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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 20/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

---------Aos três dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, e com a presença dos Ses. Vereadores, MARLENE DOMINGUES GAIO, 

VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, DANIELA ALEXANDRA PEREIRA 

HERCULANO, LUÍS HERCULANO HENRIQUES PINHO e ANTERO RICARDO DOS 

SANTOS ALMEIDA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esteve presente para a secretariar, MARIA DE LURDES DUARTE DA 

FONSECA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente, que presidia 

aos trabalhos, declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- 

--------FALTAS - A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Presidente que se encontrava a participar no IV Encontro Nacional de Limpeza 

Urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E PELOS SRS. 

VEREADORES ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL. --------------------------------------- 

--------Neste ponto das informações, os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís 

Pinho, eleitos na lista do Partido Socialista, apresentaram o balanço do trabalho que 

desenvolveram neste primeiro ano de Mandato, documento que se encontra anexo à 

presente Ata dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vice-Presidente referiu que ouviram com toda a atenção a explanação que 

foi feita e informou que muitas das questões apontadas já estão implementadas ou a 

ser tratadas, talvez não com a rapidez esperada ou que na altura se pretendia, mas 

conforme vai sendo possível pelos serviços municipais. --------------------------------------- 

-------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar a Ata da Última Reunião, tendo em 

conta as explicações prestadas pelo Sr. Vice-Presidente. ------------------------------------- 

-------OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 388/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT - ÁGUEDA BIKE 

CENTER ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo em conta as questões colocadas pelo Sr. Vereador Luís Pinho, durante a 

analise deste assunto, relativamente ao prazo de garantia da obra, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, retirar este processo para agendamento em próxima 

reunião depois de esclarecidas as duvidas suscitadas. ---------------------------------------- 

--------PROPOSTA 389/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT - ÁGUEDA BIKE 

CENTER.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Considerando as questões colocadas pelo Sr. Vereador Luís Pinho durante a 

analise deste assunto, relativamente à liberação total da garantia da obra, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar este processo para agendamento em próxima 

reunião depois de esclarecidas as duvidas suscitadas. ---------------------------------------- 

---------PROPOSTA 391/22 - CONTA FINAL DA EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DA 

VIA DE ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - TROÇO ENTRE A 

RUA DO CASARÃO E O PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ----------------------- 

--------Seguidamente a Câmara tomou conhecimento de que a conta final da 

empreitada de Construção da Via de Acesso ao Parque Empresarial do Casarão – 

Troço entre a Rua do Casarão e o Parque Empresarial do Casarão, a qual foi 

adjudicada à empresa Rosas Construtores, S.A., por deliberação do Executivo 

Municipal tomada em reunião de 17 de março de 2020, atingiu o montante de 

511.420,66 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 392/22 - CONTA FINAL DA EMPREITADA - CONSTRUÇÃO DA 

ECOPISTA DO VOUGA --------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara tomou, também, conhecimento de que a conta final da empreitada de 

Construção da Ecopista do Vouga, a qual foi adjudicada à empresa Socitop 

Unipessoal, Lda., por deliberação do Executivo Municipal, tomada em reunião de 4 de 

maio de 2021, atingiu o montante de 216.163,68 €. --------------------------------------------- 

--------OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 390/22 - COMPENSAÇÃO MONETÁRIA, POR TERRENOS NÃO 

CEDIDOS, PARA LUGARES DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO – PROCESSO DE 

OBRAS N.º 376/96 --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, foi presente o processo n.º 376/96, em nome da firma 

FERLIN - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda., que vem apresentar a 

reformulação do projeto de arquitetura de ampliação e alteração de edificação 

destinada a indústria, num terreno sito na Rua da Famel, n.º 563, em Barrosinhas, na 

União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, verifica-se que não esta 

previsto nenhum dos dois lugares de estacionamento a firma esta obrigada a criar. --- 

--------Analisada a informação técnica n.º CTS2022 380 e tendo em conta o parecer 

emitido por parte do IP, Infraestruturas de Portugal, S.A., a dimensão da parcela, a sua 

situação urbana e funcionalidade interna, devido à circulação e manobra de veículos 
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pesados, que seria prejudicada, a Câmara deliberou, nos termos do disposto na alínea 

c) do n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, aprovar a não 

dotação dos dois lugares de estacionamento público mediante o pagamento de uma 

compensação monetária, por terrenos não cedidos, no montante de 217,11€. ---------- 

