
  ACTA DA  TERCEIRA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA 

 ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  ÁGUEDA,  REALIZADA  

 EM  DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E OITO 

                                                             

 

--------- No dia doze de Novembro de dois mil e oito, teve lugar no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho de Águeda, a Terceira Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 

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

--------- UM. – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

aprovação do Acordo relativo à “POLIS LITORAL RIA D E AVEIRO – Operação 

Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de  Aveiro”  e da participação do 

Município de Águeda no Capital Social da “Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A”., por 

intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA); ----

--------- DOIS. – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

adesão aos princípios expressos na Carta de Aalborg  — documento base da 

Campanha Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis (CECVS); --------------------------------

--------- TRÊS. – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

adesão ao Pacto de Autarcas – Covenant of Mayors  — compromisso formal de 

cidades em cumprir os objectivos da UE para redução das emissões de CO2 (iniciativa 

ambiciosa na luta contra o aquecimento global). ------------------------------------------------------- 

--------- A Sessão foi presidida pelo Senhor PAULO MANUEL MATOS SOARES, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada por JOSÉ AMÉRICO 

ABRANTES DE ANDRADE e CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES. -------------------------

--------- Eram vinte e uma horas quando foi declarada aberta a Sessão, tendo o Senhor 

Presidente da Mesa cumprimentado os Membros da Assembleia, o Executivo e o público 

presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PAULO MANUEL MATOS SOARES, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE 

ANDRADE, MÁRIO ALEXANDRE FIGUEIREDO RIBEIRO, 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, PAULA CRISTINA PICADO 

VAZ FRANCO, JOÃO MANUEL ROMÃO BALREIRA, ÓSCAR MANUEL VIDAL MENDES, 
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ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, FILIPE 

JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, DALILA DIAS DE OLIVEIRA TOMÁS, CARLA ELIANA 

DA COSTA TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIAS DOS 

SANTOS, PAULO NUNO DE ALMEIDA ALVES, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

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

MANUEL ABRANTES SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR DE LEMOS 

DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, DÁLIA MARIA SILVA 

SANTOS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, 

VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO RAMOS 

MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS ALBERTO CARNEIRO 

PEREIRA.  

--------- Estiveram ausentes Armando Alves Ferreira e Nuno Ricardo Martins de 

Figueiredo Nunes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DA FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, JOÃO 

CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e ANTONIO 

MANUEL DE ALMEIDA TONDELA. ----------------------------------------------------------------------- 

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

--------- De seguida, o Secretário da Mesa leu a seguinte correspondência recebida: --------

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

--------- “Serve a presente para comunicar a vossa Excelência e à Assembleia que não foi 

possível a minha presença na Assembleia realizada no dia 31 de Outubro por motivos 

profissionais. Mais informo que não recebi a respectiva convocatória. Assim sendo, 

solicito a suspensão do mandato pelo período de 30 dias a contar de 31 de Outubro de 

2008, nos termos do n.º 3, do artigo 77º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

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

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia submeteu a votação o pedido de suspensão 

do mandato formulado por Joana Clara Cosme Arruda Martins, tendo-se verificado que o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Venho por este meio informar que, por motivos profissionais não estarei presente 
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na 3ª Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda a realizar hoje, 21 de 

Novembro de 2008.” --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Armando Alves Ferreira: --------------------------------------------------------------------------

--------- “Pela presente informo V/ Ex.cias que por razões profissionais me é impossível 

estar presente na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, marcada para hoje dia 

12 de Novembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Solicitando o favor de justificação desta falta, aproveito a oportunidade para 

apresentar as mais cordiais saudações democráticas.” ---------------------------------------------- 

---------- De seguida, foi solicitado pelo Presidente da Câmara, que seja elaborada uma 

Minuta da Acta  e aprovada no final da Sessão. -------------------------------------------------------

--------- Dando cumprimento ao solicitado, o presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

colocou a votação a proposta de aprovação da Acta em Minuta , tendo-se verificado que 

a Assembleia, por unanimidade, deliberou aprovar a proposta. ------------------------------------ 

