
ACTA  DA SEGUNDA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA 

                                              DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL,   REALIZADA EM 

                                              TRINTA  DE  NOVEMBRO,  DO  ANO DE  DOIS  MIL   

E SEIS 

                                                             

  

--------- Aos trinta dias do mês de Novembro, do ano dois mil e seis, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a Segunda Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos:----------------------------------- 

--------- UM –  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

QUANTO AOS ESTATUTOS DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA, PROMOÇÃO, 

INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO URBANO DE ÁGUEDA (ACUA) E 

AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA A INTEGRAR A MESMA, NOS 

TERMOS DA PROPOSTA, AO ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA M), NÚMERO 

DOIS, DO ARTIGO NÚMERO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO, DA LEI N.º CENTO E 

SESSENTA E NOVE, BARRA, NOVENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, 

COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI NÚMERO CINCO-A, BARRA, 

DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO;------------------------------------------------------- 

--------- DOIS – APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE PROPOSTA DE REVISÃO 

DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – Recolha de Sugestões;-----------------------------  

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelos Senhores  JOSÉ 

AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE e DANIELA CARINA ALVES MENDES .-------

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

Senhor Presidente da Mesa cumprimentado os Senhores Membros da Assembleia, 

do Executivo e público presente.-----------------------------------------------------------------------

--------- Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos Senhores Membros 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, ARMANDO 

ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, ALBERTO JOSÉ 

FERNANDES MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, PAULA 
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CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, 

CRISTINA MARIA DE SEABRA ROQUE DA CUNHA, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA 

SILVA, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, VICTOR MANUEL MENDES 

FERREIRA, 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 DA 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Verificou-se a ausência dos Senhores Membros NUNO RICARDO MARTINS 

FIGUEIREDO NUNES, JOANA CLARA COSME ARRUDA MARTINS, CARLOS 

ALBERTO INÁCIO.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RESENDE DA FONSECA e pelos Senhores Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA 

DE MELO CORGA, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA e MARIA PAULA DA 

GRAÇA CARDOSO.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa informou que o Membro da 

Assembleia Carlos Alberto Inácio apresentou justificação para a sua ausência, nesta 

Sessão, por se encontrar no estrangeiro.------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ORDEM DO DIA-------------------------------------------------- 

--------- UM –  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

QUANTO AOS ESTATUTOS DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA, PROMOÇÃO, 

INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO URBANO DE ÁGUEDA (ACUA) E 

AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA A INTEGRAR A MESMA, NOS 

TERMOS DA PROPOSTA, AO ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA M), NÚMERO 

DOIS, DO ARTIGO NÚMERO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO, DA LEI N.º CENTO E 

SESSENTA E NOVE, BARRA, NOVENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, 
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COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI NÚMERO CINCO-A, BARRA, 

DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO;------------------------------------------------------- 

--------- Dando início à Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------------------

--------- Atendendo à urgência na votação desta matéria, foi solicitado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal que fosse aprovado em minuta.”---------------------------

--------- De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a proposta 

de aprovação deste ponto em minuta, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade, deliberou aprovar o proposto.---------------------------------------------------- ----

--------- De seguida, relativamente a este ponto da Ordem do Dia foram feitas as 

seguintes intervenções:-----------------------------------------------------------------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:----------------------------------

--------- “Eu ia em primeiro lugar pedir desculpa ao Senhor Presidente da Assembleia, 

porque penso que o induzimos em erro e ia propor que a Ordem de Trabalhos fosse 

invertida, ou seja, não fará sentido aprovarmos uns estatutos se não concordarmos 

com a adesão da Câmara.-------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, desde já solicitava que começássemos pelo segundo ponto, que é 

se concordam com a adesão à criação desta unidade de Coordenação e 

Acompanhamento do Comércio.------------------------------------------------------------------------

--------- Pedia ao Senhor Presidente e aos Senhores Membros da Assembleia se 

permitiam que o candidato a Gestor desta Unidade de Coordenação e de 

Acompanhamento, porque esta Unidade que hoje trazemos aqui, é uma proposta 

conjunta da Câmara e da ACOAG, foi acompanhada com proposta de uma pessoa 

para a gerir, que teve de ser submetida a um “exame”, ou seja, a proposta que nós 

propúnhamos, a Câmara e a ACOAG, para gerir esta Unidade de Coordenação e 

Acompanhamento para o Comércio de Águeda.”--------------------------------------------------

-------- Após os esclarecimentos feitos pelo Senhor Presidente da Câmara, usou da 

palavra o Presidente da Assembleia nos seguintes termos:-------------------------------------

--------- “Este ponto é único, embora pudéssemos votar em separado, mas não vejo 

necessidade de o fazer. Nós podemos perfeitamente fazer esta proposta, se 

estiverem de acordo. Se ninguém se opuser seguiremos este procedimento. Portanto, 

o Técnico pode fazer a apresentação que o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

entender.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- De seguida, o Técnico Carlos Primo, em traços muito resumidos, explicou o 

que é que é uma Unidade de Acompanhamento e Coordenação, dando início à 

apresentação.------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “O meu nome é Carlos Primo e como potencial Gestor de Centro Urbano, irei de 

uma forma bastante breve enumerar a necessidade da implementação de uma 

Unidade de Acompanhamento e Coordenação no Centro Histórico de Águeda.---------- 

--------- Actualmente, os centros das cidades são locais frágeis e em constante 

mudança. Outrora, eram a vida dos centros urbanos, mas por vários motivos 

deixaram de o ser. Assim, urge a necessidade de revitalizar estes espaços, não 

apenas porque são o coração das próprias cidades, mas porque as próprias 

populações necessitam de espaços lúdicos, agradáveis, de lazer e diversão, onde 

possam, entre outras coisas, socializar.-------------------------------------------------------------- 

--------- Como sabem, a decadência económica do Centro Histórico da Cidade de 

Águeda é um dos problemas mais graves que afectam actualmente a nossa cidade, 

sendo por isso, ao nível do comércio e serviços, aquele que requer uma atenção mais 

imediata.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Este fenómeno não acontece exclusivamente devido às constantes cheias, 

mas também pela constante desocupação e desertificação do centro das cidades. O 

aparecimento de novos formatos comerciais na periferia das cidades influenciou em 

muito o declínio dos centros urbanos e do comércio tradicional aí localizado. Estas 

novas áreas comerciais, entre outras coisas, oferecem: facilidade de estacionamento, 

oferta comercial diversificada e de qualidade, baseada no franshising e, em 

complemento, possuem ambiente ameno durante todo o ano. A consciencialização 

crescente desta realidade levou a que se tenham juntado esforços, de modo a 

canalizar fundos para a modernização do pequeno e médio comércio, de forma a 

combater estas assimetrias.----------------------------------------------------------------------------- 

--------- O comércio local ou de proximidade possui valências que mais nenhum tipo de 

comércio possui, ou seja, a proximidade, a sociabilidade, a identificação com os 

hábitos e costumes da nossa terra, sendo estes alguns dos factores de diferenciação. 