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida e com as abstenções dos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís 

Pinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Tanto o Sr. Vereador Luís Pinho como a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano 

disseram que se abstinham desta votação, não por questionar a razão dos Técnicos 

Municipais que elaboraram a proposta em análise, mas porque a compensação a 

pagar pelos dois lugares de estacionamento, que deixam de ser criados, tem um valor 

financeiro residual. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS -------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 393/22 - APOIO FINANCEIRO PARA O CLUBE DE TÉNIS DE 

ÁGUEDA NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

– ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (F2) PARA A COBERTURA DOS CAMPOS 

PADEL – ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA N.º 329/21; -----------------------------  

-------Seguidamente a Câmara deliberou por unanimidade, tendo em conta o descrito 

na proposta que foi presente, relativamente ao apoio financeiro a atribuir ao Clube de 

Ténis de Águeda no âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – 

Associativismo Desportivo (F2) para a cobertura dos campos padel, aprovar a adenda 

ao Contrato-Programa n.º 329/21, designadamente as cláusulas Segunda e Décima, 

bem como o Anexo I (plano de pagamentos), os quais foram presentes e se 

encontram arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, dando-

se assim, por transcritos. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que, no seu entender, a 

Câmara tem que ser mais exigente no cumprimento dos prazos, e que lhe parece que, 

no caso presente, porque se trata de colocação de uma estrutura metálica e não de 

trabalhos de construção civil, as questões apresentadas não são justificativas para o 

atraso na execução da obra. --------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 394/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA VALONGUENSE NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (F2) PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BANCADAS E COBERTURA NO 

PARQUE DESPORTIVO BASTOS XAVIER. ------------------------------------------------------ 

-------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente e tendo como base as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
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artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o 

disposto no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, atribuir um apoio 

financeiro no valor de 90.577,00€ à Associação Desportiva Valonguense, destinado à 

execução de obras de construção de bancadas e cobertura no Parque Desportivo 

Bastos Xavier. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De igual forma, foi aprovado o respetivo Contrato-Programa, o qual foi presente 

e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião.------- 

-------Sobre este assunto o Sr. Vereador Antero Almeida disse que não entende os 

critérios que estão a ser usado para apoios à execução de obras nos clubes e, a 

propósito, questionou a situação das bancadas do campo de futebol da LAAC. -------- 

--------PROPOSTA 397/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE ÓIS DA RIBEIRA (ARCOR) PARA 

REPARAÇÃO DE UM VEÍCULO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

PARACANOAGEM --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, considerando o referido na proposta que foi presente, nomeadamente 

a importância de se constituir uma parceria para o funcionamento regular do projeto de 

“Desporto Adaptado”, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

financeiro no valor de 602,63€ à ARCOR, destinado a reparar uma carrinha de 9 

lugares de que a associação é proprietária. ------------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar o respetivo Contrato-

Programa que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 399/22 - CONCESSÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO 

N.º 331/2022, CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÁGUEDA E O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA ------------- 

-------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho, nos termos 

do Protocolo oportunamente celebrado com a instituição, atribuir à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, um apoio financeiro no 

valor de 50.000,00, destinado a comparticipar a aquisição de um camião trator 

rodoviário usado, da marca MAN, modelo TGS, de 07/2013, pelo valor de 

39.360,00€, de um porta-máquinas usado, da marca Fruehauu, modelo 

P32/297, pelo valor de 11.070,00€ e de fardamento diverso, pelo valor total de 

13.048,71€. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------Os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho disseram que o seu 

sentido de voto se deve ao facto de também se terem abstido aquando da 
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aprovação do Protocolo de Colaboração, para efeitos de atribuição de 

subsídios àquela associação, aprovado em reunião de 04 de agosto último. --- 

-------A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou o 

ponto de situação da criação do Unidade de Proteção Civil do Préstimo, tendo 

o Sr. Vereador Vasco Oliveira informado que o assunto está pendente de uma 

formalidade administrativa que se encontra em curso. -------------------------------- 