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

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

Ordem do Dia desta Sessão: -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- UM. – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

aprovação do Acordo relativo à “POLIS LITORAL RIA D E AVEIRO – Operação 

Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de  Aveiro”  e da participação do 

Município de Águeda no Capital Social da “Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A”., por 

intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA); ----

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos principiou por usar da palavra o Presidente 

da Câmara Municipal ,  que disse o seguinte: ----------------------------------------------------------

--------- “Eu acho que estamos aqui hoje a dar continuidade àquilo que já aconteceu 

noutras Assembleias, que é marcar datas que vão fazer o futuro desta terra. -----------------

--------- A Pateira tem sido ao longo dos tempos um Ex-Libris, algo que está por tratar, 

algo que tem enormes potenciais, mas que nunca foi devidamente utilizada e explorada. -

--------- Eu queria aqui referir que foi este Executivo que resolveu um dos problemas da 

Pateira, que já se vinha a arrastar há longos anos e resolveu num tempo recorde e de 

uma forma que não levanta objecções por parte de ninguém, porque encontrámos a 

melhor solução e rapidamente demos resposta a um problema, que era o problema dos 

jacintos, de uma forma muito aprofundado e que permite que, a partir já do ano passado, 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 3 de 11 de Novembro de 2008 
 

4 

tenhamos só de exercer uma função de manutenção e controle dos jacintos. -----------------

--------- Mas, hoje, estamos aqui para votar e espero bem, aprovar, um trabalho de muito 

maior profundidade, um trabalho que vai envolver a tão falada dragagem da Pateira. Um 

trabalho que vai envolver também a valorização das suas margens. -----------------------------

--------- Aquilo que está previsto é dar continuidade e dar melhores condições ao parque 

de merendas de Espinhel, é fazer um parque novo, nós chamámos-lhe H2 Água, que não 

tem projecto, não tem local, mas que será na Freguesia de Fermentelos, um parque que 

será diferente dos outros mas queremos que seja de qualidade, que é uma pista de 

canoagem, que também já há muito tempo era falada pelos canonistas de Águeda, 

porque muitas provas são feitas na Pateira e não tem as condições que são necessárias, 

mas é sobretudo e estabelecimento de caminhos e de percursos que possam ajudar a 

usufruir daquele espaço. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- No próximo dia vinte e dois, teremos a inauguração do primeiro trilho, e eu 

aproveito a oportunidade para convidar todos a participarem, porque queremos que seja o 

primeiro e que outros surjam a partir desse e, com as verbas que estão incluídas neste 

programa, isso será possível porque aquilo que queremos para a Pateira é que as 

pessoas, possam usufruir da Pateira, em ambiente ambientalmente sustentável, ou seja, 

sem grandes intervenções e de intervenções predadoras da parte do Homem. ---------------

--------- Estas acções conjugadas com aquelas que temos e que são de noventa e seis 

milhões de euros para que em toda a Ria haja um projecto uniforme, um projecto que 

desenvolva não só Águeda mas toda a região. ---------------------------------------------------------

--------- Meus senhores, são estes projectos que irão fazer a diferença no futuro.” ------------

--------- Não havendo inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, aprovou, 

por unanimidade, o Acordo relativo à “POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO – O peração 

Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de  Aveiro”  e da participação do 

Município de Águeda no Capital Social da “Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A”., por 

intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA), 

nos termos da proposta do Executivo. --------------------------------------------------------------------

--------- DOIS. – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

adesão aos princípios expressos na Carta de Aalborg  — documento base da 

Campanha Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis (CECVS); --------------------------------
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--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

--------- José António Parada Figueira: ------------------------------------------------------------------

--------- “Sobre este tema e sobre os princípios da Carta, na minha óptica pessoal, não 

tenho qualquer reparo a fazer. Aquilo que me chama a atenção tem a ver para além dos 

princípios, com a realidade actual e queria deixar ao Executivo, na pessoa do Senhor 