As UAC’s visam essencialmente o acompanhamento e gestão das áreas de 

intervenção dos projectos de Urbanismo Comercial, com vista à melhoria da 
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competitividade dos centros urbanos e à dinamização do comércio e serviços aí 

localizados.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Na minha modesta opinião, estas mesmas unidades não são mais do que a 

constatação de uma lacuna existente, ou seja, se uma intervenção terminar no 

momento em que a obra física de requalificação acaba, todos os efeitos que se 

pretendiam não se concretizam. Se não houver um acompanhamento posterior, ou 

seja, o traçar de uma política sustentada, implementando as medidas pertinentes, 

corre-se o risco de a intervenção não ter os efeitos esperados no comércio.-------------- 

--------- A nossa Agência deverá promover, gerir, modernizar e inovar o centro urbano 

de Águeda visando a sua requalificação e o desenvolvimento da gestão unitária e 

integrada de serviços de interesse comum. Não deveremos apenas de incluir no 

programa de regeneração urbana a área comercial, mas também áreas como os 

transportes, os espaços públicos, a segurança, a mobilidade, o ambiente urbano, 

entre outras.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Deste modo, assume-se de especial importância a Gestão de Centro Urbano, 

isto porque teremos de dar sustentabilidade aos vários projectos em causa, 

nomeadamente aos de origem comercial, sendo a actividade de gestão concertada de 

centro de cidade, critica para o sucesso das intervenções de revitalização.---------------- 

--------- No Urbanismo Comercial, o conceito parceria é essencial e, em todo este 

processo deverão ser estabelecidas diversas parcerias entre todos os agentes. Este 

projecto será uma parceria Público-Privado, existindo uma responsabilização 

relativamente grande do Sector Privado, tendo o Gestor de Centro Urbano de 

sensibilizar e cativar os empresários, para que se criem sinergias, isto porque um dos 

seus objectivos será o de conseguir uma boa coordenação entre as diferentes 

entidades representadas na parceria para que se alcance o aumento da viabilidade e 

a vitalidade do Centro Histórico.------------------------------------------------------------------------ 

--------- O desafio reside em fazer a actividade de gestão perdurar no tempo de um 

modo sustentado e articulado.--------------------------------------------------------------------------- 

--------- É necessário que se adoptem medidas e políticas que atraiam os diversos 

tipos de público que frequentam a Área de Intervenção, nomeadamente: os que 

trabalham no Centro Histórico; os que moram no Centro Histórico; os que se dirigem 

ao Centro Histórico para fazer compras, ir a serviços, ou outras actividades; a restante 

população de Águeda; público de concelhos limítrofes; turistas; entre outros.------------- 



 6 

--------- O leque de oferta não deverá ser unicamente comercial, devendo também 

incluir actividades de lazer e espaços públicos agradáveis, de forma a que a estadia 

não se limite a um acto isolado de compras, mas também à aprazibilidade do 

ambiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Se enumerarmos as vantagens ou a importância da revitalização do centro 

das cidades, constatamos que: melhoram a imagem da cidade; utilizam os edifícios 

existentes; criam um espírito de comunidade; promovem a variedade nas ofertas do 

comércio a retalho; previnem o declínio urbano; perpetuam o carácter e a história da 

cidade; promovem a actividade económica; criam riqueza e investimento localmente; 

aumentam as oportunidades de emprego; contribuem para que o centro recupere o 

estatuto de local de compras na cidade; entre outras vantagens.----------------------------- 

--------- No que refere às Parcerias, estas são importantes porque: criam influência 

política; criam redes de suporte; promovem a partilha de custos; promovem o trabalho 

de equipa; criam sinergias; promovem a partilha de recursos limitados; aumentam a 

credibilidade dos programas; promovem a partilha de responsabilidades; permitem 

atingir dimensões críticas; aumentam a eficiência dos serviços, entre outras.------------- 

--------- De forma concisa, a revitalização urbana é feita sobretudo através do 

estabelecimento de parcerias, visto que apenas uma actuação concertada dos 

diferentes actores urbanos pode manter os esforços conducentes à requalificação de 

sucesso das áreas centrais das cidades.------------------------------------------------------------- 

--------- O Gestor de Centro Urbano deverá ter a capacidade de estabelecer relações e 

influenciar pessoas, consciência e sensibilidade política, conhecimento da autarquia 

local e do sistema de planeamento, consciência comercial e analítica e capacidades 

promocionais e de negociação.------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Gestão de Centro Urbano é uma actividade economicamente competitiva e 

os sectores público e privado têm interesses em comum no seu sucesso. É muito 

importante a necessidade de ordenar, nos centros urbanos, os factores que definam a 

sua qualidade, a sua capacidade competitiva e a sua atractividade, para que se possa 

dar sustentabilidade aos Projectos Antigos e potenciar todos os restantes, isto porque 

é nosso intuito a criação de um espaço agradável e atractivo que estimule os 

visitantes a voltar à Zona Histórica.”-------------------------------------------------------------------  

--------- Após a apresentação feita pelo Técnico Carlos Primo, o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal usou da palavra nos seguintes termos:--------------------------------
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--------- “A apresentação que acabamos de ver é uma oportunidade que a ACOAG e a 

Câmara Municipal estão a disponibilizar aos comerciantes de Águeda para fazerem 

aquilo que já foi feito com êxito noutras cidades. É um desafio importante. Das 

primeiras auscultações que tivemos, os comerciantes pareceram-nos dispostos a 

arriscar e que estão dispostos a participar e a irem em frente, é dentro desse espírito 

que nos colocamos e também estamos certos que tudo faremos para que isto corra 

bem e que tenha êxito.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, se os comerciantes não aderirem, não conseguiremos, obviamente, 

fazer nada. Da nossa parte, não é um capítulo encerrado é um capítulo, do qual 

estamos a desfolhar mais uma página. Mas, o protagonismo agora passa para o outro 

lado e temos de os incentivar e é isso que iremos fazer, para participarem, para 

aderirem, porque é o comércio de Águeda, a Zona Histórica da Cidade e também a 

parte mais alta que irá participar neste esforço de Modernização, para termos uma 

imagem para o comércio diferente daquela que temos hoje e tentar melhorar a 

atractividade do comércio de Águeda.”---------------------------------------------------------------

--------- De seguida, foram feitas, sobre o mesmo assunto, as seguintes intervenções:-

--------- Senhor Membro ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES:---------------------

--------- “Eu sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, tenho duas ou três reflexões 

que gostaria de partilhar. Eu, como é do conhecimento mais ou menos geral, fui 

durante algum tempo Presidente da Associação Comercial de Águeda e coincidiu que 

acompanhei a génese da criação deste programa, deste projecto das Unidades de 

Acompanhamento e Coordenação, no âmbito do IAPMEI e a da Direcção Geral de 

Empresas do Ministério da Economia e já depois de ter saído da ACOAG sei que a 

Câmara Municipal e a Associação, numa colaboração muito estreita, elaboraram e 

apresentaram uma candidatura neste âmbito e, tanto quanto sei, também terá sido 

aprovada na sua totalidade ou em grande parte.---------------------------------------------------

--------- Para contextualizar, de uma forma muito breve, porque eu acho que é 

importante percebermos isto, a criação desta Agência para a Gestão, Promoção, 

Inovação e Modernização do Comércio Urbano de Águeda, nome pomposo, mas que 

faz sentido, porque todas estas palavras têm a sua função e para contextualizar isto 

convém que saibamos  algo sobre as UAC’s, um termo que já ouvimos aqui várias 

vezes em vários momentos.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Na apresentação de há pouco, já vimos o fundamento daquelas unidades e 
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elas visam acompanhar a gestão e coordenação das intervenções que foram feitas no 

âmbito do urbanismo comercial. Convém não esquecer que nós, aqui em Águeda, já 

tivemos um projecto de urbanismo comercial, um URBCOM, que foi feito em parceria 

com a Câmara e com os comerciantes, a associação e os comerciantes a nível 

individual e que já produziu, na minha opinião, alguns resultados bastantes 

interessantes. Isto vem no seguimento desse projecto e tem a ver, como foi explicado 

na apresentação, com o aproveitamento e que as coisas não passem daqueles fogos 

de vista de momento, mas que depois tenham seguimento no futuro.-----------------------

--------- E, pelo que eu percebi, o que a Câmara está a solicitar a esta Assembleia é 

autorização para ser parte integrante de uma entidade desta Agência, que é 

obrigatório. É obrigatório também por Lei, de acordo com o projecto, que inclua a 

Câmara Municipal e a Associação Empresarial com a estrutura associativa com 

influencia na área do comércio e daí criar-se esta Agência.-------------------------------------

--------- Numa fase posterior, não sei qual vai ser a metodologia, mas naturalmente 

que caberá à ACOAG e à Câmara afinarem isso.--------------------------------------------------

--------- Esta Agência, que hoje vamos autorizar a sua criação e os respectivos 

estatutos, deverá apresentar um Plano de acção, no qual irão descrever as acções 

que irão desenvolver, bem como o respectivo orçamento e a forma de financiamento. 

