
ACTA Nº 20 

Acta da Sessão Extraordinária do dia 12 de Novembro de 2008 

-------- Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e oito, pelas vinte horas e trinta minutos, na sala de sessões 

do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor Jorge 

Domingues Camarneiro, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino dos Santos Manangão e pelo senhor Óscar 

Lopes Francisco, respectivamente primeiro e segundo secretários. ------------------------------------------------------------ 

-------- Feita a chamada verificou-se que faltaram à presente Sessão os seguintes deputados municipais: Hugo Jorge, 

substituído por Sílvia Santos, Ana Maria Vasconcelos, José Gonçalo Prior, Elisabete Pequeno, Joaquim Pires 

Plácido, Maria Helena Marques, substituída por Albano Gonçalves, Licínio Ramos, substituído por Manuel 

Reverendo e Manuel Bogalho, substituído por Manuel Nogueira. ------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores Carlos 

Neves, Albina Rocha, Fernando Capela e Marco Domingues. ------------------------------------------------------------------ 

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

-------- PONTO UM – APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA INTERVENÇÃO DE 

REQUALIFICAÇÃO - POLIS DA RIA DE AVEIRO. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por afirmar que esta proposta era inequívoca e que era o culminar 

de longos anos de luta pelo investimento na Ria de Aveiro, informando que esta luta se centrava em duas 

componentes: o investimento de requalificação e valorização da Ria e, ao mesmo tempo, a criação de um modelo de 

gestão integrada da Ria de Aveiro. Os autarcas foram bem sucedidos em apenas metade da sua luta, uma vez que o 

modelo de gestão ainda não foi alcançado, tendo no entanto sido possível encontrar uma solução com o Governo. A 

sociedade Polis da Ria copia modelos de polis em cidade, transportando todo o conhecimento e capacidade de 

execução e gestão dessas sociedades enquanto dinamizadoras dos centros das cidades. Como a sociedade polis não 

tinha sido acompanhada por um modelo integrado de gestão, iria fazer com que todos os projectos presentes na lista 

fossem mais difíceis de elaborar, aprovar e concretizar. Este plano estratégico é um passo muito positivo na 

requalificação e valorização da Ria de Aveiro, em que a componente turística aponta como objectivo a criação de 

oferta de hotelaria e de infra-estruturas turísticas de qualidade, tendo sido seleccionado, como exemplo, dois 

projectos, um no município de Ílhavo e outro em Vagos, o projecto “Costa do Sal”.---------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado começou por afirmar que os municípios que tinham o território 

banhado pela Ria de Aveiro tinham dos patrimónios turísticos, económicos e ecológicos mais ricos que existiam no 

pais, considerando que era um pena ver a Ria de Aveiro a morrer aos poucos e de dia para dia, sendo por isso 

necessária um intervenção profunda, sustentada e sustentável na Ria. Considerando que o que se conquistou com 

este plano estratégico era a apenas uma parte, pois enquanto não houvesse uma gestão descentralizada da Ria de 

Aveiro era complicado qualquer acção poder vir a realizar-se, afirmando que a CIRA devia continuar a lutar pelo 

objectivo de ter a gestão da Ria numa única entidade. Por fim, interrogou o executivo sobre quais as acções que 

estavam previstas no plano a ter lugar no concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------  

-------- A senhora deputada Luísa Costa questionou o executivo sobre o valor monetário presente no documento para 

o município de Vagos e como é que a Câmara esperava fazer face ao valor, se iria recorrer a empréstimos ou outro 

tipo de financiamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Presidente da Câmara informou que se pretende que os valores previstos sejam financiados em 

duas metades: uma por empréstimos e outra por fundos próprios da autarquia, reportando-se a quatro anos de 

investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação. ------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi aprovado o Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação – Polis da Ria de 

Aveiro, com vinte e seis votos a favor e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO DOIS – AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO POR SI OU POR INTERMÉDIO DA CIRA DO 

MUNICIPIO DE VAGOS NA SOCIEDADE POLIS DA RIA DE AVEIRO. ------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que, tendo sido aprovado o plano estratégico da intervenção, era 

necessário assumir a despesa financeira, e que esta seria assegurada pela Sociedade Polis através da participação 

social do município de Vagos. Surgiu assim a necessidade de aprovar a participação do município de Vagos na 

Sociedade através da CIRA, pois como esta era a nova comunidade intermunicipal, e por uma questão de eficácia, 

havia o entendimento que os municípios deveriam estar representados na Sociedade através da sua comunidade 

intermunicipal, até porque o grosso do investimento era intermunicipal. Este modelo foi aprovado por unanimidade 

pelos presidentes de câmara que compõe a CIRA. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Mário Tarenta começou por lamentar a forma como eram marcadas as Assembleias 

Municipais, considerando que se deveria ter cuidado com as alterações bruscas de datas das Assembleias, afirmando 

que devia ter havido pelo menos um contacto para saber se a marcação da Sessão da Assembleia para outro dia que 

não o dia de Sexta-feira iria causar algum transtorno a algum membro. Relativamente ao ponto em questão, 

interrogou o Executivo sobre a alternativa presente na redacção da ordem de trabalhos, pois na intervenção do 

senhor Presidente este apenas se teria referido à participação do município de Vagos na sociedade Polis através da 

CIRA, quando na redacção do ponto existia a alternativa de participação na sociedade só por si. ------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por justificar o seu pedido à Mesa da Assembleia para a marcação 

desta Sessão, porque havia necessidade de aprovar os pontos em questão, com carácter de urgência. Em resposta à 

questão levantada pelo senhor deputado Mário Tarenta, informou que a alternativa presente na redacção resultava da 

falta de processo de amadurecimento quanto à participação directa dos municípios no capital social, incluindo a 

participação da CIRA nos projectos de incidência de âmbito intermunicipal e a participação de cada município por 

si, revelando que havia dois municípios, Mira e Espinho, que não faziam parte da CIRA e que participavam no 

projecto por si, afirmando que esta dúvida continuava a subsistir pois não tinha sido discutida, permitindo-se assim 

uma deliberação com este âmbito e com esta abertura para caso se achasse mais correcto a participação de cada 

município no capital social ou a participação através da CIRA, sendo por esta razão a presença da alternativa na 

redacção, revelando que estas tinham sido as instruções dadas pelo ministério do Ambiente. Por fim, considerou 

fazer mais sentido que cada município participasse por si na sociedade. ------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Mário Tarenta interrogou se os municípios de Mira e Espinho pertenciam a CIRA e se todos os 

municípios que faziam parte da CIRA tinham a mesma influência e o mesmo poder de decisão. -------------------------

-------- O senhor Presidente da Câmara confirmou que os municípios de Mira e de Espinho não fazem parte da CIRA 

e que em relação ao poder de decisão dos municípios na CIRA informou que cada município tem direito a um voto.- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação. ------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, foi autorizada por unanimidade a participação do Município de Vagos na Sociedade 

Polis da Ria de Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Presidente da Assembleia informou que a próxima Sessão ordinária da Assembleia se iria realizar 

no dia 19 de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao segundo secretário para a leitura da minuta da acta. ---- 

-------- De imediato o segundo secretário, Óscar Lopes Francisco, procedeu à leitura da minuta da acta da presente 

Sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade.-  

-------- E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


