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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 4/22, EXTRAORDINÁRIA, DO EXECUTIVO  

REALIZADA NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

---------Aos sete dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma 

reunião Extraordinária da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS 

VIEGAS SANTOS, 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 dezassete horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião.----- 

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

---------PROPOSTA 431/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS NÃO ESTRUTURAIS E 

DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS - CENTRO EDUCATIVO DE AGUADA DE CIMA. ----

----Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Centro Educativo de Aguada de Cima e 

verificando-se que a mesma se encontra concluída, não havendo nenhuma 

observação a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou 

de falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o Empreiteiro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o auto da referida vistoria e, consequentemente, 

receber definitivamente a obra em causa. --------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 432/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS NÃO ESTRUTURAIS E 

DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS - INTERLIGAÇÃO ENTRE O CENTRO ESCOLAR E 

A EB 2,3 DE AGUADA DE CIMA --------------------------------------------------------------------- 

--------Constatando-se, após vistoria efetuada à totalidade da empreitada de  

elementos construtivos não estruturais e das instalações técnicas - Interligação entre o 

Centro Escolar e a EB 2,3 de Aguada de Cima, que a mesma se encontra concluída, 

não havendo nenhuma observação a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o Empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

respetivo auto de vistoria e, consequentemente receber definitivamente a obra em 

causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------PROPOSTA 433/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - CENTRO EDUCATIVO DE AGUADA DE CIMA ----------- 

---------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Centro Educativo de Aguada de 

Cima, nos termos das alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 5 e n.º 8 do artigo 295.º do 

Código dos Contratos Públicos, e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

tendo sido corrigidas todas as deficiências elencados no auto de vistoria anterior, e 

não havendo nenhuma observação a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o Empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

liberação total da caução existente. ------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 434/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - INTERLIGAÇÃO ENTRE O CENTRO ESCOLAR E A EB 

2,3 DE AGUADA DE CIMA ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Interligação entre o Centro Escolar e 

a EB 2,3 de Aguada de Cima e face ao exposto no auto de vistoria geral para efeitos 

de liberação da caução, nos termos das alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 5 e n.º 8 do 

artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, através do qual se verifica que a 

mesma se encontra concluída, não havendo nenhuma observação a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez, 

pelas quais se deva responsabilizar o Empreiteiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e proceder à liberação total da 

caução existente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------PROPOSTA 435/22 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RELATIVA A 

VISTORIA TÉCNICA AO PARQUE INFANTIL DA CASA DA CRIANÇA. ------------------ 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto 

no n.º 1 da alínea b), do artigo 18/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, 

isentar a Santa Casa da Misericórdia de Águeda, com sede na Rua da Misericórdia, 

n.º 219, em Águeda, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, do pagamento da 

taxa relativa à vistoria técnica ao parque infantil, sito na referida Rua da Misericórdia.  

---------PROPOSTA 436/22 - PROTOCOLO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO INFANTOJUVENIL “GIRASSOL” E APOIO À APRENDIZAGEM DA 

LÍNGUA PORTUGUESA POR CRIANÇAS UCRANIANAS. ----------------------------------- 

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

aprovar o Protocolo que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, a celebrar com a Subdelegação de Águeda da 

Associação dos Ucranianos em Portugal, nos termos do disposto nas alíneas d), h) e 
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m) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assim 

como nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

com vista ao desenvolvimento do Projeto Infantojuvenil “Girassol” e apoio à 

aprendizagem da língua portuguesa por crianças ucranianas. ------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 437/22 - APROVADA PELA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE BELAZAIMA DO CHÃO, CASTANHEIRA DO VOUGA E AGADÃO 

PELA DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DE FREGUESIAS EM 3 UNIDADES 

TERRITORIAIS AUTÓNOMAS — EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL PELA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------- 

---------Analisado todo o processo que foi presente, a Câmara deliberou emitir parecer 

favorável à proposta de desagregação da União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão em 3 unidades territoriais autónomas, devolvendo-se 

a autonomia à Freguesia de Belazaima do Chão, à Freguesia de Castanheira do 

Vouga e à Freguesia de Agadão, pertencentes ao Concelho de Águeda.----------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos a favor do Sr. presidente 

e dos Srs. Vereadores Edson Santos, Marlene Gaio, Vasco Oliveira e Daniela 

Herculano, com o voto contra do Sr. Vereador Antero Almeida e a abstenção do Sr. 