Eu penso que irá ser necessário depois analisar quais as acções e as medidas 

propostas no projecto e ver donde é que vem o seu financiamento e em que 

proporção é que será esse financiamento garantido pela Câmara, pela ACOAG e 

pelos comerciantes.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para alguém que possa ter dúvidas, eu penso que as Autarquias têm uma 

obrigação bastante óbvia de participar neste esforço de recuperação num sector que 

ao fim e ao cabo também têm contribuído involuntariamente, obviamente, acredito eu, 

para a sua decadência.------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Lei diz claramente que as Autarquias e as entidades que também licenciam 

as estruturas comerciais, devem garantir o equilíbrio entre as várias formas de 

comércio. O que nós temos visto ao longo dos últimos tempos, não só em Águeda 

mas um pouco por todo o País, é a proliferação de cada vez mais médias e grandes 

superfícies, que se fixam, não nos centros das cidades, mas nas suas periferias e 

este tipo de comércio contribuiu para a desertificação dos centros das cidades e ainda 

por cima vieram a reverter e contornar uma série de normas que existiam, no que diz 
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respeito a horários de funcionamento, áreas de implantação e de venda, etc.-------------

--------- Portanto, eu penso que o mínimo que as Câmaras Municipais podem fazer, e 

isto não se aplica apenas a Águeda, é agarrar todas as oportunidades que forem 

sendo criadas e esta foi uma oportunidade a bem do desenvolvimento do sector, da 

cidade e dos seus próprios munícipes.----------------------------------------------------------------

--------- Eu queria apenas deixar mais duas notas muito breves para finalizar. Primeiro, 

como já disse há pouco, queria recordar que foi também no âmbito de uma parceria 

deste tipo que se procedeu à reconversão da baixa da Cidade e da zona ribeirinha. O 

projecto URBCOM em Águeda envolveu os comerciantes, a Câmara e a ACOAG e 

todos investiram. Nós tivemos uma série de resultados, houve lojas que se 

renovaram, foram exemplos de sucesso, houve ruas que foram peonizadas, houve o 

Largo Primeiro de Maio, que foi uma estrutura completamente nova que ali foi feita, é 

evidente que para muitos mal feita e que podia ser feita de outra maneira, com vários 

erros que obviamente poderão ser corrigidos. Alguns dos casos de investimentos das 

lojas poderão ter sido, também, um sucesso em termos de Gestão.-------------------------

--------- Mas outros foram-no e estão lá para provar isso e penso que a Cidade ganhou 

muito com esta acção e foi um investimento de muitos milhares de contos, em que a 

Câmara Municipal construiu obras públicas e participou na sua construção. A ACOAG 

também participou numa série de campanhas de iniciativas de promoção daquela 

zona e os comerciantes também participaram com investimento, porque tal como 

neste caso  da UAC’s, era imperativo que houvesse investimento das três partes.------

--------- A segunda nota, tem a ver com uma premissa, que acho que é fundamental 

para o sucesso destes projectos, é que ao contrário de algumas vezes em que as 

coisas se lançam e avançam mais ou menos “ha doc”, porque surgiram os apoios e 

vamos aproveitar e vamos para a frente. A base deste projecto é o diagnóstico. A 

ACOAG e a Câmara Municipal e esta Agência fundamentalmente vão estar em 

estreita colaboração, que já começou com a ESTAG que tem um curso de estudos 

superiores de comércio, que vai ter um papel fundamental na recolha e no tratamento 

dos dados e de todas as informações que estão a ser recolhidas, para primeiro ver  o 

estudo das coisas e ver o que é que as pessoas, que estão directamente envolvidas, 

os comerciantes e os consumidores também, o que é que sugerem e o que é que 

acham que deveria ser feito.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Eu penso que este tipo de informação é fundamental, para que depois se 
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façam as acções, em função dessa informação e a informação, penso eu, também é 

um elemento que concerteza não deve faltar e a Câmara Municipal já demonstrou 

aqui várias vezes que ouve bem e deve ter já bastantes elementos. Espero que 

também tenha algumas soluções na manga para ajudar os comerciantes e a cidade. 

Os comerciantes já vieram a esta mesma sala várias vezes, já manifestaram as suas 

opiniões e as suas sugestões e devem, calculo eu, de estar à espera de soluções e 

medidas concretas. Os próprios partidos políticos também têm contribuído.---------------

--------- Eu recordo-me agora, quando estive a fazer uma pesquisa para me 

documentar sobre isto, lembro-me de, na altura da campanha eleitoral, ver um 

trabalho muito bem elaborado pela JSD, que era uma publicação que representa o 

futuro com Águeda na vanguarda em que tinha uma série de medidas na parte que 

eles achavam que era interessante para o comércio, que é basicamente também o 

que está inscrito nestes projectos.---------------------------------------------------------------------

--------- Eu penso que compete agora à Autarquia assumir o papel de catalisador em 

todo este processo e criar esta Agência.-------------------------------------------------------------

--------- Finalmente e em coerência com tudo isto, o Grupo Municipal do Partido Social 

Democrata, vai votar favoravelmente a criação desta Agência e ficar atento aos 

próximos passos, nomeadamente o diagnóstico e depois às medidas propostas e ao 

financiamento do próprio projecto.”--------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS:-------------------

--------- “Eu tenho algumas considerações a fazer relativamente a isto que hoje 

estamos a discutir e vamos aprovar.-------------------------------------------------------------------

--------- Eu vou fazer um bocado o papel do “vilão” e do contribuinte, por uma razão 

extremamente simples. Este tipo de associações, este tipo de empreendimentos que 

têm proliferado ao longo dos anos, têm sempre algumas reservas que nós deveremos 

ponderar antes de anuir a elas na totalidade e que é o seguinte: as parcerias público / 

privadas são coisas, de facto, muito giras, mas quando se trata de imiscuir os 

dinheiros públicos com dinheiros privados, nós temos que entender e compreender 

que o que está em causa em primeiro lugar é a rentabilidade do sector privado, ou 

seja, aquilo que nós queremos dinamizar é iniciativa privada que nós defendemos e a 

iniciativa privada defende-se sobretudo com os privados. Isto é, se eu ao investir não 

tratar da minha vida e não tentar rentabilizar o capital que estou a investir, não posso 

ficar à espera que sejam os subsídios públicos que me vão ajudar a ganhar dinheiro.--
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--------- Portanto, eu fazendo algum ‘feed-back’ ao passado e sabendo que a ACOAG 

teve já com o Executivo anterior algumas parcerias e tendo lido ao longo dos tempos 

algumas queixas, nomeadamente do Doutor Alberto Marques, Presidente da ACOAG, 

relativamente à participação dos comerciantes e à disponibilidade quer moral, quer 

material dos comerciantes, muitas das vezes na defesa dos seus próprios interesses, 

eu tenho que ponderar e questionar aqui a componente fundamental de um projecto 

destes, que é a componente humana. Ou seja, nós vamos revitalizar uma área onde 

estão pessoas, que são proprietários, que têm bens que são privados, que querem 

faze-las alavancarem  em termos de resultados. Como todos nós sabemos e o Doutor 

Alberto Marques o qual estive a ouvir com muita atenção sabe também que o 

investimento obriga a que haja sempre um determinado nível de capital para não 

tornar crítico o retorno.------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que está aqui em causa fundamentalmente é isto: a Câmara Municipal vai 

entrar numa parceria deste género, quanto é que a Câmara vai investir?-------------------

--------- Se a Câmara não investir e se outras entidades, nomeadamente os 

comerciantes em termos individuais, não investirem o capital mínimo que chega ao 

“red line” e ao limite crítico do retorno do investimento, então nós estamos a fazer um 

mau investimento e mais valia estarmos todos quietos.------------------------------------------

--------- Eu sei que o Governo quer, politicamente, ajudar e eu sei que nós precisamos 

também que algumas coisas sejam revitalizadas, mas é bom que olhemos aos 

dinheiros que vão ser investidos. E eu como consumidor o que é que quero? Quero ir 

ao centro de Águeda comprar? Não sei se quero. Eu quero que me dêem produto e 

serviço com alguma qualidade, quero paga-lo pelo mínimo preço possível, quero 

sentir-me bem, ou seja, quero um conjunto de situações que como consumidor me 

levem a ir lá. Resta saber, se aquilo que esta nova organização, se as pessoas que lá 

estão têm ou não capacidade de me fazerem a mim, consumidor, atrair para aquele 

local como “público”, que eventualmente até lá não iria com normalidade.-----------------