-------PROPOSTA 395/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS - PROJETO JOVEM -------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

tendo em conta as circunstâncias excecionais e a urgência do assunto, ratificar o 

Despacho do Sr. Vereador Vasco de Oliveira, datado de 17 de outubro último, através 

do qual isentou o Projecto Jovem – Associação Cultural Recreativa de Fermentelos, 

do pagamento das taxas relativas à licença especial de ruído, no âmbito do evento 

“Baile de Halloween”, a realizar no dia 31 de outubro, num espaço da Associação, sito 

em Fermentelos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 396/22 - CAMPANHA DE APOIO FINANCEIRO À 

ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS ------------------------------------------------------------- 

--------Face ao teor da Proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à candidatura do Município de Águeda ao apoio financeiro do 

ICNF I.P., relativo à esterilização de cães e gatos, para efeitos de comparticipação 

destas intervenções cirúrgicas realizadas aos animais adotados do Canil Municipal.--- 

--------Mais foi deliberado que este apoio seja extensível, por intermédio da Câmara 

Municipal de Águeda, aos munícipes que, por opção, tenham procedido à esterilização 

dos seus animais de companhia, através da abertura de um procedimento de 

candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Esta deliberação foi tomada nos precisos termos da proposta que foi presente e 

se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. --------- 

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho colocou algumas 

questões relativamente ao documento que foi presente para análise, porque, na sua 

opinião, tendo em conta os seus efeitos, o assunto deveria ser formalizado mediante 

um Regulamento e não como uma mera elencagem de condições. ------------------------- 

-------JUNTAS DE FREGUESIA ----------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 400/22 - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PARA 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS DECORRENTES DA CANDIDATURA APROVADA E 
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COFINANCIADA PELO FUNDO AMBIENTAL PARA REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 

E PAISAGÍSTICA DA PATEIRA DE FERMENTELOS. ----------------------------------------- 

--------Seguidamente a Câmara aprovou e deliberou, por unanimidade, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com disposto na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 33.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, os contratos interadministrativos de delegação de competências que a 

seguir se referem, a celebrar com a Junta de Freguesia de Fermentelos, e com as 

Uniões de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, de Recardães e Espinhel e de 

Travassô e Óis da Ribeira. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar as minutas dos referidos 

contratos, que foram presentes e se encontram arquivadas na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião: ------------------------------------------------------------------------- 

-------1 – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para 

Requalificação Ambiental e Paisagística da Pateira de Fermentelos – remoção de 

Espécies Exóticas da flora Invasora, a realizar com a Junta de Freguesia de 

Fermentelos, União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, União de Freguesias 

de Recardães e Espinhel, União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; --------- 

-------2 – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para 

Requalificação Ambiental e Paisagística da Pateira de Fermentelos – beneficiação dos 

acessos para o equipamento de recolha e remoção (descarga e transporte) das 

Espécies Exóticas Invasoras, a realizar com a Junta de Freguesia de Fermentelos;--- 

---------Foi, ainda, deliberado, por unanimidade, submeter esta resolução a autorização 

prévia da Assembleia Municipal com vista à assunção do compromisso plurianual, de 

acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, na sua redação atual.  

---------Relativamente este assunto o Sr. Vereador Antero Almeida disse que saúda a 

medida, que na sua opinião já vem tarde, mas que é melhor tarde que nunca. --------- 

---------PROPOSTA 398/22 - CELEBRAÇÃO DE ADENDA AO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO N.º 187/22, CELEBRADO COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

RECARDÃES E ESPINHEL. --------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

em conformidade com a minuta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, aprovar e submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º e nas 

alíneas o), t) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a celebração de uma Adenda ao Protocolo de Colaboração n.º 

187/22, o qual teve como objeto a atribuição de um apoio financeiro no valor total de 
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48.000,00 €, e foi celebrado a 1 de julho de 2022, entre o Município e a União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel. --------------------------------------------------------------- 

