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ATA Nº32 
------Ata da reunião da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 

26 de julho de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e treze, pelas dezoito horas e vinte e cinco 

minutos, na sala de sessões do edifício dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, 

em sessão extraordinária, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado 

pelos senhores Manuel Marcelino Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda 

de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ A – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO UM: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS - CARGOS DIRIGENTES – JÚRI; --------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: CORREÇÃO MATERIAL AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS; --------------- 
------ PONTO TRÊS: PLANO DE PORMENOR – PARCELA B DO PES – UTILIZAÇÃO NÃO 

AGRÍCOLA DE SOLOS – DECLARAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: ABORDAGEM DO MUNICÍPIO DE VAGOS AO QUADRO COMUM DE 

INVESTIMENTOS DA REGIÃO DE AVEIRO – QCIRA. ------------------------------------------------------------------ 

-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção 

que deverá incidir sobre as matérias apreciadas. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Carlos Guilherme Freire Pereira, Catarina da 

Rocha Nunes de Oliveira, Susana Maria Ferreira Gravato e Sérgio Freire, eleitos na lista do Movimento 

Vagos Primeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Carlos Augusto da Silva Francisco, André de Jesus Pinho, 

Rui Manuel de Almeida Neto, Paulo Alexandre Pinho dos Santos Maria de Fátima Coelho Moço, 

Madalena Marques dos Santos Simões Pinto, Francisco José Ferreira São Marcos e Evangelista 

Gadelho eleitos na lista do Partido Social Democrata; -------------------------------------------------------------------- 

------Igualmente compareceram os senhores presidentes das juntas de freguesia assim distribuídos: 

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Manuel de Jesus Gonçalves, Fonte de Angeão; Silvério de Jesus 

Rua, Ponte de Vagos; Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, Santo António 

de Vagos; Maria Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos, e João Carlos Regalado Loureiro, 

presidente da junta de freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------Apresentaram pedido de substituição os senhores deputados Carlos Alberto Soares Costa Pereira, 

presidente da junta de freguesia de Vagos, representado pelo senhor António Santos Bodas e o senhor 

Manuel Bogalho, presidente da junta de freguesia da Gafanha da Boa Hora, representado pelo senhor 

Manuel Nogueira, Tony Richard de Almeida representado pelo senhor Evangelista Gadelho e Licínio 

Custódio Ramos representado por Carlos Alberto Curto. ---------------------------------------------------------------- 
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 ------ Faltaram ao início da sessão os senhores deputados: Madalena Marques dos Santos Simões 

Pinto, Francisco José Ferreira São Marcos, Albano Gonçalves, presidente da junta de freguesia de Fonte 

de Angeão, e Evangelista Gadelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: Leane Silva Leite, 

Paulo Ricardo de Sousa Moreira, José António Ferreira e Maria Fernanda Oliveira, presidente da junta 

de freguesia de Ouca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: o senhor presidente da câmara 

municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Marco Domingues, Hélder Bruno 

Rocha, Silvério Regalado e Dina Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da “ordem de trabalhos”, 

submetendo o ponto um da ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal 

realizada no dia 18 de junho de 2013, à discussão da assembleia: --------------------------------------------------- 

------ PONTO UM: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS - CARGOS DIRIGENTES – JÚRI; --------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e informou de que decorre da nova legislação 

que cria competência à assembleia municipal para autorizar o procedimento para concurso de 

provimento dos cargos de dirigentes objeto de nomeação para a estrutura orgânica, anteriormente, 

aprovada por este órgão. Este é só um dos aspetos formais para cumprimento integral da lei. --------------- 

------ Não havendo intervenções o senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida o senhor presidente da mesa passou para o ponto dois da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 16 de julho de 2013, a fim de ser 

dado conhecimento à assembleia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: CORREÇÃO MATERIAL AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS; --------------- 

------ Entretanto, e quando eram cerca das dezoito horas e trinta e cinco minutos, deram entrada na sala 

os senhores deputados: Madalena Marques dos Santos Simões Pinto, Francisco José Ferreira São 

Marcos, Evangelista Gadelho e Albano Gonçalves, presidente da junta de freguesia de Fonte de Angeão.  