---------- Por conseguinte, e espero que o futuro se encarregue de negar aquilo que eu 

vou dizer e me contradizer, eu tenho algumas dúvidas sobre os resultados disso, 

porque entendo que fundamentalmente um plano destes e a alavancagem de um 

plano destes, com projecções de futuro, tem muito a ver com as pessoas. Eu não sei 

se nós teremos um capital  humano, em termos de locatários da baixa da cidade, ou 

seja, daqueles que têm que alavancar este projecto, eu não sei se as pessoas vão ser 
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capazes, se terão força de vontade e se terão alguma capacidade para no futuro fazer 

rentabilizar o dinheiro público e os próprios capitais. Nós sabemos, e o Doutor Alberto 

Marques que esteve na ACOAG sabe muito melhor do que eu, que há negócios que 

neste momento não dão rentabilidade.----------------------------------------------------------------

--------- Nós sabemos que as grandes superfícies são, de facto, muito mais atractivas, 

criando uma certa apetência de consumo. E eu tenho algumas dúvidas sobre se o 

capital humano que nós temos aqui investido neste momento e neste projecto terá 

capacidade de justificar o próprio dinheiro que eles terão que investir forçosamente e 

mais aquele que o ente público, Câmara Municipal, também lá vai investir.----------------

--------- Isto não invalida que eu não considere e não esteja de acordo que nós temos 

que dar uma volta a isto, mas a volta tem que ser dada fundamentalmente pelos 

privados, pelos donos do negócio e não propriamente pela Câmara Municipal de 

Águeda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu não sei, porque não conheço a fundo, qual o volume de resultados que as 

parcerias anteriores com o Executivo e a ACOAG, o que é que resultou daí. Creio 

que, se calhar foi muito pouco comparado com a expectativa fundamentalmente e se 

calhar também com algum investimento, como falou à pouco no investimento que foi 

feito no Largo Primeiro de Maio, que foi, de facto, um investimento extremamente 

volumoso, estou de acordo consigo, mas extremamente desajustado àquilo que ele 

poderia ter sido da alavancagem do comércio da baixa.-----------------------------------------

--------- Depois, eu também queria aqui questionar algumas coisas relativamente ao 

que vai ser o futuro desta parceria. Eu li tudo aquilo que me foi facultado e fiquei com 

alguma dúvida. Quer dizer, aqui vai ter que haver contribuintes para esta UAC os 

contribuintes terão que ser necessariamente a ACOAG, os comerciantes 

provavelmente a nível individual, a Câmara Municipal e uma dúvida com que fiquei 

aqui é se não vai haver aqui uma sobreposição entre esta nova Instituição, que vai ser 

criada e a própria ACOAG, que tem também o papel como representante dos 

comerciantes de promover um bocado também daquilo que agora se propõe a esta 

nova Instituição ir fazer. Isto é, os associados da ACOAG vão entrar como parceiros 

desta Associação e vão continuar como parceiros da ACOAG, ou seja, vão pagar em 

dois sítios? Qual vai ser o papel da ACOAG, vai ficar reduzido, face à sua integração 

e à sua parceria, ou vai continuar com a actividade que tinha anteriormente, 

concorrendo paralelamente com esta nova Instituição?------------------------------------------
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--------- O que me parece é que devemos ponderar muito seriamente sobre este 

género de parcerias, espero que o futuro venha de encontro àquilo que eu estou a 

dizer ou que me venha negar, porque relativamente àquilo que ouvimos no passado, 

às queixas que ouvimos muitas vezes da ACOAG e que nós sabemos que são 

verdades, porque também conhecemos as realidades das coisas, eu não sei se 

haverá capital humano suficiente para dar uma volta de cento e oitenta graus e dotar 

as pessoas de outras capacidades, de outras vontades de estratégicas que elas não 

tiveram num passado muito recente.”-----------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL:-------------------

--------- “Estive a ouvir com atenção o Professor António Martins e algumas das 

dúvidas que ele aqui colocou também se me colocaram, em relação a esta parceria e, 

aliás, até à própria construção dos estatutos. Qual é o papel que irá ser 

regulamentado nos próprios estatutos? Qual será o peso, além de estarem 

representados nos órgãos sociais, da ACOAG? Qual será o peso da Câmara 

Municipal de Águeda? Não temos conhecimento do investimento mínimo, ao fim e ao 

cabo não temos conhecimento do projecto. Estaremos a aprovar uma coisa em que 

só conhecemos os estatutos e os objectivos genéricos.-----------------------------------------

--------- A sua constituição, construção e investimentos necessários, o chamado ponto 

crítico de viragem em termos económico e de rentabilidade, nós não o temos, nem sei 

se será uma função nossa. Mas, deveríamos ter esses dados para podermos decidir, 

fundamentalmente não pela parte estatutária, mas, no seu conjunto pela decisão que 

a Câmara deve ser o principal investidor e aí é que é o ponto a que nós vamos ter.-----

--------- Há aqui um ponto positivo, logicamente. Todas as parcerias só pelo termo de 

“parcerias”  é por si positivo. Quando temos a Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão e é nessa parte do conhecimento que começa por estar, isso é um aspecto 

positivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  Se a Câmara está a arriscar ou não, não sei qual é a dimensão de 

intervenção deste projecto. Se a dimensão do projecto é só uma revitalização para 

arranjar mais clientes, é muito pouco e não chega; se a revitalização do projecto 

chega à revitalização que o Senhor Presidente já aqui uma vez apresentou nos 

Planos de Revitalização Urbana em termos ambientais e do que é o ambiente de 

circulação na cidade, é positivo.------------------------------------------------------------------------

--------- Também quanto à zona, não está aqui definida qual é a zona, mas é Águeda. 
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Nada nos diz que é a zona lá de baixo da rua Luís de Camões, ou que é junto ao rio, 

ou que é mais em cima. Por aquilo que eu percebo daqui, o nível de intervenção 

poderá ser a qualquer nível da cidade de Águeda, das suas centralidades, há vários 

eixos de centralidades, na sua parte comercial. Isto só para dizer que eu não posso 

estar contra, porque não sei fundamentalmente qual é o ponto crítico, qual é o nível 

de investimentos da Câmara. Eu só posso acreditar naquilo que o Senhor Presidente 

da Câmara faz, como nosso representante, estamos atentos ao seu desenvolvimento 

tenho a mesma posição que o Professor António Martins disse, que é de esperar que 

isto dê resultado. E porquê? Porque isto é um primeiro caminho de muitas parcerias 

que vão ter que ser estabelecidas. Provavelmente daqui a uns dias estarei aqui a 

defender uma parceria com outra entidade e acho que é um dos caminhos, o controle 

e os objectivos dessas parcerias devem ser bem clarificados. Da apresentação que 

vimos, nada constou, não tem novidade nenhuma mas, eu acredito que a novidade é 

que as pessoas que vão investir nisto queiram mesmo realizar e que sabem que o 

investimento até certa altura, como disseram há bocado, perde-se se não houver o 

investimento que dê depois o retorno.-----------------------------------------------------------------

--------- No Partido Socialista colocámos algumas questões destas, discutimos essa 

situação e por princípio iremos aprovar.”------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES:---------------------

--------- “Não é uma resposta é apenas para concordar plenamente com aquilo que 

disse o Professor António Martins e o Doutor José Vidal. O que nós estamos aqui a 

aprovar hoje, é a criação desta entidade, que é uma condição “sine-qua-non”  para 

que o resto do projecto possa avançar ou não, ou seja, esta entidade tem que ser 

criada nesta altura.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, todas as questões que o Professor António Martins aqui levantou 

fazem todo o sentido. Eu também estou curioso, porque essa fase do projecto já não 

foi comigo, eu estive na génese da filosofia disto, acompanhei mas não estou por 

dentro das medidas em concreto que estão para fazer, do custo que têm, do tipo de 

investimento que vai caber a cada um, também estou curioso em relação a isso e 

penso que a Câmara e a Assembleia Municipal terão que ter uma palavra 

fundamental nisso, quando chegar a altura de investir.-------------------------------------------