Vereador Luís Pinho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Durante a análise deste assunto, usou da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho 

para dizer que se trata de uma situação extraordinária, cujas razões devem ser bem 

fundamentadas e, na sua opinião, o que é invocado para a desagregação, são 

razões comuns que assistem a todas as Uniões de Freguesias, não vendo nelas 

motivo válido para que o Executivo dê o seu parecer favorável. ----------------------------- 

---------Acrescentou, este Sr. Vereador, que não depreende, do texto que foi presente, 

que estejam reunidas as condições exigíveis nem demonstrado o necessário erro 

manifesto para dar o seu parecer positivo às desagregações referidas. O processo de 

agregação de freguesias é estrutural e não é, em minha opinião, decorrido tempo 

suficiente para se avaliar da sua bondade e eficácia. Entretanto já muito se andou e os 

resultados podem demorar a chegar para que as pessoas se apercebam das 

eventuais vantagens. Já as desvantagens são percecionadas de imediato e até 

sabidas no momento da decisão de criação das uniões de freguesia. Pelo que foi dito 

e percebendo os motivos e emoções agora em discussão, abstém-se da votação. ---- 

---------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que interveio a seguir, disse que o 

Governo do Partido Socialista cumpriu com o prometido, criando um procedimento 

extraordinário, para permitir reverter a situação das Juntas de Freguesias que se 

agruparam em 2012 e cuja população não está satisfeita com a situação. --------------- 
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--------Clarificou a Sr.ª Vereadora que, por princípio é contra a desagregação, porque 

reconhece que a agregação traz ganhos de escala, por exemplo ao nível do peso que 

o número de habitantes tem em candidaturas a Fundos Comunitários. Contudo, 

existem outros dois princípios que foram ponderados na decisão do seu sentido de 

voto: a participação e envolvimento da população, quer ao nível do abaixo-assinado, 

quer na Assembleia de Freguesia; e, a sua palavra, aquando da campanha das 

eleições autárquicas de 2021, que quando confrontada com a situação disse que 

estaria do lado dos interesses da população, caso o procedimento extraordinário de 

desagregação avançasse. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais referiu que o seu voto favorável relativamente à proposta, não significava 

que esteja em desacordo com o Vereador Luís Pinho. O sentido de voto foi discutido 

dentro da estrutura do PS Águeda, onde os eleitos irão apoiar as decisões da 

população, votando favoravelmente ou abstendo-se, de acordo com a sua 

consciência. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida também se pronunciou acerca deste assunto 

para dizer que teria todo o gosto em votar pelo povo, mas que não se realizou 

qualquer referendo dando a oportunidade ao povo de se pronunciar, porque o governo 

não dotou a Lei de qualquer mecanismos para aferir do vontade da população, por 

isso vota contra a emissão de parecer favorável. ------------------------------------------------ 

-------Também o Sr. Vereador Vasco Oliveira se pronunciou acerca do assunto para 

dizer que era o PSD que estava no poder quando foram abrigados a agregar as 

freguesias e que também não houve, nessa altura, qualquer referendo para que a 

população se manifestasse sobre essa questão. ------------------------------------------------ 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que entende que as Juntas de Freguesia devem 

desenvolver uma política de proximidade, porque são quem mais perto estão dos 

problemas da população, e que, no caso em análise, em que o território da União de 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão é enorme, com  

cerca de 90 Km2, não se consegue essa proximidade, dada a distancia entre 

povoações, afirmando que teve a perceção disso quando foi presidente dessa União 

de Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, que interveio a seguir, disse que as 

Assembleias de Freguesia são um órgão de 1.ª linha na representatividade das 

populações, pelo que se deverá respeitar as suas resoluções, porque reconhece que 

são elas quem melhor conhecem as necessidades e interesses das populações. ------ 

--------De seguida, interveio o Sr. Presidente que principiou por dizer que tem o maior 

respeito pelos munícipes e que trabalhou com os presidentes de juntas separadas e 

depois de unidas e que não viu quaisquer alterações. ----------------------------------------- 
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--------Continuando a sua intervenção o Sr. Presidente lembrou a antiga Junta de 

Freguesia de Macieira de Alcôba, que tinha cerca de 80  eleitores, o que não permitia 

o ato eleitoral para a Assembleia de Freguesia, era eleita por Plenário, e mesmo 

assim, tinha pessoal, tinha viaturas e fazia obra, não obstante ter tão poucos 

habitantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que não se pode querer que existem freguesias da 

dimensão de municípios. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Posto isto o Sr. Vereador Antero Almeida apresentou a seguinte Declaração de 