-------PESSOAL -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 401/22 - RECRUTAMENTO DE MAIS UM ASSISTENTE 

OPERACIONAL - MOTORISTA, PREVISTO E NÃO OCUPADO NO MAPA DE 

PESSOAL PARA 2022, COM RECURSO À RESERVA DE RECRUTAMENTO 

INTERNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando o referido na proposta que foi presente e o disposto no n.º 1 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro, na sua atual redação, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de mais um Assistente 

Operacional – Motorista, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal para 2022, com 

recurso à reserva de recrutamento interna. -------------------------------------------------------- 

-------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO --------------------------------------------- 

-------Principiou por usar da palavra o Sr. José Martins Vieira, residente na Travessa de 

Vale Domingos que pretendendo pintar a sua habitação, solicita que a Câmara 

proceda à execução da valeta que já está prevista há bastante tempo. ------------------- 

--------A Câmara tomou nota do pretendido. ------------------------------------------------------- 

--------De seguida, interveio o Sr. António Santos Vaz Lima, residente na Viela do 

Costa n.º 66, nos Sobreirinhos, que diz encontrar-se em muito mau estado de 

conservação, onde é difícil circular, pelo que vem solicitar o seu alcatroamento, 

aproveitando que andam a fazer pavimentações na zona. ------------------------------------ 

--------O Sr. Vice-Presidente informou que se vai averiguar a possibilidade de 

corresponder ao solicitado. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo este período de intervenção do publico, usou da palavra o Sr. 

Jaime Oliveira, residente na rua do Vale do Amieiro, no Gravanço, que solicita a 

reparação daquela via que se encontra em muito mau estado de conservação. -------- 

--------O Sr. Vice-Presidente informou que se vai averiguar a possibilidade de 

corresponder ao solicitado. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------Eram dezasseis horas e dez minutos quando o Sr. Vice-Presidente, que presidia 

aos trabalhos, declarou a reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente 

ata que eu, Maria de Lurdes Duarte da Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o 

Sr. Presidente, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------- 

---- 
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Balanço do 1º ano de Mandato 

 

Decorre um ano sobre a tomada de posse deste executivo (2021-10-27), tendo-se esgotado 

25% do tempo do mandato, e os vereadores do Partido Socialista entendem que devem 

efetuar um balanço do trabalho que têm vindo a desenvolver e que passou muito para além 

das questões que passam para a opinião pública e que nem sempre são as mais importantes 

ou pelos melhores motivos. 

 

Uma nota prévia vai para o compromisso de honra assumido de cumprir com “(…) lealdade as 

funções que me são atribuídas”, de vereadores sem pelouro, em regime de não permanência, 

ou seja, vereadores da oposição. 

Sempre primamos a nossa atuação pela ética, elevação no confronto político, respeitado a 

diferença de visões e dando liberdade a um executivo eleito por maioria para concretizar o seu 

manifesto eleitoral. 

 

No que respeita ao Estatuto do Direito de Oposição, regulado na Lei nº 24/98 de 26 de maio, 

os vereadores em regime de não permanência, sem pelouros atribuídos, são titulares do 

direito de oposição podendo acompanhar, fiscalizar e criticar as orientações políticas do órgão 

executivo através da informação sobre o andamento dos principais assuntos de interesse 

público relacionados com a sua atividade (artigo 4º), da audição sobre as propostas de 

orçamento e plano de actividades (art. 5º, nº3), da intervenção sobre quaisquer questões de 

interesse público relevante e da participação em todos os actos e actividades oficiais que, pela 

sua natureza, o justifiquem (art. 6º). 

Neste primeiro ano de mandato, conforme já deixamos registado em ata enumeras vezes: 

 Temos conhecimento dos assuntos pela comunicação social  (ex: distribuição de 

pelouros, resultados das reuniões com membros do governo, aprovação de 

candidaturas PRR); 
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 Não é dado conhecimento prévio da agenda de eventos da Câmara, mesmo os que 

são organizados pela própria autarquia, impossibilitando os vereadores da oposição de 

participarem; 

 A informação solicitada é submetida a uma triagem e entregue a conta gotas  (ex: 

Custos do Natal 2021 foram apresentados num excel, quando a autarquia tem um 

sistema de contabilidade analítica, onde todas as despesas com o evento ficam ali 

espelhadas); 

 Existem dossiers, como é o caso do Driving Range, em que há uma recusa em 

partilhar a documentação (relacionada com as informações técnicas e pareceres, e 

eventual apuramento de responsabilidades, que culminaram com a revogação do 

contrato). 