--------- Já não foi no tempo deste Executivo nem sequer comigo na Direcção da 

ACOAG quando foi feito o outro “URBCOM” e também havia essa dúvida e era um 
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projecto que só avançava quando estivesse garantida a participação e o investimento 

das três partes, senão não avançava. Penso que neste a filosofia será semelhante a 

essa. Nessa altura também se levantaram essas questões e o que é certo é que 

foram feitos investimentos de vários milhares de contos, nalguns casos, dezenas de 

milhares de contos, em dezenas de estabelecimentos comerciais, que implicaram 

investimentos de milhares de contos líquidos de cada comerciante no seu 

estabelecimento e esse projecto foi para a frente. O que se pretende aqui, penso eu, 

porque se não for assim também ponho em dúvida tudo isto, porque não se pretende 

aqui nenhum tipo de subsídio da Câmara aos comerciantes. Eu sou um apologista de 

uma economia o mais liberal possível e também sou absolutamente contra a este 

subsídio – dependência.----------------------------------------------------------------------------------

--------- O que se pretende aqui é que num projecto em que há um apoio muito grande 

do estado, havendo um investimento dos comerciantes, no interesse deles e esse é 

fundamental; havendo um interesse da própria Associação Comercial com os poucos 

recursos que tem, mas que canalizou alguns para esta iniciativa e da Câmara 

Municipal, o que se pretende que a Câmara faça não é dar dinheiro aos comerciantes 

é fazer intervenções do âmbito da Mobilidade Urbana, do Mobiliário Urbano, do 

ordenamento do trânsito, como se fez por exemplo em peonizar as ruas, como 

fizeram no Largo Primeiro de Maio, como uma série de elementos que foram feitos ao 

abrigo e para os quais a Câmara teve um apoio a fundo perdido muito grande, 

conforme os comerciantes também tiveram e conforme a ACOAG também teve para 

as iniciativas que se desenvolveu. Mas, se cada um não investir a sua parte, isto não 

avança.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Será essa a filosofia, porque ninguém está aqui, penso eu, não faria grande 

sentido, agora estar a Câmara a subsidiar um sector só porque está em dificuldade, 

senão qualquer dia estamos como algumas associações que se chove querem 

subsídios, se vem sol querem subsídios, eu penso que não será isso que os 

comerciantes pretendem.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Estou confiante de que irá aparecer a vontade e que se irão chegar à frente no 

seu próprio interesse, senão chegarem eu próprio também ponho em causa a 

viabilidade deste projecto, como é óbvio.-------------------------------------------------------------

--------- O que estamos a aprovar aqui hoje é apenas a criação de uma entidade, que 

não vincula qualquer tipo de valor em qualquer tipo de investimento, que irá 
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certamente, ser alvo de outro tipo de discussão.”--------------------------------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:----------------------------------------------------

--------- “Este investimento surge em complemento de outros que foram feitos. 

Investiu-se no betão, está na altura de se começar a investir nas pessoas, que foi 

aquilo que o Governo chegou à conclusão que estes projectos estavam carentes, ou 

seja, já houve alguns neste país que avançaram e tiveram êxito e houve outros que 

caíram, isso depende das dinâmicas locais que se gerem. Mas, agora há que dar vida 

ao betão, porque investir não é só fazer a estrada, ou só peonizar , ou só meter lá a 

papeleira, ou pintar a casa, é também chamar a atracção, chamar as pessoas a 

frequentar aquele local.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- É preciso ter outra dimensão para o investimento público, e quem participou 

aqui na Sessão com o Professor Rosa Pires, teve oportunidade de assistir que nós 

temos de começar a apostar no imaterial. Temos de ter o material, faz sentido, mas, 

temos de apostar nas pessoas, na formação das pessoas.-------------------------------------

--------- Aqui, eu penso que os comerciantes já tiveram uma lição também, que foram 

alguns investimentos e que alguns não terão aproveitado bem aqueles investimentos 

que foram feitos. E aquilo que nós acreditamos é que aprenderam e que lhes é dada 

uma segunda oportunidade e uma possibilidade de irem mais longe e que aquilo que 

a Câmara e a ACOAG estão a fazer é dar-lhes mais uma ferramenta para 

ultrapassarem uma dificuldade que tiveram, porque podiam não estar prevenidos, são 

novos tempos, são novas dificuldades que surgem. Mas, se os comerciantes não 

aderirem, a este projecto a Câmara e a ACOAG não avançam sozinhas, nem vai ser 

só para “queimar” o dinheiro que vem do Governo, ou os Senhores comerciantes se 

envolvem no processo, assumem que isto é para eles e é deles vão tirar o benefício. 

Isto não é subsídio a fundo perdido para fazer lá umas coisas, é para dinamizar uma 

zona da cidade, para dinamizar o comércio, ou assumem, ou então isto não vai 

demorar muito tempo.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós fazemos a associação, a ACOAG e a Câmara fazem, na minha 

perspectiva, o papel que lhes cabe, dinamizam, chamam pessoas a participar, mas 

depois há a outra parte, cada um tem de fazer a sua parte e não podemos andar com 

as pessoas ao colo.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- É mais uma oportunidade que é dada e ou tentamos aproveitar todos, ou não 

se aproveita. É isto que se passa e é esta ferramenta que nós vamos tentar colocar 
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ao serviço do comércio de Águeda. Esperamos ter êxito, pelo bem de Águeda e 

daqueles que têm as suas actividades lá em baixo e cá em cima, senão conseguirmos 

saímos todos derrotados.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Da parte da Câmara e da Assembleia Municipal, como eu espero, fizemos os 

possíveis até este momento e é assim que esperamos continuar no futuro.”--------------

--------- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto, o Senhor 

Presidente da Mesa coloco-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia por 

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto aos 

Estatutos de Criação da Agência, Promoção, Inovação e Modernização do Centro 

Urbano de Águeda (ACUA) e autorização do município de Águeda a integrar a 

mesma, nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na alínea m), número dois, do 

artigo número quinquagésimo terceiro, da lei número cento e sessenta e nove, barra, 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela lei 

número cinco-A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro.------------------------------------ 

--------- DOIS – APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE PROPOSTA DE REVISÃO 

DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – Recolha de Sugestões;-----------------------------  

--------- Relativamente a este assunto da Ordem do Dia, foram feitas as seguintes 

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

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:----------------------------------

--------- “Sabemos que é a primeira apresentação pública do Plano Director Municipal, 

daquilo que poderá ser o próximo Plano Director vou pedir ao Doutor Pedro que faça 

essa apresentação mas quero referir que está ali em cima na bancada toda a equipa 

que tem trabalhado neste projecto, que tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal 

e que tem trabalhado afincadamente e estamos a apontar para ver se em menos de 

um ano estamos aqui para aprovar a versão definitiva do Plano Director Municipal. 

Isso não depende directamente de nós, mas depende de organismos de estado, mas 

tem muito a ver com as propostas que vão da Câmara, que são vossas também e que 

estamos a contar fazer mais uma ronda por todas as Freguesias para podermos 

analisar mais de perto o assunto que diz respeito a cada Freguesia.------------------------

--------- Esta apresentação que hoje vamos fazer, obviamente genérica, penso que 

será um pouco longa, mas teremos depois oportunidade também para trocar algumas 

impressões.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aquilo que queremos deste Plano Director Municipal, é que o Plano Director 
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Municipal passe a ser um instrumento que apresenta propostas construtivas para 

Águeda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Obviamente, que tem regulamentações, há regulamentação que é bastante 

diferente da que temos actualmente, mas estamos convencidos que é para melhor, 

porque é para resolver alguns problemas que têm sido detectados com a gestão do 

actual Plano Director Municipal.”------------------------------------------------------------------------

--------- Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

dada a palavra ao Técnico Pedro Alves, o qual efectuou  uma apresentação 

detalhada da proposta de Revisão  do Plano Director Municipal:------------------------------

--------- Após a apresentação feita pelo Técnico Municipal, foram feitas as seguintes 

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

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: -----------------

--------- “Fará em Janeiro doze anos que foi publicado o Plano Director Municipal, que 

está em vigor, neste momento, em Águeda. Foi publicado em Janeiro de mil 

novecentos e noventa e cinco. Hoje, esteve aqui a ser apresentada uma síntese 

daquilo que será uma proposta para revisão do nosso Plano Director Municipal. Eu 

diria mais, não estaremos propriamente a falar de uma revisão mas, estamos mesmo 

a falar de execução de um novo Plano Director Municipal, de tal forma que ele é 

diferente do passado, o que é salutar, do meu ponto de vista.---------------------------------