------ O ponto foi apresentado pelo senhor presidente da câmara e referiu que este assunto veio à 

assembleia municipal, apenas, para conhecimento. Isto prende-se com um expediente que existe na lei 

que permite pequenas correções aos planos quando haja uma desconformidade entre a escala do plano 

e o cadastro e neste caso é, apenas, para conhecimento da assembleia municipal. ----------------------------- 

------ De imediato o senhor presidente da mesa submetendo o ponto três da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 16 de julho de 2013, à discussão da 

assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: PLANO DE PORMENOR – PARCELA B DO PES – UTILIZAÇÃO NÃO 

AGRÍCOLA DE SOLOS – DECLARAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu de que este ponto parece equívoco, 

porque vem associado ao plano de pormenor, mas não é. Está em elaboração um plano de pormenor 
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para a parcela B do plano. Esse processo de elaboração está a decorrer, mas, entretanto, para aquele 

espaço foi negociado com a MAIS VAGOS um investimento industrial. O investimento industrial tem 

urgência em se instalar o mais rapidamente possível e para isso acontecer não pode esperar pela 

conclusão do plano. Por isso, o que se faz, e nomeadamente porque há solos sob reserva, neste caso 

reserva agrícola, é pedir desde já uma autorização à CCDR, apenas, para a área do projeto industrial 

para que a empresa possa desde já ocupar, destruir o coberto vegetal e mobilizar solos, ou seja, efetuar 

um conjunto de atos preparatórios da construção que vem, depois, a ser licenciada. No fundo é 

reconhecer o interesse público municipal para esta ocupação imediata no decurso do próprio plano de 

pormenor que virá, aqui, à assembleia municipal em novembro. Este projeto industrial o contrato vai ser 

assinado segunda-feira de manhã, é um contrato que prevê um investimento de mais de treze milhões 

de euros, prevê a criação de oitenta e sete postos de trabalho, numa primeira fase, está associado à 

industrial metalo-mecânica, mais especificamente no revestimento de produtos metálicos e transporta 

para Portugal e para Europa uma tecnologia que ainda não existe cá, na Europa. Nesta fase é o que há 

a referir sobre este projeto que foi objeto de candidatura ao QREN e foi aprovado no sistema de 

incentivos e, daí, também, a urgência dos promotores em desenvolver com alguma rapidez para dar 

execução à candidatura que foi aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que sua 

intervenção prende-se só com a questão da elaboração do plano de pormenor. Já se tinha falado em 

tempos, aqui na assembleia municipal, que a estratégia do plano da zona industrial de Soza iria ser pelo 

desenvolvimento de plano de urbanização. È evidente que se está, aqui, perante uma parcela que fica 

contextualizada e dividida pela A17 e pelo acesso a Vagos e, portanto, é uma área isolada e 

eventualmente ser tratada por plano de pormenor não seja tão descabido assim. Assim sendo, a 

pergunta que o senhor deputado fez, foi “para estarmos a fazer um plano de pormenor para esta área eu 

pergunto temos uma perspetiva do tipo das unidades que vamos ali instalar? Há uma perspetiva dessas 

unidades, das áreas que vão ocupar ou vamos, digamos, perspetivar um tipo de ocupação com uma 

determinadas áreas, de acordo com, eventualmente, algumas procuras de mercado mais prementes, ou 

pura e simplesmente vamos fazer sem ter nenhuma orientação, ou seja, orientação real ou 

simplesmente uma orientação urbanística? --------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís o gostaria de ser esclarecido, até porque 

vê interesse em que a assembleia seja informada, quanto ao tipo de promotores que se está a falar, se 

são nacionais ou estrangeiros, embora com a tranquilidade de o projeto já estar aprovado em sede de 

QREN o que o credibiliza, logo à partida. De qualquer forma seria interessante que a assembleia fosse 

informada desses pormenores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que o plano diretor municipal – PDM – 

prevê para a área da UOPG9, parque empresarial de Soza, o de desenvolvimento através de um plano 

de pormenor. Obviamente, depois de se analisar em pormenor com as entidades chegou-se à conclusão 

que a melhor forma de desenvolver aquele plano, aquela UOPG, seria através de um plano de 

urbanização e de vários planos de pormenor. A questão que se coloca é saber se a elaboração 

antecipada de planos de pormenor porão em causa a coerência global do parque em sede de plano de 
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urbanização. O senhor presidente pode dizer que não, a coerência está assegurada porque, diga-se 

assim, a proposta de ordenamento do plano de urbanização está fechada, foi dada a conhecer à CCDR 

assim como este plano de pormenor, e os outros, que condicionaram o plano de urbanização, este já 

não porque é uma consequência do plano de urbanização. O plano de urbanização não seria diferente, 

ou não proporia diferente, para os planos de pormenor que já estão aprovados e publicados. As duas 

grandes vantagens competitivas do parque empresarial de Soza são a localização junto à A17, 

facilitando o acesso à A25, A1, Porto de Aveiro, Porto de Leixões e Figueira da Foz, e a flexibilidade de 

ajustar ao investimento industrial a área da parcela. Como se sabe, elaborando um plano de pormenor 

tem de se ter um parcelamento, naquela área em concreto, a condicionar o investimento industrial. Neste 

caso não se está, porque se tem uma área enorme, essa sim tem que ser trabalhada previamente por 

um plano de urbanização aprovado, já está mas terá de ser aprovado e publicado, que é o setor C, D e E 

que está a nascente da A17 e que confina a sul com a 333 e a norte com a estrada municipal que segue 

de Salgueiro para Verba. E, portanto, aqui sim esta mancha imensa contínua, tem o corte da 335, exige 

que os planos se desenvolvam só depois de publicado o plano de urbanização. Aqui não porque o plano 