O outro ponto que gostaríamos de dar nota, é o sentimento de um executivo em maioria, que 

julga não precisar da oposição.  

Os Líderes que inspiraram muitos políticos a nível mundial, sempre pautaram a sua 

intervenção pelo diálogo, pela colaboração, mesmo quando estavam em situação de poder 

absoluto. O executivo mostra não ter esta visão quer com os vereadores da oposição, quer 

com os próprios cidadãos. Entendemos, que perde a oportunidade da melhoria contínua dos 

dossiers. 

Fruto da teimosia e da falta de respostas aos pedidos de esclarecimentos e de melhoria, três 

dossiers foram colocados à sindicância de entidades externas, com competência para a sua 

apreciação: 

 Apoio à UBA no ano 2021, remetido para o Tribunal de Contas; 

 Apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara de Águeda para o Natal de 2021, 

remetido para o Tribunal de Contas; 

 Boletim Municipal, remetido para a Entidade Reguladora da Comunicação Social. 

Se existe uma visão de que os vereadores da oposição são do contra, não é essa nossa visão e 

postura, pelo que importa desconstruir três mitos sobre a oposição em Águeda: 
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1º Mito – A oposição está contra tudo 

 

Até ao dia 31 de Outubro de 2022 apreciámos cerca de 480 propostas, cuja a nossa atividade 

passou pela sua análise e estudo, onde apresentamos sugestões de melhoria, o que conduziu a 

que muitas (3,54%) fossem retiradas e criticamos aquelas que mereciam tal pos ição, 

fundamentando sempre o nosso sentido de voto. 

Os vereadores do Partido Socialista votaram favoravelmente a 81,25% das propostas, votaram 

contra em 5, 63% e abstiveram-se em 7,08%. 

 

2º Mito – O PSD passa todas as propostas 

 

Numa análise global das propostas, tendo em consideração as 3 forças partidárias com assento 

neste executivo, verifica-se que 78,44% das propostas foram aprovadas por unanimidade e 

21,56% das propostas foram aprovadas por maioria.  

Neste sentido, é importante que os aguedenses, as associações e as empresas que quando 

vêm os seus pedidos aprovados, que existe um coletivo com três forças partidárias, onde todos 

estão em posição de igualdade com um voto. 

 

3º Mito – Uma oposição sem ideias que só critica 

 

Os vereadores do Partido Socialista no primeiro ano de mandato apresentaram 5 propostas 

formalmente: 

1. Proposta de Aditamento ao Regimento para Transmissão das reuniões de Câmara pelo 

ÁguedaTV e colocação da ordem de trabalhos nas redes sociais (reunião de 2022-01-

20); 

2. Proposta de alteração dos critérios de atribuição do subsídio ao Arrendamento, 

presentes no Código Regulamentar do Município de Águeda (Parte E) (reunião de 

2022-04-07); 

3. Proposta para elaboração de um Plano Municipal de Saúde (reunião de 2022-06-02) 

4. Para a distribuição gratuita de produtos de higiene feminina reutilizáveis nas escolas 

públicas do concelho, para combater a pobreza menstrual e promover hábitos de 

consumo ambientalmente mais sustentáveis (reunião de 2022-07-21); 

5. Proposta de alteração à proposta nº 385/2022 – Atribuição de Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior 2022/2023 – fixação do número de bolsas (reunião de 20/10/2022). 
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Verificamos que 75% das propostas foram chumbadas pela Maioria do PSD e 25% aprovadas 

por unanimidade (Plano Municipal de Saúde). 

Importa referir que a proposta de alteração dos critérios do Subsídio ao Arrendamento foi 

retirada, para ser analisada pelos serviços municipais e incorporada na alteração ao Código 

Regulamentar em curso. 