--------- Quero começar por dar os parabéns a quem iniciou este processo, que foi o 

anterior Executivo, porque teve a capacidade de perceber que dentro da nossa 

Autarquia havia gente com capacidade para levar por adiante este projecto e para o 

encabeçar, não necessitando sequer de contratar equipas externas. Quero estender 

esses cumprimentos ao actual Presidente, porque entendeu que devia continuar este 

trabalho iniciado, não necessitando assim de o levar ao ponto zero, ou sequer de o 

começar a rescrever, como tanto gosta. Por isso, os meus parabéns à Arquitecta 

Marlene, ao Doutor Pedro e a todos os seus companheiros deste projecto, porque eu 

penso que isto é mais uma mais valia para os Técnicos da nossa Câmara, que muitas 

vezes são maltratados.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, vamos ao que importa saber sobre esta matéria que é saber o que 

todos perguntamos: para quando é que estará aprovado? Recentemente, na segunda 

feira passada a Comissão Permanente a que eu presido teve oportunidade de se 

reunir com o Senhor Presidente e com o Doutor Pedro e tivemos oportunidade de 
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conhecer algumas das ideias deste Plano e falar um pouco sobre estes prazos. --------

--------- É preciso que não nos esqueçamos que estão envolvidas nesta questão dez 

entidades obrigatórias e duas entidades convidadas. É preciso que não nos 

esqueçamos que neste momento já foram feitas quatro reuniões com estas entidades 

todas, com pareceres positivos das quais a última reunião foi feita no dia seis de 

Junho deste ano, e aonde a Câmara pensa que poderá ter uma quinta reunião 

durante o mês de Janeiro do ano dois mil e sete, pensando com isto que em Junho de 

dois mil e sete esteja em condições de apresentar a sua proposta final, de forma a 

que nós no final do ano consigamos ter o nosso Plano Director revisto e aprovado em 

Executivo e Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------

--------- Eu penso que esta mensagem é muito importante ser transmitida às pessoas, 

porque já andamos a falar nisto há algum tempo, é um processo moroso, como hoje o 

Doutor Pedro teve oportunidade de o demonstrar, porque como disse, e muito bem, é 

um Plano que entronca muito no Plano Estratégico que nós temos em Águeda e que 

muitas vezes nos vamos esquecendo desse facto. É um Plano efectivamente com 

grande complexidade e por isso teremos de que fazer todos os esforços e peço o seu 

empenho, Senhor Presidente, que sei que o tem tido, para ver se é possível que até 

ao final do ano de dois mil e sete, consigamos aprovar este Plano, porque como todos 

sabemos esta alteração é fundamental para muito do que nós queremos do nosso 

desenvolvimento estratégico em Águeda.------------------------------------------------------------

--------- Vou deixar simplesmente algumas notas, que já foram referidas, mas que 

quero reforçar nesta matéria. Quero reforçar a questão dos estacionamentos nos 

espaços industriais; quero reforçar a questão dos loteamentos industriais, que 

falamos na reunião da Comissão, Senhor Presidente, sobre a questão da construção 

em banda, quando estamos a falar dos loteamentos industrias. A construção em 

banda que não é permitida no nosso Concelho e é permitida nos Concelhos vizinhos, 

é uma das coisas que muitas das vezes se nos atira para cima para evidenciar 

alguma falta de competitividade , temos de arranjar forma de conseguir isso também.-

--------- Gostava de referir também, a área de construção dos anexos nas zonas 

rurais, que é dez por cento, eu não vi mas entendo que também não tinha que ser 

exposta esta situação. Pensamos que é uma área exígua e pensamos que é possível 

melhor nessa situação. Há até situações de anexos nestas área que poderá ser 

prevista a possibilidade de rés do chão e primeiro andar, tendo atenção à construção  
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e ao declínio do próprio terreno. Já foi referida a questão da profundidade do quarenta 

metros, eu penso que é importante essa situação.---------------------------------------- -------

--------- Também é importante, como já abordamos isso na nossa Comissão, 

pensarmos numa situação para a legalização de todas as obras feitas antes de mil 

novecentos e noventa e cinco nos espaços industriais, para arranjarmos um processo 

qualquer que se venha a desenvolver durante algum tempo, para permitir que as 

pessoas possam vir legalizar estes processos. Como disse o Doutor Pedro Alves, em 

relação aos espaços industriais se o processo estiver controlado também nos 

espaços urbanos é muito mais fácil.-------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente falou numa política de solos, é um ponto importante, 

foram dadas duas ou três dicas, mas temos que ir mais além porque Águeda precisa 

de uma verdadeira política de solos.-------------------------------------------------------------------

--------- Sei que não tem nada a ver com o Plano Director Municipal, mas vou falar da 

TRINF. Nós, hoje, vivemos uma crise na área da construção, nós sabemos que o ciclo 

da construção é um ciclo que está em baixa, nós temos que ter armas no nosso 

Município para atrair as pessoas para o nosso Concelho, porque a construção é 

obviamente um motor importante. Penso que a TRINF deveria ser uma taxa que 

deveria ser aprovada e regulada anualmente entre nós, porque tem a haver com os 

ciclos económicos e nós temos que a saber ajustar aos ciclos económicos. Não sei se 

isto é ou não possível, mas lançava aqui o apelo ao Senhor Presidente para ver se 

temos ou não condições de mexer na TRINF. É uma forma de tentar captar 

investimentos que são hoje muito importantes no nosso Concelho.--------------------------

--------- Acabarei a minha intervenção dizendo que esta Sessão foi importantíssima e 

mais uma vez volto a dar os parabéns a todos os Técnicos da Autarquia que estão a 

acompanhar este trabalho.”------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS: ------------------

-------- “Eu só queria fazer um pedido ao Senhor Presidente da Câmara e ao Senhor 

Presidente da Assembleia, da forma que o protocolo hierarquicamente define, um 

pedido que eu penso que não deixa de ser exequível. É que o trabalho que foi 

apresentado é um trabalho técnico que está pronto, portanto, eu requeria, se fosse 

possível, que fosse facultado ao Grupo Municipal do Centro Democrata Social, uma 

cópia deste trabalho, porque é uma ferramenta de trabalho que é importante, até para 

uma questão de análise.----------------------------------------------------------------------------------
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--------- Referia-me também ao que disse o Engenheiro Hilário Santos, estou 

perfeitamente de acordo com ele, porque a Câmara Municipal tem bons técnicos, era 

só preciso pô-los a trabalhar, e poderíamos ter evitado gastar muito dinheiro em 

gabinetes de fora, quando podia ter sido feito dentro da Câmara.”----------------------------

--------- Senhor Membro JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA:---------------------------

--------- “Em primeiro lugar, começo por dizer que acho que é muito importante a 

ligação Águeda / Coimbra, a qual deveria constar no Plano Director Municipal, mas só 

vi aqui a ligação Águeda / Aveiro e neste momento Águeda / Aveiro faz-se num quarto 

de hora, enquanto que Águeda / Coimbra faz-se em três quartos de hora. Penso que 

é das principais ligações que o nosso Concelho precisa, e que deve ser uma peça 

fundamental a inserir aqui no Plano Director Municipal, porque embora tenhamos a 

ligação feita praticamente até ao limite do Concelho ainda não a temos definida e, do 

Concelho para a frente, há várias propostas, mas nunca mais se executa essa obra. 