B vai ter normas de flexibilidade que permitirão a divisão da parcela e a agregação de parcelas para 

fazer lotes mais pequenos dentro da parcela ou agregar parcelas para constituir um lote adequado ao 

investimento industrial. O senhor presidente referiu que espera que estas normas de flexibilidade sejam, 

também, espelhadas no plano de urbanização. È um risco que não se vai correr mais, criando 

mecanismos de flexibilidade apenas e exclusivamente para determinadas parcelas, como existe no plano 

de pormenor São Sebastião, e, portanto, não existe esse risco. Por outro lado esta parcela B tem um 

pormenor: ela será a ligação da rotunda da A17 à parte nascente da A17, ou melhor, a segunda ligação, 

uma vez que a primeira será a 333, é um facto, mas existe uma passagem inferior com nove metros de 

largura e com uma altura suficiente para permitir trânsito pesado, ou seja, trânsito entre as parcelas C, D 

e E para este acesso à A17 do parque empresarial. Respondendo à pergunta do senhor deputado Jorge 

Luís o senhor presidente referiu que esta empresa, do grupo ROLO, é uma empresa que tem várias 

empresas, todas elas trabalham com produtos metálicos, desde a TRASNVIGAS, que produz estruturas 

metálicas para pavilhões industriais, desde uma empresa sediada em Amares, que trabalha com 

alumínio, empresas sediadas também em Castelo Branco, que trabalham com o aço. Portanto, já é um 

grupo de dimensão nacional e com mercado nacional. Este projeto em concreto, o 360 Steel Materials, é 

um projeto único porque introduz na Europa, como já foi referido, uma tecnologia que não é de elevada 

qualidade e sim de muita elevada qualidade, de acordo com a caracterização da candidatura 

apresentada ao QREN. O senhor presidente não entrou em especificações sobre o processo, apenas 

pode dizer que exige um pavilhão com um comprimento de trezentos metros por cinquenta de largura 

porque as linhas têm mais de duzentos metros de comprimento. Portanto, quer no processo de fabrico 

quer na tecnologia que é incorporada no processo é algo de elevada tecnologia tal como está definido. O 

parceiro desta empresa portuguesa é um parceiro asiático e está entre as maiores do mundo da 

produção de aço. Assim sendo, segunda-feira de manhã será outorgado o contrato de promessa que já 

está fechado, foi fechado ontem, dia 25 de julho de 2013, para que o negócio comece a desenvolver o 

mais rápido possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Não havendo mais intervenções o senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor presidente submeteu a discussão o ponto quatro da ordem de trabalhos, 

apreciado na reunião de câmara de 16 de julho de 2013. ---------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: ABORDAGEM DO MUNICÍPIO DE VAGOS AO QUADRO COMUM DE 

INVESTIMENTOS DA REGIÃO DE AVEIRO – QCIRA. ------------------------------------------------------------------ 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que apesar de estar a “dar as últimas 

enquanto presidente de câmara” foi-lhe pedido pelo governo e pela região de Aveiro, assim como aos 

outros presidentes de câmara, que começasse a desenhar a estratégia da região de Aveiro e para os 

municípios associados para o quadro 14-20. O senhor presidente fez questão, sempre, de sentir logo na 

primeira reunião que estando em ano de eleições e de mudanças profundas na maioria das autarquias 

locais da região de Aveiro não se sentiria à vontade de encerrar  esse quadro quando os novos autarcas 

teriam uma palavra decisiva para se debruçarem sobre ele e apresentarem as suas ideias e as suas 

propostas para o encerramento do mesmo. Fez tudo, e julga que Vagos seja o único concelho, para que 

quer o quadro comum de investimentos quer a abordagem do município a este quadro tivesse a 

participação da câmara municipal, da assembleia municipal e dos vários atores políticos do concelho de 

Vagos para que ele fosse uma estratégia verdadeiramente comum e não apenas uma estratégia de um 

presidente ou de executivo municipal ou de uma cor partidária. Este esforço foi reconhecido na ponta 

final do encerramento desta proposta, desta estratégia. Pelo meio foi necessário o município, tal como os 

outros municípios, efetuarem a sua abordagem, aquilo que eram as suas perspetivas dentro deste 

quadro comum e dentro daquilo que é a estratégia da Europa e a estratégia do governo no QRER e de 

alguma forma, percebendo essas novas linhas orientadoras do novo quadro de investimentos da União 