 

Mas muitas mais propostas foram apresentadas no período antes da ordem do dia, sobre a 

forma de preocupações ou sugestões, onde apelámos ao executivo que estudasse as ideias, 

encontrasse as melhores soluções para a sua operacionalização, que destacamos de acordo 

com a cronologia com que foram apresentadas: 

1. Reforçar a iluminação de Natal nas áreas comerciais das freguesias (reunião de 18-11-

2021); 

2. Estratégia Local de Habitação (Reuniões de 18-11-2021 até 20-10-2022); 

3. A situação da vacinação e do centro de vacinação, a propagação do vírus da COVID e 

os planos para a sua contenção (reunião de 02-12-2021 onde apresentamos uma 

proposta de Carta Aberta ao Diretor do ACES Baixo Vouga, e seguintes até ao aliviar 

das restrições e à mudança do Centro de Vacinação para o GICA); 

4. Sugestão de melhoria para que as propostas referentes aos pedidos de dispensa de 

Espaços Verdes, incorporassem uma preocupação com as alterações climáticas e 

passassem a ser apresentadas com uma informação técnica sobre os espaços verdes 

existentes na envolvente, zonas quentes, entre outros (reunião de 02/12/2021); 

5. Sugestão de melhoria das propostas de compensação dos lugares de estacionamento, 

onde deve ser revista a tabela de taxas, dado que os valores são diminutos (reunião de 

02/12/2021); 

6. Preocupações com a fixação das populações mormente através de politicas pró-ativas 

sugerindo a criação de apoios à natalidade (Reunião de 16-12-2021); 

7. Pedido de gabinete para os Vereadores da Oposição, para que estes possam reunir 

com os munícipes (Reunião de 16-12-2021 e seguintes); 

8. Alargar a metodologia das Escolas Ubuntu em curso na Escola Secundária Marques de 

Castilho à ESAP, sendo necessário que a Câmara estabeleça um protocolo com o IPAV 

(Reunião de 16-12-2021); 

9. Implementação de um Centro de Testagem COVID no Estacionamento do Mercado 

Municipal, tendo em consideração o aumento dos números (Reunião de 16-12-2021); 

10.  Lançamento de uma campanha de sensibilização dos munícipes para taparem os poços 

destapados, alertando para os processos de contraordenação (reunião de 06-01-2022); 
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11.  Sugestão para que a máquina de rasto adquirida pela Câmara e entregue aos 

bombeiros seja usada fora da época de incêndios na limpeza das áreas florestais e 

abertura de estradões, em todas as freguesias (reunião de 03/02/2022); 

12.  A preocupação com a saúde pública e as politicas ambientais nomeadamente ao 

propor levantamento da fontes de água existentes no concelho e o controlo da 

qualidade das mesmas com afixação dos resultados, já que se verifica a utilização a sua 

por parte dos cidadãos para consumo humano e não se conhece o estado das mesmas 

(reunião de 03/02/2022); 

13.  Colocação/abertura das instalações sanitárias nos parques verdes do concelho, para 

que possam ser usadas pela população (reunião de 03/02/2022) , por se ter 

identificado que muitas estão encerradas apesar da elevada procuras daqueles 

espaços; 

14.  Sugestão para que o modelo do Agitágueda 2022 fosse discutido em reunião de 

executivo (reunião de 03/03/2022); 

15.  Lançamento para discussão a iniciativa que a Câmara deveria tomar promovendo 

medidas que ajudassem o tecido empresarial do concelho a promover o 

desenvolvimento económico e tecnológico através do investimento, inclusive com 

recurso aos apoios existentes. Promover o desenvolvimento de clusters específicos 

para a Cerâmica, Indústria das “2 rodas”, setor da iluminação urbana e residencial e 

florestas (reunião de 17/03/2022), criação de painéis de discussão das necessidades 

com participação dos empresários e seus colaboradores, associações representativas e 

eventuais convidados; 

16.  Espaço de convívio para cidadãos oriundos da Ucrânia, com acesso internet e 

televisão, para que estes possam acompanhar o desenrolar da situação em conjunto 

(reunião de 17/03/2022); 

17.  Campanha de sensibilização da população para a Erva das Pampas, como espécie 

invasora e para cortas os penachos para as sementes não serem libertadas (reunião de  

17/03/2022 e 01/09/2022); 

18.  Sugestão para o lançamento de uma campanha informativa aos munícipes sobre os 

incentivos municipais de optarem por uma construção sustentável (reunião de 

17/03/2022); 