Em relação à proposta dos pisos, eu que lido com isto todos os dias, tenho que dar a 

minha opinião, acho que é caricato, porque os seis pisos em determinadas zonas, os 

três noutra e os dois pisos noutra zona, é muito pouco. Eu tenho os pés bem assentes 

na terra e sei que com esta proposta os nossos Concelhos vizinhos é que vão ter a 

construção toda.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Temos que começar a ser realistas no nosso Concelho, nós temos que cativar 

os empreendedores e para cativar não é assim que o conseguiremos e se esta 

proposta avançar nós vamos favorecer todos os Concelhos aqui vizinhos, porque esta 

proposta é muito pequenina. Seis pisos é muito pouco, não é nada! esta proposta é 

muito pequenina, em relação aos seis pisos é muito pouco, oito pisos, em caso de 

valorização construtiva, depois aplicam uma taxa que lhe tiram tudo, quer dizer que 

volta-se outra vez aos seis pisos. Seis pisos é muito pouco, não é nada! ------------------

--------- Não há dúvida que melhoraram este Plano,  porque com as propostas que 

apresentam vão facilitar a legalização de muitas situações que andam aqui há anos 

por resolver; vão facilitar poder construir fora das zonas urbanas; poder licenciar 

algumas industrias, etc.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- Actualmente, se nós analisarmos bem, durante o dia não se vê ninguém em 

Águeda. E porquê? Porque nós não temos população em Águeda. Eu já defendi este 

aspecto na reunião da Comissão. Nós temos que ter pessoas na Cidade e para 

termos população têm que vir cá os empreendedores fazerem os tais edifícios que se 
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vêm em todo lado, edifícios com oito, dez e doze pisos, porque não? Se não se fizer 

isso quem é que vem aqui investir, para não ter lucro? “Sonhar” é muito lindo, mas 

para “realizar” é preciso que as pessoas invistam e só investem se tiverem lucro.-------

--------- O que tem acontecido ultimamente na área da construção? Vejam, quem anda 

a construir em Águeda? Quantas gruas estão na Cidade de Águeda neste momento. 

E isto porquê? Porque é só limitações e mais limitações. Então agora com estas taxas 

que vêem do Executivo anterior e se continuarem a aparecer no actual Executivo, nós 

não vamos lá.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, penso que quando vos facultarem este documento devem ter em 

atenção todos estes aspectos, porque senão vamos ficar com o Concelho na mesma, 

porque em Águeda ninguém vem investir. Onde é que nós vamos com isto? É uma 

proposta de sonhadores, temos que acabar de ser sonhadores, aqui em Águeda. Em 

Águeda sonha-se muito e realiza-se pouco. Nós precisamos de apostar no 

desenvolvimento do nosso Concelho, precisamos de outra proposta.-----------------------

---------- Eu quero dizer que gostei muito da apresentação que foi feita, o Técnico 

Doutor Pedro Alves está de parabéns pela competência na apresentação e pelo 

trabalho realizado e que tem propostas boas, mas do meu ponto de vista, quanto aos 

pisos eu penso que se devia proceder à sua revisão. Eu não estou a falar de cor, eu 

sou das pessoas que sei o que se passa no Concelho, porque lido com as pessoas e 

é esta a realidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Pensem bem no que estão a apresentar, porque senão não têm ninguém a 

investir em Águeda, e então eu pergunto: e os nossos comerciantes vendem o quê? 

Como é que vamos fazer? Vamos ser realistas, vamos mudar o documento que é o 

documento mais importante para o Concelho, mas de uma forma economicamente 

viável.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro ARMANDO ALVES FERREIRA: -------------------------------------

--------- “Eu francamente quando estava a ouvir a exposição acerca do Plano Director 

Municipal, numa fase inicial, eu pensei que tinha entrado no céu e adormeci e vou 

dizer lhe porque é que eu adormeci. Porque eu estava á espera de tudo do Plano 

Director Municipal menos de tudo daquilo com que me estavam a atirar para cima. 

Falou-se para aqui em bandeiras, eram bandeiras e mais bandeiras, é só bandeiras, 

Águeda é um Concelho de bandeiras.----------------------------------------------------------------

---------- Até aqui se falou em arranjar mais associações para ainda dividir mais, 
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quando se fala juntar a AOAG com a Associações Industrial de Águeda. Eu não 

percebo. Eu gostaria de dar os parabéns aos técnicos pelo carácter e pelo nível da 

apresentação, mas eu não posso dar os parabéns quando as pessoas andam a 

sonhar. Eu tive ali alguns comentários desagradáveis, se os tivesse transmitido de 

voz alta de maneira a que fosse ouvidos, desagradáveis, porque estão perfeitamente 

desenquadradas e desajustadas da realidade que é Águeda.----------------------------------

--------- Eu corroboro um bocado com a ideia do Engenheiro José Oliveira e corroboro 

porque há aqui limitações que são impostas ou recursos que nós temos no nosso 

Concelho, que só sonhadores e que, de facto, vivem de ideias mirabolantes e que se 

esquecem que nós estamos numa sociedade altamente competitiva. E estou a 

imaginar que isto foi feito porque vocês esqueceram-se que existem chineses, que 

existem os indianos, que existem toda outra casta de pessoas que competem na 

nossa sociedade e que vocês estão a limitar as nossas capacidades de poder 

competir e competir através de tudo. Falou e muito bem, acerca da limitação dos 

pisos, começou no princípio por dizer que começaram a ver o que é que tinha corrido 

mal no Plano Director Municipal anterior. Falou numa carta, aquela celebre carta 

militar, que eu muitas vezes me orientei para andar a olhar para ela, para a escala um 

para vinte e cinco mil, falou nisso. Mas, o que é que a carta tem a ver com aquela 

panóplia de ideias iniciais de bandeiras, de bandeiras e de bandeiras? Não falou em 

estandarte absolutamente nenhum, é só bandeiras, Águeda é só bandeiras.--------------

--------- E depois quando entrou na fase fundamental que é aquela que nós 

entendemos como Plano Director Municipal e aquilo que é importante, e digo-vos uma 

coisa, quando forem falar para as aldeias, não vão dizer aquilo que nos disseram 

aqui… se não, ao fim de cinco minutos eu tenho a impressão que iria começar a 

ressonar, mas abanaram-me a tempo.----------------------------------------------------------------

--------- Eu vou-lhe dizer francamente, eu não dou elogios, vocês são obrigados a 

fazer este tipo de trabalho e para isso estão a ser renumerados, nós não podemos 

elogiar ninguém que tem que fazer aquilo que deve fazer, só se fizerem mais do que 

aquilo que são obrigados a fazer.----------------------------------------------------------------------

--------- Vocês dizem que por hectare nos pisos tipo um são setenta habitações, mas 

que habitações? Há habitações tipo T zero, tipo T um, tipo T dois, Tipo T três, Tipo T 

quatro, tipo T cinco e há aquele tipo de habitação que nós nem sabemos o que é que 

existe lá dentro, essa é uma situação.----------------------------------------------------------------
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--------- Depois, limitam-se à ideia de limitar, limitar os pisos até um determinado tipo. 

Antigamente, eram pessoas que havia por hectare, mas por pessoas também é um 

bocado complicado. Eu conheço alguém que tem um apartamento que é um T um e 

aquilo está inundado de Brasileiros e em cada T um estão lá a viver oito e dez 

pessoas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu estou a dizer isto de uma forma um bocado disparatada, exactamente, para 

que vocês tenham a noção exacta de quem vive estes problemas e sabe que este 

mercado está inundado de alta competição, que Águeda tem que estar preparada 

para também competir.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não irei ser tão duro e tão objectivo como o Engenheiro José Oliveira na 

medida em que ele vive estes problemas diariamente, mas há aqui coisas que me 

surpreendem.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois falam-me em condicionantes de algumas zonas. Dizem que é muito 

importante desenvolver o Turismo, aproveitar os arranjos rurais de montanha como 

Macieira de Alcôba, as áreas ribeirinhas, a Pateira e dizem logo “….mas cuidado que 

aí há condicionantes”, tem que ter uma traça específica, tem que ter isto e aquilo, tem 

que ter um determinado tipo de condicionantes e eu pergunto: Quem é que paga 

essas condicionantes, hoje em termos de construção? Tudo o que são condicionantes 

paga-se caro. Quem é que compensa o cidadão que tem o azar de nascer, viver e ter 

os seus terrenos nessas zonas que vão estar condicionadas? Só porque têm a 

Pateira a cem ou duzentos metros não é beneficiado, antes pelo contrário, está a ser 

prejudicado exactamente com essas condicionantes. --------------------------------------------

--------- Eu gostaria de ver dentro desta exposição que foi dada muitas condicionantes 

e muitas ideias esclarecidas, como em Macieira de Alcôba em que exigem 

determinado tipo de pedra para os passeios, como aconteceu comigo, quando fiz um 

loteamento na minha aldeia e disseram que eu tinha que por no passeio “calçada à 

portuguesa”. Andaram em Óis da Ribeira a fazer os passeios e sabem como eram 

feitos? Eram com “calçada à cimento”, eu era “calçada à portuguesa”, porque tinha 

um loteamento aprovado. São todas estas coisas que me parecem extremamente 

importantes para que vocês deixem de sonhar.----------------------------------------------------

--------- Desculpai este meu tipo de linguagem, senhores trabalhadores e os técnicos 

que estiveram e que estão envolvidos. Gostei muito da apresentação quando ela foi 

objectiva, não gostei dela quando ouvi para aí muita gente a sonhar. Eu certamente 



 25 

estaria no “Eden”, mas depois acordei quando começaram a falar de números. 