Europeia, perceber o que é que tinha escala e dimensão no concelho de Vagos que permitisse 

apresentar candidaturas cuja sustentabilidade financeira e o retorno não fossem questionáveis. O 

executivo fez esse esforço, esse esforço está na abordagem, aqui apresentada, e dizer que quer a 

estratégia para o crescimento e inovação na região de Aveiro quer a abordagem do município não são 

peças fechadas, pelo contrário, são peças claramente abertas e cujo encerramento cumpre aos novos 

autarcas do concelho de Vagos e de todos os concelhos da região de Aveiro. Aí sim, é que se vai definir 

aquilo que será a dotação financeira do município no QCIRA, e só se está a falar do QCIRA, e vai definir-

se o quadro de projetos que suportam essa dotação financeira. Se as regras não forem alteradas a meio, 

como aconteceu com o plano territorial do desenvolvimento e com o QREN, dir-se-ia que se pode, 

depois de definir o quadro de projetos e a dotação financeira no âmbito do QCIRA, fazer outras 

abordagens a outros quadros e a outros eixos. O senhor presidente está a falar daquilo que será o 

QRER, que terá um nome próprio, hoje chama-se MAIS CENTRO, no futuro não se sabe, mas hoje, 

ainda tem o nome de QRER na região centro de Portugal, nacional que também terá eixos e programas 

nacionais que poderão apoiar e financiar, e com certeza apoiarão, tal como os POVT’s e os POPH’s 

apoiaram projetos de índole e carisma meramente municipal ou intermunicipal. Isto é apenas a primeira 

parte do caminho, falta a segunda parte e essa, no entender do senhor presidente, bem mais difícil que é 
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depois a negociação e o enquadramento de projetos e fundos para o município de Vagos. Nessa 

segunda abordagem por parte dos novos autarcas caberá ponderar se de acordo com as regras que 

vierem a ser definidas poderão ser inscritos outros investimentos meramente locais ou mais localizados 

provenientes das freguesias do concelho. Nessa altura com a definição final quer do QRER, da região 

Centro, quer do QRER nacional quer do QCIRA, da região de Aveiro, haverá então uma oportunidade de 

olhar para outras áreas e para outros projetos. Isto é apenas uma abordagem efetuada às regras que 

hoje estão definidas pela comissão europeia, pelo governo português e pela região centro. Foram estas 

as áreas definidas e que o senhor presidente entende que têm claro cabimento no QCIRA e no próximo 

quadro de fundos comunitários, e são elas: a regeneração urbana da vila de Vagos, e depois todo um 

conjunto de projetos associado a essa proposta de regeneração e integração com projetos que estão 

neste momento em desenvolvimento, como por exemplo o POLIS da Ria e futuramente o RUCI, se o 

novo executivo assim o entender; os projetos que foram desenvolvidos no âmbito do plano territorial do 

desenvolvimento; o parque empresarial de Soza, ou seja a área de acolhimento empresarial, e esteve 

ontem o presidente da CCDR no parque empresarial de Soza e ficou surpreendido com as empresas 

que já lá estão, com a qualidade da localização e da flexibilidade de terrenos e com o facto de aquele 

parque não ter tido acolhimento nas áreas de acolhimento empresarial para financiamento de obras. 

Foram-lhe explicadas as razões e ele entende que ou já agora neste concurso público que termina a 

vinte e três de agosto, ou no próximo quadro, ou nos próximos concursos, se houver mais algum 

concurso, não tem dúvidas nenhumas de que o parque empresarial de Soza merece estar no elenco de 

projetos a financiar pelo QRER e pelo QCIRA, e todos os vários projetos que estarão associados a este 

parque. Como devem ter reparado estão aqui definidos projetos de grande cobertura que depois se 

subdividem em pequenos projetos mas que integram a estratégia que é definida pelo projeto global em 

si. O Costa do Sal, e decidiu chamar-lhe Costa do Sal por gostar do nome e do projeto, não é aqui, nesta 

abordagem, o outro projeto que se ouviu falar em tempos e sim um projeto bem mais alargado àquilo 

que é a praia, a ria, a mata, o rio Boco e o Santuário de Nossa Senhora de Vagos. No fundo este Costa 

do Sal define todos os fatores competitivos do ponto de vista turístico de cariz ambiental e religioso. E, 

surge aqui um conjunto de projetos integrados na mesma estratégia de desenvolvimento turístico do 

concelho de Vagos e de aproveitamento florestal, nomeadamente da parte pública dessa mata nacional 

que é propriedade da autarquia e do estado. Por fim, uma área que se deve ter sempre presente e que 

começa cada vez mais a fazer sentido para tornar os serviços, pelo menos os públicos, acessíveis e 