Presidente um alerta, nomeadamente pela questão da equidade social. ------------------------

--------- Hoje, infelizmente, Senhor Presidente, temos no nosso concelho, na nossa 

cidade, sede de Concelho, problemas nas famílias. Temos problemas graves, a 

conjuntura económica financeira não tem sido muito favorável às famílias. Quero deixar 

ao Executivo esta minha mensagem de preocupação, porque apesar destes princípios 

que nós procuramos defender desta adesão, que hoje estamos também aqui a votar, 

efectivamente, há fome e queria deixar-lhe este alerta, porque é uma preocupação que 

nas últimas semanas se tem dado à estampa no nosso meio. -------------------------------------

-------- Quero também dizer-lhe que tenho esta preocupação porque, infelizmente, apesar 

das mensagens que do Governo Central vêm de que algo nos irá passar ao lado, não é 

verdade porque, o próximo ano vai ser mais difícil do que o momento actual e se a 

conjuntura e o momento actual nas famílias já está em degradação, deixava-lhe este 

repto, prepare, estruture já respostas para as famílias. Esteja atento porque infelizmente 

os Senhores Presidentes de Junta já estão a ter, de certeza, no seu dia-a-dia, alguns 

sinais, a Câmara de certeza que também já os está a ter e nas instituições que intervêm 

nesta área também. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A equidade social para a sustentabilidade do futuro, passa por tomarmos, no 

momento, medidas acertivas e que resolvam as dificuldades das nossas famílias.” ---------

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

--------- “Em relação a este ponto, se leram bem os princípios que estão expressos na 

Carta de Aalborg, a assinatura deste acordo não é só chegarmos aqui e votarmos, isto é 

um desafio para nós Autarcas e muito mais para quem nos dirige, o Executivo da Câmara 

Municipal. É um desafio porque tem uma quantidade de princípios que nos obrigam, 

como o Parada Figueira falou, numa das áreas em que algumas obrigações que temos 

que estar atentos e todas as outras áreas ligadas à sustentabilidade, às questões 

ambientais, à questão da qualidade de vida das populações e não só qualidade de vida 
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ambiental que nós não temos e temos degradada, mas a qualidade de vida, como ele 

falou também, no emprego, qualidade de vida da sobrevivência em muitas situações. -----

--------- Portanto, ao assinar esta carta e princípios estamos a entrar numa carruagem que 

nos vai obrigar a investir recursos humanos, recursos financeiros e que nos vai ao mesmo 

tempo balizar uma perspectiva de desenvolvimento. --------------------------------------------------

--------- A sustentabilidade não depende, logicamente, só de nós, mas depende das 

pequeninas coisas que formos fazendo. Por exemplo, temos ali uma das partes que o 

Executivo já trouxe várias vezes aqui, que a Assembleia se irá pronunciar brevemente, 

que é a questão do saneamento, a falta de saneamento é uma das situações prementes 

numa sustentabilidade ambiental. --------------------------------------------------------------------------

--------- Não é por acaso que foram criadas zonas empresariais, que não irão funcionar 

para colocar fábricas, mas que irão funcionar como zonas infra-estruturadas de maneira a 

evitar que esse desenvolvimento seja prejudicial para o equilíbrio ambiental, para o 

equilíbrio da dinâmica social. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu só queria aqui alertar que esta Carta de princípios, só por si, se 

conseguíssemos segui-la toda, iríamos rumo ao futuro. Pelo menos, espero que 

consigamos cumpri-la nalgumas das partes, noutras talvez ir à frente e é com esta 

proposta que eu acredito que é importante tudo aquilo que está ali escrito. Não sei se 

conseguiremos ou não mas iremos fazer.” ---------------------------------------------------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

--------- Estes documentos e se me permitem eu falo nos dois documentos que temos aqui 

para análise porque os dois estão interligados, têm a ver com a sustentabilidade, têm a 

ver com o futuro e têm a ver mais do que com este Executivo, têm a ver com uma linha 

de rumo que se pretende para o Município. -------------------------------------------------------------