Repensem bem essas situações, porque isso é importante, é importante para que 

Águeda seja um Concelho que arraste para cá pessoas dentro de determinado tipo de 

projectos, mas projectos que sejam realistas e sejam elaborados de forma consciente, 

com objectivos previamente definidos e que sejam facilmente alcançáveis.”--------------- 

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:----------------------------------

--------- “Eu vou-me pôr de pé porque acho que a situação merece, não é que as 

interiores não tenham merecido, mas eu acho que aqui está muita coisa em causa.----

--------- Em primeiro lugar, os elogios foram feitos aos técnicos e são para eles, as 

críticas são para mim porque as deixei passar.-----------------------------------------------------

--------- A proposta que foi aqui apresentada hoje, passou tudo pela minha mão, eu 

tenho conhecimento, eu subscrevo a proposta que foi aqui apresentada. Eu concordo 

com a proposta que está aqui hoje. É um modelo que eu apresento aqui e que 

defendo noutros lados e que sei porque é que a defendo.--------------------------------------

--------- Estamos aqui para discutir que modelo é que nós queremos para Águeda, é 

isto que nós estamos a construir. E nós, queremos ser chineses ou queremos ser 

nórdicos? Queremos ter qualidade ou queremos ter baixo custo e ter trabalho de 

escravo? É isto que nós temos de saber. Eu não sei se nós queremos aqui que 

Águeda seja uma Nova Iorque com cinquenta ou duzentos andares. Eu não sei se 

nós não preferimos ter uma cidade de moradias de qualidade, onde as pessoas 

trabalhem, onde haja quadros superiores, onde tenham qualidade de vida onde 

possam vir para aqui aqueles que querem ter qualidade de vida e que têm 

possibilidades de a ter. Ou nós queremos ser a  Reboleira ou queremos ser os bairros 

do Porto, de Gaia? É isto que nós temos de decidir. É isto que começa a estar em 

jogo. Nós queremos ter qualidade ou queremos apostar por baixo? -------------------------

--------- Meus Senhores, vamos decidir, não sou eu que vou decidir sozinho. Esta é 

uma proposta que vem aqui que eu subscrevo, mas eu submeto democraticamente à 

vontade da maioria. Manifesto e defendo a minha opinião e luto por ela, se for 

derrotado não tenho qualquer problema a respeito disso.  --------------------------------------

--------- Falaram aqui e isto é o principal e é aquilo que nós teremos de defender e 

definir no futuro, é o modelo do Concelho. Não vale a pena nós começarmos a 

imaginar que vamos ter aqui quinhentas mil pessoas em Águeda ou mesmo setenta 

mil, porque não vamos, só se nós conseguirmos dar um salto, que eu não sei como, e 
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tornar muito atractivo o Concelho para vir para cá muita gente, ou então vamos 

importá-los, porque cada vez está a nascer menos gente. Qual é a aposta? Nós não 

temos muitas casas vazias em Águeda? O que é que se está a construir neste 

momento em Águeda? São moradias ou são blocos de apartamentos? Onde é que 

nós temos mercado? O que é que nós queremos fazer no futuro? É isto que nós 

temos de decidir e temos de dar condições a quem está cá para ter melhores 

condições de vida. É isto que eu defendo, mas é o início da discussão. Obviamente, 

que temos aqui muitos pormenores ainda para limar.---------------------------------------------

--------- Pensem, reflictam e vejam o que é que querem fazer do nosso Concelho, 

porque é isto que vai estar em jogo no próximo ano.----------------------------------------------

--------- Eu disse, em tempos, que o ano de dois mil e sete ia ser um ano de muitas 

definições e esta é uma das principais, porque vamos influenciar o destino deste 

Concelho na próxima década, não só nesta área mas noutras também que virão 

aqui.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, está na altura de todos pensarmos claramente o que é que 

queremos e vamos discutir acaloradamente, que cada um defenda as suas ideias, 

mas que depois no final, quando a maioria decidir, que todos rememos para o mesmo 

lado, vamos dar a cara com as nossas ideias, vamos assumir e defender aquilo que 

entendermos, mas depois apoiamos e estejamos todos unidos num projecto para a 

construção de um Concelho.-----------------------------------------------------------------------------

--------- É isto que eu acho que devemos fazer, demos hoje o ponto de partida, 

teremos um dois mil e sete para discutir questões muito importantes para o 

Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, vou responder pontualmente a algumas questões que foram 

levantadas:---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Engenheiro Hilário Santos falou na questão dos estacionamentos dos 

espaços industriais  - esse assunto está a ser tratado com a alteração do Plano 

Director Municipal que se está a fazer neste momento.------------------------------------------

--------- Quanto à política de solos -   estamos a tentar intervir, não é fácil. Como sabe, 

durante muitos anos, houve uma determinada forma de estar, nós estamos a tentar 

invertê-la e fazer parcerias. Quem nunca esteve nesses mecanismos, quem nunca 

partilhou, nunca esteve envolvido em processos que nunca a Câmara chamou para 

fazer esse tipo de alianças, não é fácil de um momento para o outro criar os laços 



 27 

necessários para isto. Estamos a tentar desenvolver algumas acções nesse sentido.--

--------- Quanto à TRINF – é definida na tabela de taxas, e aquilo que ela está mais 

ligada é à qualidade da construção, porque é para as áreas não cedidas e portanto, 

se nós não tivermos essas áreas não cedidas quando se constrói, a qualidade diminui 

e também aí se debate a questão do que é que nós queremos para o Concelho. 

Posso-lhe dizer que, em termos da TRINF, o único Concelho que aqui à volta não tem 

esta taxa é o Concelho de Aveiro que não legislou por omissão.------------------------------

--------- A finalizar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal disse o seguinte:------------------------------------------------------------ 

--------- “Quero congratular-me com esta iniciativa do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e do Executivo em virem à Assembleia apresentar este projecto de proposta 

de revisão do Pano Director Municipal, porque é um importante instrumento de 

planeamento , dir-se-á que é fundamental e penso que, como está na Ordem de 

Trabalhos, hoje o projecto veio à Assembleia para recolher sugestões, foram feitas 

algumas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal diz que este é o projecto que 

subscreve mas, naturalmente também, para fazer sentido esta apresentação pública, 

é um projecto sujeito a alterações, assim tenham acolhimento algumas das sugestões 

que aqui foram feitas hoje, porque naturalmente toda a gente quer o melhor para o 

seu Concelho e naturalmente que todos os agentes de desenvolvimento local estão 

interessados em que o seu Plano Director Municipal seja a magna carta do 

desenvolvimento para os próximos anos.------------------------------------------------------------

--------- Daquilo que depender da Assembleia Municipal, penso que vai na mente de 

cada Membro da Assembleia esse espírito de colaboração permanente para fazer 

deste um verdadeiro instrumento de desenvolvimento do Concelho. Muito obrigada 

por esta iniciativa e também endereço os parabéns aos Técnicos Municipais  que 

fizeram a sua apresentação”.---------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, foi lida a Minuta da Acta desta Sessão, pelo Senhor Secretário e o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-a a votação, tendo-se constatado que a mesma 

foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- Por último, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada esta Sessão da 

Assembleia Municipal, da qual, para constar, se lavrou a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente e pelo primeiro Secretário da Mesa. -------------------------------- 
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