próximos dos cidadãos, um conjunto de projetos na área da modernização administrativa que são áreas 

chave nos quadros dos fundos comunitários e numa estratégia quer municipal quer intermunicipal quer 

nacional. Portanto, estes são os quatro mega projetos que agregam pequenos projetos e que funcionam 

em estratégia comum de crescimento, ou estratégia integrada de crescimento podendo eles vir a integrar 

iniciativas territoriais integradas para o desenvolvimento urbano. É para aí que o quadro caminha e que 

vai, obviamente exigir mais dos novos autarcas no sentido de apresentar projetos integrados e que pela 

sua integração transformem um espaço e o tornem competitivo, inclusivo, ambientalmente requalificado 

e sustentável. Concluindo, foi esta a abordagem que se fez e é esta a abordagem que se propõe. --------- 
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------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e referiu que as quatro áreas que 

são aqui tratadas têm um apontamento financeiro, exceto a da modernização administrativa que é de 

zero euros, e perguntou como é que este foi feito, ou calculado, se foi aleatório ou se tem por base 

algum estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e esclareceu que não houve uma intenção 

rigorosa de desenvolver a componente financeira de cada ação, ou de cada projeto concreto. Estes são 

orçamentos meramente indicativos para que no âmbito do QCIRA se definisse um valor global de 

contratação. Foram propostos no QCIRA quinhentos milhões de euros, em cada eixo, e definidos por 

cada eixo e não por cada iniciativa porque então aí seria impensável fazê-lo. Os quinhentos milhões de 

euros, e chamou à atenção que no último propuseram cem milhões de euros e foram aprovados 

sessenta milhões, surge porque ainda não está fechado quais as competências que vão ser delegadas 

pelo governo e pela região centro, pela CCDR, no que toca à gestão de fundos. O senhor presidente 

referiu um exemplo no caso da região de Aveiro os centros escolares ficaram no MAIS CENTRO. No que 

toca a outras sub-regiões a outra NUTS3 os centros escolares foram integrados na gestão dessas sub-

regiões. Portanto, nesses quinhentos milhões perspetivamos um conjunto de áreas e envelopes 

financeiros que têm sido tradicionalmente geridos ou pela administração central, no âmbito dos 

programas nacionais, ou pela administração central desconcentrada regional na CCDR. Por isso é que 

surgem áreas tão diversificadas como a defesa da orla costeira, à saúde, ao ensino e, por via disso, uma 

dotação orçamental na ordem dos quinhentos milhões de euros. Neste caso, estes valores surgem de 

um conjunto amadurecido de projetos que já foram ponderados antes e, por exemplo, no caso da 

regeneração urbana da vila de Vagos já houve uma candidatura às parcerias para a regeneração urbana 

e, portanto a estimativas resultam desse estudo que foi efetuado por engenheiros e arquitetos que não 

por juristas. Tudo o que está aqui são estimativas grosseiras mas não deixa de ter algum rigor. Não 

aparecem aqui estimativas para os projetos da modernização administrativa porque eles são quase 

todos de cariz intermunicipal, ou seja, quase todos eles são desenvolvidos para todo o território da 

região de Aveiro e aí é que são definidos e negociados os valores de cada projeto, não necessariamente 

pela autarquia atendendo a que esta apenas negoceia o valor para a região ou com a região. O projeto 

como é global e transversal a todos os municípios calha a todos a mesma coisa, ou quase a mesma 

coisa, e daí não ter sido estruturada nenhuma orçamentação para esses projetos. ------------------------------ 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que sobre o documento do 

QCIRA, que teve oportunidade de o ler todo em detalhe, quis destacar duas questões: a taxa de 

abandono escolar, que diminuiu substancialmente mas ainda assim o concelho de Vagos apresenta um 

taxa de abandono escolar que é a mais alta dos concelhos aqui retratados; intensidade do investimento 

em que Vagos aparece, juntamente com Oliveira do Bairro, Murtosa e Estarreja, como um dos 

municípios com menor intensidade de investimento. Relativamente à abordagem do QCIRA para Vagos 

o senhor deputado concorda, em linhas gerais, com o documento e com o diagnóstico que foi 

apresentado. É claro que com as soluções, para esse diagnóstico, todos têm um pouco as suas próprias 

opiniões mas uma boa parte delas faz sentido. Entretanto, o senhor deputado perguntou se este 

documento foi escrito em nome do município ou a título individual porque começam por existir falhas logo 



 
 
 
 
 

 
 
 