--------- O tipo de vida que nós levamos, quando digo nós, não digo em Águeda, estou a 

dizer na Europa, não é consentâneo com o planeta onde nós vivemos. Ou seja, se 

continuarmos a degradar os recursos naturais e considerando que todas as pessoas no 

mundo têm direito ao mesmo nível de vida do que nós, eram necessários três planetas 

para acumular a necessidade de bens e de recursos que sustentam o nosso nível de 

vida. Mas isto para nós europeus, se for para os Americanos eram precisos cinco 

planetas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ora, isto não é sustentável e eu tenho uma frase que dou muito valor, é que esta 
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Terra não é nossa, pedimo-la emprestada aos nossos filhos e portanto nós devemo-la 

deixar, se possível, um bocadinho melhor do que aquilo que encontrámos e não estarmos 

a degradar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por isso, aquilo que nós queremos e queremos subscrever com estas Cartas que 

trazemos aqui para serem aprovadas, em assembleia Municipal, que queremos que 

sejam documentos de futuro e que nos colocam no pelotão da frente daqueles que estão 

mais atentos às tendências do futuro, não só da sociedade e da terra, mas queremos que 

estes documentos sejam uma linha de acção de conduta, não só para o Executivo 

Municipal, para a Câmara, para as Juntas de Freguesa, mas para todos os cidadãos, 

porque a partir daqui, e como teremos oportunidade de fazer no dia dezanove, iremos ter 

cá o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, para assinar a Agenda 21 Local, onde 

seremos, juntamente com Mora e Amadora, os Municípios piloto, para implementação de 

uma nova estratégia de Agenda 21 Local. Nós queremos dar continuidade com força, 

com acertividade a uma estratégia para a sustentabilidade que vai envolver as escolas, 

as empresas e as casas. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, estamos a trabalhar também para sermos um município carbono 

zero, que se insere dentro de sustentabilidade também. Há aqui alguns princípios de 

futuro. Nós temos de ter uma linha de rumo, saber para onde vamos e é nessa base, e 

está espelhado nestes dois documentos, que temos uma linha de rumo em termos de 

desenvolvimento. Obviamente e como foi aqui levantado pelo Parada Figueira, há 

problemas, no passado houve problemas, nós não vamos ter uma sociedade ideal, temos 

a sociedade possível que temos que ir adaptando. O Executivo está atento, como se 

demonstra também noutras acções, a criar riqueza e potenciar a criação de riqueza. 

Sabemos que, por aquilo que tem sido dito, 2009 será um ano complicado, mas 

estaremos atentos para que haja, da nossa parte, o apoio necessário às famílias, em 

especial às crianças, que são o futuro desta terra, que tenham os cuidados que merecem 

e que devem ter. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- São dois documentos numa mesma estratégia que apresentamos aqui, uma 

estratégia de sustentabilidade, uma estratégia de futuro e que nos coloca na linha da 

frente das cidades que querem caminhar mais rapidamente e com mais força para uma 

terra mais justa e mais equilibrada.” -----------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 
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Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, aprovou, 

por unanimidade, a ADESÃO AOS PRINCIPIOS EXPRESSOS NA CARTA DE AALBORG 

– documento base da Campanha Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis (CECVS), 

nos termos da proposta do executivo. ---------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

adesão ao Pacto de Autarcas – Covenant of Mayors  — compromisso formal de 

cidades em cumprir os objectivos da UE para redução das emissões de CO2 (iniciativa 

ambiciosa na luta contra o aquecimento global). -------------------------------------------------------

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

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

--------- José Manuel Gomes de Oliveira:  ---------------------------------------------------------------

