE 2021

--------Aos quatro dias do mês de Março de dois mil e vinte e um, realizou-se uma
reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES
DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS VIEGAS
SANTOS, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES
CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL
GAMA DUARTE e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.---------------------------------Esteve presente para a secretariar, MARIA DE LURDES DUARTE DA
FONSECA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Eram quinze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA 113/21 - ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A
IP – INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, O MUNICÍPIO DE AVEIRO E O
MUNICÍPIO DE ÁGUEDA NO ÂMBITO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A
CONSTRUÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO – ÁGUEDA (ERAA) --------------------------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente fez uma resenha
de todo o processo de negociação com o Presidente da Infraestruturas de Portugal e
com o Governo, nomeadamente com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, cujo
empenho enalteceu e que levou ao Acordo em apreço que tem em vista a Construção
do Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda, referindo que se trata de uma obra já
reivindicada há muitos anos, muito necessária e importante para os Municípios de
Aveiro e Águeda, nomeadamente em termos de promoção do desenvolvimento urbano
e empresarial, de redução de custos e de tempos de deslocação para cidadãos e
empresas, bem como para o aumento da segurança rodoviária nas áreas urbanas
atravessadas pela antiga EN 230. ---------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente disse, também, que as Câmaras Municipais de Aveiro e de
Águeda assumiram a titularidade da obra, mediante a constituição de um
Agrupamento de Entidades Adjudicantes, prevendo-se iniciar, de imediato, os atos
preparatórios para lançar o concurso público para a elaboração do respetivo projeto de
execução. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Sr. Vereador António Duarte também se pronunciou sobre este assunto para
dizer que começa a acreditar na execução desta obra, de grande importância e que
deixa Águeda, incontestavelmente muito bem servida em termos viários. ------------------------Referiu, também, este Sr. Vereador, que, quanto à ligação desta via a um Nó da
A1, tem mais dificuldades em acreditar, por considerar que isso seria abrir um
procedente, dada a pequena distancia que separa o Nó a construir do Nó do
Mamodeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Paulo Seara para dizer que sempre
defendeu a importância da ligação Águeda/Aveiro embora sempre entendesse que era
também muito necessário uma ligação Águeda/Coimbra. --------------------------------------------Quanto à questão da ligação a um Nó da A1, o Sr. Vereador Paulo Seara
entende que é uma questão de custos, que é preciso ter em conta a contribuição de
Águeda para o PIB nacional. ----------------------------------------------------------------------------------Disse, ainda, o Sr. Vereador Paulo Seara que, na sua opinião, Águeda deveria
ter, também, uma ligação rápida à A5, em formato de 3 vias, porque entende que o
Concelho está distantes das grandes vias ferroviárias e viárias do país. -------------------------Retomando o uso da palavra, o Sr. Presidente disse que esta é uma obra por
que se tem lutado há muito tempo, que está radiante com a perspetiva da sua
concretização e que espera que até ao ano 2026 a ligação Águeda-Aveiro seja uma
realidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Edson Santos, que interveio a seguir, disse que está muito
orgulhoso por estar a viver este momento histórico, em que se inicia o processo de
construção da ligação Águeda-Aveiro e que lhe agrada muito estar neste Executivo
neste momento, em que se vive o corolário de uma longa luta; a cereja em cima do
bolo de um mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------Posto o assunto a votação verificou-se que a Câmara deliberou, por
unanimidade, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea r), do anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12.09, considerando o manifesto interesse do Município de Águeda na
ligação direta ao Município de Aveiro através do Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda,
aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração que foi presente e se encontra arquivado
na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, que tem por objeto a
identificação das responsabilidades da IP-Infraestruturas de Portugal, do Município de
Águeda e do Município de Aveiro no desenvolvimento do projeto de execução para a
construção do Eixo Rodoviária em causa, com conclusão do projeto estimada até ao
ano de 2023 e da execução da obra até 2026. ----------------------------------------------------------Eram dezasseis horas e vinte minutos quando o Sr. Presidente declarou a
reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de
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Lurdes Duarte da Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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