 8  

no início, ou seja, a consideração feita parece quase um manifesto político “julgo estarmos no bom 

caminho … julgo que avançámos bem mas é preciso continuar … o desafio é elevar a política à arte de 

tornar possível o que parece impossível, sendo imprescindível ao concelho negociar e assegurar, em 

cada momento, o maior número possível de instrumentos financeiros…” O senhor deputado está a falar 

de uma questão que é um pouco cosmética mas, no início do documento, era de retirar essa 

consideração. Continuando, e indo ao fundo mais do documento, referiu relativamente ao quadro II, no 

parque empresarial de Soza, pareceu-lhe que os investimentos, ao contrário daquilo que o senhor 

presidente estava a falar relativamente à Costa do Sal que estão bem detalhados, estes são muito pouco 

detalhados, isto é, os itens que aparecem são muito vazios e não se consegue perceber muito bem a 

que é que cada um corresponde. “Por exemplo, quando se fala em reservar cem milhões para privados 

este valor consubstancia-se em quê, concretamente? Perguntou o senhor deputado, porque ele entende 

que este valor é totalmente desconexo dos outros todos, de todos os outros investimentos que aparecem 

e que são bastante mais reduzidos. Pode até ter-se aqui uma questão, isto é, se o valor total dos 

projetos for reduzido e determinada percentagem, uma redução percentual nos outros projetos e afeta-os 

mais substancialmente do que este valor de cem milhões. -------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e começou por dizer que 

genericamente é um documento, uma reflexão e uma abordagem com que se pode concordar, embora 

lhe pareça se poderia, desde já, ir adiantando algumas questões mais esmiuçadas, apesar de não ser 

este o melhor momento, para se perceber melhor o que é que se quer enquadrar com esta abordagem. 

Por exemplo, quando se fala da casa da cultura era importante saber se está a ser criado em Vagos um 

espaço onde caibam algumas organizações que já têm mais do que créditos firmados, como seja a 

banda, o grupo de teatro da santa casa da misericórdia, o orfeão de Vagos e todos os outros 

agrupamentos que existe, da área cultural e do espetáculo. Por outro lado, também teve em conta 

algumas sugestões que oportunamente foram veiculadas pelo partido socialista (PS). Aliás, o senhor 

presidente da câmara teve oportunidade de referir, na intervenção que fez, que pediu a colaboração e, 

pelos vistos, não lhe foi negada e foram feitas algumas considerações que foram tidas em conta. 

Entretanto, pode concordar-se que os pormenores todos ou nem por isso e se calhar algumas coisas 

propostas estão incluídas noutros programas, como seja a POLIS da Ria que já prevê o tratamento do 

canal de Mira, mas, de grosso modo, foi tido em linha de conta. Não se fala aqui das ciclovias que é uma 

aposta que faz todo o sentido que o município desenvolva um espaço de circuito de manutenção, que já 

pode até estar integrado no POLIS. É verdade que esta não é a melhor altura para esmiuçar mas era só 

para dar uma ideia alargada do que é que se previa com isso. Outra ideia apontada pelo PS que deve 

ser valorizada foi o circuito da enguia porque, de facto, deve fazer-se tudo para valorizar os produtos 

desta região, que não são só as sainhas, que são muito a enguia e o peixe da arte xávega e essa 

vertente, também cultural, que tem a pesca. O senhor deputado referiu, também, que não podia deixar 

de fazer referência a uma questão, que lhe parece da maior importância, o contributo que foi dado e o 

interesse demonstrado, e que subscreve, até porque esta é uma questão que bem a ser pensada e 

falada há muito tempo por várias pessoas, à criação de uma associação de desenvolvimento da 

Gândara, proposta pelo vereador Paulo Ramos, e que é de muito interesse para esta região, 
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nomeadamente com a abordagem através dos programas LEADER e daquilo que se lhe vier a seguir no 

próximo quadro comunitário. Todos sabem o que estas sociedades de desenvolvimento por associações 

de desenvolvimento têm trazido às diferentes áreas do país e Vagos tem beneficiado porque tem uma 

ligação a uma delas, a ADELO, que beneficia exatamente do PRODER do programa LEADER. O 

município de Vagos, também, tem uma ligação que é mais virada para área da agricultura mas, também 

pode abranger outros setores. Em relação ao social fala-se aqui na web social, numa das propostas que 

o PS fez, e que parece ser de grande importância mas, mais importante que tudo isso, será a 

qualificação de todas as organizações do setor social e a certificação da qualidade e para isso, também, 

é necessário investimento e angariar, diga-se assim, apoios financeiros, nomeadamente da comunidade 

europeia. O senhor deputado considerou, também indispensável que se pense muito seriamente na 

distribuição geográfica e na quantidade e qualidade de respostas sociais existentes no concelho, e de 

operadores sociais existentes no concelho, e que isto seja tudo muito pensado. Neste âmbito, e noutro 