Voto de Vencido: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------”Voto contra esta proposta por uma questão de princípio. ----------------------------- 

--------Muitos poderão pensar e farão vender a ideia de que se trata de eu não me 

preocupar com os anseios de Aguada de Baixo e da Borralha, de Espinhel, Belazaima 

do Chão, Agadão ou Castanheira do Vouga. Falo destas por serem aquelas mais 

vocais a mostrar o seu desagrado com as uniões de freguesia. ----------------------------- 

--------Mas é precisamente o inverso. -----------------------------------------------------------  

--------A minha imensa preocupação com estas populações não me permite votar 

favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considero que estas desagregações são um erro histórico, um erro crasso, 

alimentado por algumas vozes populistas com interesses pessoais e políticos ainda 

por descortinar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O processo de União foi tudo menos claro e pacífico, concedo. No entanto, não 

se corrige um erro com outro ainda maior. --------------------------------------------------------- 

---------Durante esta década pouco ou nada foi feito para criar uma verdadeira união 

identitária entre os diversos lugares e freguesias. Se pertencemos todos ao mesmo 

concelho, como será possível não criarmos laços com os nossos vizinhos?!? ---------- 

---------Apesar de tudo, vou-me abster de referir os diversos erros técnicos e lapsos 

constantes das propostas que truncam uma realidade para que esta possa caber no 

tal erro manifesto que a lei exige. -------------------------------------------------------------------- 

--------Limito-me a uma análise política desta questão, quiçá a mais importante. -------- 

--------Entendo todos os argumentos e o descontentamento de franjas da população. 

Reconheço o problema, só entendo que a desagregação não é, de todo, a solução. -- 

--------Este aparente fracasso das Uniões de Freguesias tem um nome e um culpado: 

Jorge Almeida. Um já dinossauro da política. Presidente da Câmara há 5 anos, e vice-

presidente com o pelouro das freguesias durante os anteriores 12 anos. O espelho da 

sua fraca governação está aqui patente, no descontentamento generalizado das 

freguesias que se sentem abandonadas.----------------------------------------------------------- 
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---------Tenho pugnado ao longo destes dois mandatos em que sou vereador, pelo 

aumento das transferências para as Juntas de Freguesia precisamente para que mais 

obra possa ser feita, obra de proximidade, tão importante que ela é nas freguesias. ----

-----Em jeito de desabafo, não é sequer o município capaz de, como já sugeri, colocar 

uma mera árvore de Natal em cada lugar de freguesia, apenas para as pessoas 

sentirem que há alguém na sede de concelho que lhes deseja Feliz Natal e pensa 

nelas!!!! Só pensamos em quem vem de fora.-------------------------------------------- 

---------Os próprios presidentes de junta sentem-se manietados e sem margem de 

manobra para bem servir as suas populações e acabam por ser o saco de pancada 

pelas falhas do presidente da Câmara, a quem não querem desagradar pois então, se 

o afrontarem, mais dificuldade têm em obter o seu aval seja para o que for. Muitas 

vezes acusados de não estarem presentes, de não fazerem, de não terem influência 

na Câmara e junto do seu presidente, esquecem as populações que os acusam de 

que não é assim que as coisas devem funcionar. Um presidente de câmara 

competente e magnânimo não olha a cores nem a caras na hora de apoiar uma 

freguesia. Não olha a quem é mais critico ou mais subserviente. Infelizmente, não é 

esse o caso no nosso concelho.----------------------------------------------------------------------- 

--------Estes processos são a prova cabal da falta de coragem política que vai 

sufocando o nosso concelho. Discordar deste presidente e das suas políticas é uma 

loucura, um desafio, um acto de coragem. Muitas das pessoas que votaram nas 

assembleias de freguesia não concordam com este processo, mas faltou-lhes a 

coragem de se manifestarem, em consciência. Sobretudo porque têm receio das 

consequências eleitorais de uma tomada de posição mais assertiva. Demitem-se, 

portanto, de cumprir com a sua função. Mesmo neste executivo, acredito que haverá 

quem não vote de acordo com aquilo que é a sua verdadeira opinião. -------------------- 

--------No entanto, diga-se em abono da verdade, esta lei é um presente envenenado. 