19.  Mobilidade a pedido e o plano de transportes para o município o que designamos de 

“Estratégia para a mobilidade Municipal” (reunião de 07/04/2022) atentas as 

dificuldades no acesso às zonas industriais, no mercado de arrendamento ao 

20/22,1 2022-10-28



6 
 

envelhecimento da população e desertificação da parte interior do concelho (reunião 

de 07/04/2022); 

20.  Aquisição de um equipamento mecânico para apoiar as Juntas de Freguesia de forma 

rotativa, na limpeza das bermas e valetas (reunião de 19/05/2022); 

21.  Apoio da Câmara Municipal a todos os clubes desportivos para a aquisição de 

desfibrilhadores (reunião de 19/05/2022); 

22.  Arte urbana na cidade deve ser mais do que uma coleção de artistas, deve ser um 

roteiro cultural, que fale da nossa identidade, pelo que há instalações que não estão a 

ser bem conseguidas (reunião de 02/06/2022); 

23.  Sugestão para alteração do modelo de apresentação da informação financeira em 

reunião de executivo (reunião de 23/06/2022 e seguintes); 

24.  Aumentar a área atribuída às associações no recinto do Agitágueda, o que conduz a 

uma alteração do modelo com um eventual prolongamento do recinto (reunião de 

23/06/2022); 

25.  Realização de sessões de esclarecimento nas freguesias onde vai passar a ligação 

Águeda-Aveiro, dado que os agentes imobiliários já estão no terreno (reunião de 

23/06/2022); 

26.  Sugestão de instalação da piscina Fluvial na margem sul do rio ou colocação de acesso, 

para aproveitar a área verde e os balneários do centro de canoagem, bem como a 

aquisição de cadeira especial que possibilitasse o acesso ao equipamento por parte de 

pessoas com mobilidade reduzida(reunião de 23/06/2022 e 07/07/2022); 

27.  Colocação de painéis informativos nas margens da Pateira alertando que os jacintos 

são uma espécie invasora e para não colherem (reunião de 04/08/2022); 

28.  Alteração da tenda dos produtos hortícolas do mercado municipal, dado que está 

encardida, proposta para criação de pontos de água para os produtores e respetivo 

escoamento, melhoria na instalação elétrica e piso da estrutura (reunião de 

01/09/2022);… 

 

É necessário afirmar que 100% das sugestões/propostas apresentadas não tiveram seguimento 

pelo executivo de maioria do PSD. 
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Face a tudo o que se encontra exposto, os vereadores do Partido Socialista entendem que têm 

uma atitude ética, proativa, norteados pelo seu manifesto eleitoral e pelas preocupações e 

necessidades que lhes são transmitidas pelos aguedenses, associações e empresas.  De tudo 

faremos para continuar o nosso caminho e a honrar o compromisso que assumimos com os 

aguedenses. 

Águeda, 3 de Novembro de 2022 

 

Luís Pinho 

Daniela Herculano 

 

 

Anexo – Listagem de documentação solicitada e não entregue até à data 

 Processo Driving Range (Reunião de 02/11/2021 reiterado nas seguintes); 

 Listagem de candidaturas a fundos (20/01/2022 reiterados nas reuniões seguintes);  

 Pedido de contratos celebrados com José Serra no último ano (03/03/2022); 

 Processo da Piscina Fluvial (07/07/2022 e reiterado nas seguintes); 

 Plano Intermunicipal de Transportes da Região de Aveiro (21/07/2022); 

 Relatório do Agitágueda 2022 (04/08/2022); 

 Ata do Júri do concurso do CAA para o programador (Reunião de 04/08/2022); 

 Relatório da Viagem a Cabo Verde (reunião de 22/09/2022); 

 Relatório da viagem à Grécia e apresentação realizada (reunião de 06/10/2022); 

 Relatório da Feira das Lambarices 2022 (Reunião de 06/10/2022); 

 Relatório do índice de Sustentabilidade de 2022 (reunião de 06/10/2022); 

 Ofício remetido pelo Tribunal de Contas, relativo à ligação Águeda-Aveiro (Reunião de 

20/10/2022);… 
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