--------- “Eu espero que esta proposta de adesão ao Pacto de Autarcas seja aprovada 

porque, para mim, é uma proposta importante, por uma simples razão e passo a citar o 

que diz nos documentos: “…aderir ao Pacto de Autarcas, que se trata, essencialmente, 

de um compromisso formal de cidade em cumprir os objectivos da União Europeia, para a 

redução das emissões de CO2 …”. Portanto, eu espero que, com esta proposta e a partir 

daqui, a Câmara Municipal olhe para o ambiente de uma forma diferente, lembrando o 

acontecimento que se verificou aqui, nos arredores da cidade, em que numa manhã de 

sábado, quando olhei para o céu e vi uma grande nuvem e passado dias disseram-me 

que foi uma enorme queimada na zona industrial. Ou seja, queimaram parte de um 

terreno onde vai ser instalado a zona industrial, claro que com toda a segurança, 

bombeiros e protecção civil. Foi uma queimada feita pela Câmara Municipal, numa forma 

de limpar o terreno, uma forma realmente expedita e rápida, mas há outras formas 

rápidas de se fazer a limpeza ao terreno e com outro aproveitamento, em termos 

ambientais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Eu  tenho obrigação de defender esta causa, e espero que para que a próxima vez, 

no resto do terreno, não voltem a fazer uma queimada.  Eu acho muito bem que se 

avance com a zona industrial o mais rapidamente possível, mas não é desta forma. Devia 

ter-se feito uma terraplanagem, devia ter-se feito o aproveitamento daquela biomassa, iria 

compostar e iria novamente ser utilizada. ----------------------------------------------------------------

--------- Ainda bem que este assunto veio à apreciação da Assembleia Municipal e se 

lerem os documentos que nos foram remetidos, o ponto com o título “Responsabilidade 
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pelo Clima Mundial”  diz o seguinte: “…É igualmente importante proteger os recursos 

mundiais em biomassa, como as florestas e o fitoplâncton, os quais desempenham um 

papel essencial no ciclo terrestre do carbono. A redução de emissões dos combustíveis 

fósseis requer políticas e iniciativas baseadas no conhecimento aprofundado do ambiente 

urbano, enquanto sistema energético. As únicas soluções viáveis encontram-se nas 

fontes de energia renováveis.” ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Desculpem o meu desagrado pelo que aconteceu, mas eu acho que não foi 

correcto.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Para começar vejo que o Senhor Presidente não trouxe hoje o seu computador, 

espero que não tenha sido uma imposição do Senhor Primeiro-Ministro, como disse que 

todos os seus assessores tinham que utilizar o Magalhães, que lhe tenha efectivamente 

retirado essa possibilidade. Vejo que efectivamente hoje não está acompanhado do 

Magalhães Aguedense. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação ao que estamos aqui a discutir, a este compromisso de Autarcas e à 

Carta de Aalborg, eu não tenho nada contra, tenho tudo a favor. Eu sei que neste 

compromisso, ao fim de um ano temos que fazer um diagnóstico, temos que fazer um 

conjunto de relatórios, mas nós estamos muito habituados no nosso Município e no nosso 

país a pertencermos a muitas organizações e sermos sócios de muitas coisas e a não 

darmos contas a ninguém. Se nós olharmos para o nosso Município, nós somos sócios 

de não sei quantas fundações, temos germinações com não sei quantos sítios, temos 

muitas situações e ninguém presta contas a nada disto à população. ----------------------------

--------- O que ia sugerir é que no próximo Relatório de Prestação de Contas, se 

introduzisse em todas estas áreas, em que nós somos associados e que nós aderimos, 

notas sobre o desempenho anual desta acções. Aqui nós definimos uma estratégia de 

redução de 20% até 2020 das emissões de dióxido de carbono. Daqui a um ano temos 

que fazer um diagnóstico, daqui a dois anos temos que fazer um relatório e depois? É 

como das outras coisas que nós aqui temos feito. Vão haver responsáveis no Executivo 

da nossa Câmara que vão elaborar isto? Qual é o departamento que vai tratar disto? 