---------Em 2011, a Troika exigiu a união de municípios, processo que o governo de 

então travou com a contrapartida das uniões de freguesias. Temo que novo processo 

de exigência de união de municípios se avizinhe. ----------------------------------------------- 

---------Todo o processo foi desde então mal conduzido e todos se focaram naquilo que 

separava as freguesias mais do que naquilo que as podia unir, perante a passividade 

de uma Câmara Municipal reactiva. ----------------------------------------------------------------- 

----------O reacender destas divergências causa-me enorme preocupação. Como ficará 

a convivência de freguesias unidas após um eventual chumbo (em alguma instância) 

destes processos? --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Um escusado potencial foco de destabilização…. -------------------------------------- 
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---------Não podia deixar de fazer um voto de louvor público a dois grandes presidentes 

de junta, nomeadamente os presidentes da União de Freguesias da Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga, e o Presidente da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de 

Alcoba. Nem sequer a desagregação foi um tema discutido pelas populações, pois 

estes têm cumprido com brio e competência exemplares as suas funções. -------------- 

--------Territórios vastos e populosos geridos superiormente, com uma liderança que 

não se deixa subalternizar ao despotismo reinante na Câmara Municipal em que o 

importante é ter as Juntas “na mão”! A prova disso será a aprovação destas 

desagregações. Todos concordam com a falta de apoio da Câmara, no entanto, 

ninguém o verbaliza.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Mais recentemente, neste mesmo órgão, tentei abordar o tema, desafiando o Sr. 

Presidente a liderar estes processos de desagregação, ainda que sem emitir opinião, 

mas podendo realizar diversas sessões de esclarecimento com técnicos e académicos 

competentes, que pudessem esclarecer as populações e desfazer alguns mitos que se 

têm criado, levando-as a emitir uma opinião informada e racional, sem o apego 

passional que estas questões e estes bairrismos exacerbados despertam. -------------- 

--------Como se não bastasse, estes processos surgem um ano após as eleições 

autárquicas. Esta lei já se encontrava aprovada e não ouvi uma única voz falar deste 

tema. Não foram realizados debates sobre este tema, não foi emitida qualquer opinião 

dos candidatos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Resta-me concluir pela falta de legitimidade política sobretudo dos membros das 

assembleias de freguesia que se candidataram a uma união de freguesias e agora 

votam a sua desagregação, sem que o povo saiba verdadeiramente e com 

antecedência a sua opinião em tão importante assunto.  -------------------------------------- 

--------Convocar novas eleições? Não seria caso para tanto, mas deveria sem sombra 

de dúvida existir um referendo em que toda a população se pudesse manifestar de 

forma democrática. --------------------------------------------------------------------------------  

---------Não sei o que o futuro reserva, mas sei algo muito importante. E sem querer 

contribuir para o slogan de próximas campanhas devo aqui deixar um lugar-comum: - 

---------“Sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe!” --------------------------- 

--------E muito estranho que uma coligação que insiste na palavra Juntos seja 

potenciadora de separações!!!”------------------------------------------------------------------------ 

---------PROTOCOLOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 438/22 - MEDIDA EMPREENDE XXI - PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em conta o descrito na proposta que foi presente e  o disposto na  Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece nas alíneas u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º 
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do Anexo I, que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, 

cultural educativa, desportiva ou outra de interesse para o município, e promover e 

apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a 

atividade económica de interesse municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar no 

seguimento da aprovação, pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional, da 

candidatura da Incubadora de Empresas do Município de Águeda enquanto Entidade 

de Acompanhamento da Medida Empreende XXI . --------------------------------------------- 

---------CONTAS DO MUNICÍPIO --------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 439/22 - RELATÓRIO SEMESTRAL - 1º SEMESTRAL 2022 --------

--Prosseguindo os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento, nos termos do disposto 

na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, do relatório 

semestral do auditor externo sobre a situação económica e financeira do Município, o 

qual será remetido à próxima sessão da Assembleia Municipal, também para 

conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho disse que, na sua opinião, este documento, nesta 

altura, é extemporâneo, porque já foi aprovado as Grandes Opções do Plano e 

Orçamento, tendo o Sr. Vereador Edson informado que já deu instruções aos serviços 

para que, futuramente, seja disponibilizado mais cedo. ---------------------------------------- 

---------Eram dezoito horas quando o Sr. Presidente 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.º 75/2013, de 12 de setembro. ---- 
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