âmbito, da governação normal e do desenvolvimento normal do concelho de Vagos deve pensar-se 

muito bem porque, só para se ter uma ideia, no distrito de Aveiro há quase de três mil vagas nas 

diferentes respostas sociais desde a infância à terceira idade. Isto quer dizer que as organizações do 

terceiro setor e, nomeadamente as instituições de solidariedade social e congéneres, estão a passar por 

um momento que não é fácil e vão passar por momentos muito difíceis. É importante começar a pensar 

nessas organizações enquanto respostas à população, por um lado, mas, também, enquanto entidades 

empregadoras porque fala-se da criação de empregos nas indústrias mas ninguém cria tantos empregos 

como o setor social, uma vez que há coisas que ainda não se conseguiram substituir por máquinas, 

como por exemplo, não há nenhum computador que consiga mudar fraldas nem nenhum computador 

que faça uma festa na testa de um idoso. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e referiu que fazendo uma 

avaliação geral concorda com a abordagem do QCIRA que é feita e tendo em conta os cinco grandes 

eixos do programa, e só neste programa que refere o crescimento económico, o ambiente, a 

sustentabilidade, as comunidades e a inclusão, o território, a atratividade, a governação e os serviços 

públicos. Fez também referência à nota final dizendo que ficou muito satisfeito quando a leu, porque 

dizia “este documento terá sempre uma página em branco para continuar a escrever de acordo com 

novas circunstâncias, novas vontades e novas oportunidades.” É um documento de uma importância 

extrema para o concelho de Vagos, todos têm opiniões diferentes, há indicadores que têm de ser 

tomados em conta como é o caso da questão da natalidade, referida pelo deputado Jorge Luís, e do 

social, natalidade influência o social e o crescimento económico do concelho. Outro fator importante é o 

desemprego já que Vagos tem uma das taxas mais baixas do país nesta área e estes indicadores, estes 

dois pelo menos, e mais alguns, são importantes parta elaboração deste tipo de documentos e o tipo de 

investimentos que se fazem no Concelho. Portanto, está-se a falar de um programa para seis anos, mais 

ou menos, provavelmente o último quadro e todos têm opiniões mais ou menos parecidas ou mais ou 

menos diferentes e a abordagem que o senhor deputado entende que deverá ser discutida, negociada e 

encerrada com o próximo executivo camarário. Neste sentido, e na opinião pessoal do senhor Juan 

Carlos, o concelho deveria ser visto de uma maneira geral como um todo, porque se repararem os 
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investimentos que são importantíssimos para o concelho, dos que estão aqui referidos, e também aqui 

estão contempladas as vias cicláveis, referidas pelo senhor deputado Jorge Luís, no quadro III, 

enquadramento financeiro das operações, “redes percursos e trilhos pedonais e cicláveis e 

requalificação da F1 A25.” Entretanto, o senhor deputado referiu que o resto do concelho, e referiu-se à 

zona sul do concelho, tem de ser também visto como um todo e estes investimentos também têm de ser 

vistos para o concelho, também como um todo, e tendo em conta os investimentos com alguma 

sustentabilidade e o crescimento económico, que é aquilo que dá o pão e a satisfação às pessoa, que é 

o objetivo principal de cada concelho a satisfação das pessoas, terem dinheiro para porém o pão na 

mesa. Neste sentido, este documento é importante e mais importante ainda é que não é um documento 

fechado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para referir que lhe parecia muito 

interessante num concelho como o de Vagos que não tem propriamente transportes públicos, como já 

aqui foi falado várias vezes, o que faz muita falta e também faz parte do diagnóstico social há muito 

tempo e é um problema que aqui existe, prever nesta proposta/abordagem o lançamento de uma. O 

senhor Jorge Luís não tem nenhuma ideia em concreto, solução moderna, nova, diferente e inovadora. 

Qualquer coisa de novo que é sempre muito bem aceite ao nível da gestão dos quadros comunitários e 

que se calhar até podia partir de algum concurso de ideias, ou qualquer outra coisa do género, entre 

profissionais do setor que criasse alguma mobilidade com custos reduzidos e com uma preocupação 

grande ao nível do ambiente e virada para qualquer coisa que não utilizasse combustíveis fosseis e que 

fosse realmente inovadora. Todos compreendem que não é fácil criar carreiras, propriamente ditas, nem 

estar, agora, a criar o serviço municipalizado de transportes, não é disso que se trata, mas sim de algo 

que seja verdadeiramente novo e inovador. A questão das pistas cicláveis não lhe escapou, porque o 

senhor deputado até disse que tinham sido aceite muitas das propostas apresentadas pelo PS e que 

uma delas era, precisamente, esta só não tinha visto que ele tinha sido aceite e fazia parte do 

documento, e ainda bem que lá está. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da câmara voltou a usar da palavra e disse que no que toca à introdução ela, 

obviamente, que é um pouco de poesia, mas é uma poesia bastante objetiva assente nos números. No 