Como é que vamos estruturar isto? Não tem que vir hoje aqui, eu só temo que isto seja 

mais uma acção importante de sensibilização, reconheço isso, mas que daqui a algum 

tempo, tenha sido mais uma das outras que também aderimos. -----------------------------------
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--------- Eu concordo com os princípios todos, a única coisa que eu gostava é que isto 

fosse mesmo levado a sério, que se produzissem relatórios, que as pessoas pudessem 

acompanhar todo este tipo de situações porque até hoje, é verdade que isto é uma 

inovação, mas tudo aquilo a que nós pertencemos, o acompanhamento é zero.” -------------

--------- Presidente da Câmara Municipal:  --------------------------------------------------------------

--------- “Em primeiro lugar queria responder ao Engenheiro José Oliveira e dizer-lhe que 

na realidade os bombeiros também precisam de treinos e aquilo que foi encontrado foi um 

local óptimo e uma forma de os treinar, porque eu também não sei como é que se treinam 

os bombeiros a combater incêndios se não houver fogo. Portanto, juntamos duas coisas e 

juntamos também uma técnica que eles estiveram a aplicar pala primeira vez de combate 

a incêndios florestais. Havia necessidade e aquilo que aconteceu foi juntar as duas 

acções, treino de bombeiro e obviamente que limpamos o terreno. Noutras alturas, de 

certeza que se não houver necessidade de fazer treino com os bombeiros poderemos 

utilizar outros métodos que conhecemos e que defendemos para tratar da biomassa. ------

--------- Quanto à intervenção do Engenheiro Hilário, quanto àquilo que nós aderimos, 

penso que está a referir-se ao passado. Não são apresentadas contas das adesões, 

geminações, etc. As geminações na realidade nós fizemos visita a uma, que estamos a 

pensar em reatar, se houver da outra parte condições para isso e vontade dos dois lados. 

Mas aquilo que se passa da nossa parte, àqueles organismos que nós temos aderido, as 

acções mantêm-se e neste caso concreto, por exemplo, temos protocolos, temos adesão 

ao Urbac em que temos feito trabalho, como já demos aqui contas de algum desse 

trabalho que foi feito, mas estamos disponíveis para apresentar relatórios que queira ver. 

Agora, a organização que nós tenhamos aderido, em termos de Câmara, fizemos isso à 

pouco tempo, relativamente às Cidades Educadoras e não temos assim por demais 

aderido a demasiados organismos, Mas aquilo que se passa com estes protocolos e 

aquilo que está aqui assim feito, é que nós queremos, e vamos fazê-lo, desenvolver um 

conjunto de acções e como já o disse, daqui a duas semanas teremos cá a assinatura de 

um protocolo e que vai ter continuidade. Posso dizer que já temos as acções 

programadas a dois anos, que irão ser feitas. Há programas de acção. ------------------------ 

Eu lanço aqui um desafio, é que estes problemas não são só do Executivo Municipal, 

estes problemas são de Águeda e porque não a Assembleia acompanhar estes 

assuntos? Ter um grupo responsável pelo seu acompanhamento para trabalharem em 
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parceria com o Executivo, para que seja feita uma acção ainda mais alargada destas 

coisas, porque a sustentabilidade não tem a ver com o Presidente da Câmara e com o 

Executivo, vai ter a ver com todos nós. -------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, vamos trabalhar em conjunto e levar estas coisas, já não há tantas 

necessidades de relatórios, estarão presentes, tomarão contacto e podem dar o 

contributo também para estas acções.” -------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, aprovou, 

por unanimidade, a ADESÃO AO PACTO DOS AUTARCAS – CONVENANT OF 

MAYORS — compromisso formal de cidades em cumprir os objectivos da UE para 

redução das emissões de CO2 (iniciativa ambiciosa na luta contra o aquecimento global), 

nos termos da proposta do Executivo. -------------------------------------------------------------------- 

--------- Uma vez esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos, 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 de 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 pelo primeiro Secretário de Mesa. ------------------------------------- 

  