âmbito do QREN, está-se a contabilizar 3,9 milhões de euros de investimento comunitário, 3,9 milhões 

de euros de PTV, 5,3 milhões de euros de POLIS, 5,1 milhões de euros de POVT, 0,5 milhões de euros 

de GAC e 1 milhão de euros da ADELO. Assim por alto pode dizer-se que são mais de quinze milhões 

euros de investimento comunitário em Vagos, num quadro. Se houver qualquer tipo de paralelo no 

passado o senhor presidente gostaria de saber o que é ser bem-sucedido. Obviamente que a 

caracterização do QCIRA tem como incidência apenas, e tão só, aquilo que é o plano territorial de 

desenvolvimento. Assim sendo, a autarquia contratou 3,9 e a regra aplicada, a todos os municípios, foi 

proporcionalmente ao que foi atribuído, e à região de Aveiro coube-lhe sessenta milhões de euros, e 

descontando aqui aquilo que era um projetos comuns e universais em toda a região, onze milhões de 

euros, descontando o investimento do QREN na assistência técnica, de acordo com as transferências do 

orçamento de estado. O critério utilizado foi este e foi aceite, por unanimidade, depois de muita 

discussão, de como se deviam repartir os sessenta milhões de euros. O que está aqui em causa na 
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análise será exatamente espelhar a regra da distribuição do “bolo” dos sessenta milhões de euros. Não 

espelha o trabalho que foi desenvolvido por este executivo, e pelo anterior, no que toca à totalidade do 

quadro comunitário e, daí, estes 15,8 milhões de euros são um bom caminho. O senhor presidente 

ficaria muito contente, enquanto vaguense, se o próximo executivo municipal conseguir executar o 

QRER co uma verba idêntica a esta, porque se o fizer Vagos passa a poder comparar-se com Oliveira 

do Bairro, apesar de Oliveira do Bairro ter receitas que Vagos não tem, e ter um terço do território, ter a 

mesma população e um tecido industrial que Vagos “sonha” ter.  Quanto ao abandono escolar ainda 

existe em Vagos, sem dúvida, mas os elementos utilizados para a caracterização, ou seja, para o 

diagnóstico, estão desatualizados. Para isso tem que haver fontes e as fontes utilizadas ainda não foram 

atualizadas com os novos dados do município de Vagos e por isso não é algo de preocupante 

conhecendo, o senhor presidente, a realidade que se desenvolve no agrupamento de escolas de Vagos. 

Relativamente aos cem milhões pode dizer-se que não são um número aleatório tem a ver com o 

investimento no parque empresarial de Soza e na zona industrial de Vagos associados à aprovação de 

candidaturas em QREN. O senhor presidente entende que até foi bastante contido, porque o 

investimento apoiado pelo QREN no parque empresarial de Soza e na zona industrial de Vagos é bem 

superior, investimento privado, entenda-se, a cem milhões. Obviamente, isto é uma componente privada 

que nós não sabemos se vai passar por delegações de competências da MAIS CENTRO para a região 

de Aveiro, ou seja, o sistema de incentivos, um dos eixos de apoio dos programas de apoio à empresas, 

no QREN, foi localizado na CCDRC. O que se pretende é que esse eixo passe para a gestão de uma 

AIDA e de uma região de Aveiro, ou de um conjunto de associações industriais que façam parte da 

estrutura de gestão desse quadro. Ainda se está um pouco no escuro quanto a essa possibilidade, 

agora, o que se espera é que nos próximos seis anos haja pelo menos cem milhões de euros de 

investimento privado, apoiado pelos fundo comunitários, no território de Vagos no que toca ao 

desenvolvimento industrial. No que respeita aos projetos apresentados pelo PS, acima de tudo, o 

trabalho que foi desenvolvido tem um mérito que é alguém, um partido, que define quais são as suas 

prioridades. Com certeza não é fácil a quem está por fora da estrutura dos quadros comunitários 

apresentar uma proposta concertada, e não foi esse o objetivo, o objetivo foi entregar um conjunto de 

ideias de uma força partidária do concelho de Vagos. Foi feito, o executivo camarário registou, embora 

algumas delas já estejam inscritas no GAC, como por exemplo as enguias. Existe um projeto bem 

extenso sobre a enguia, o estudo da enguia, a qualidade, o habitat, a quantidade uma série de coisas 

associadas. Provavelmente faltará nesse projeto a segunda fase que é a promoção local, nacional e 

internacional da gastronomia associada à enguia. No que toca às ciclovias existe já uma componente 

que está associada ao POLIS, e bastante grande, todo aquele troço junto à ria, desde Mira até à Barra, 

tem ciclovia prevista e, no âmbito da vila de Vagos a vias pedonais e cicláveis, esse projeto existe está 

integrado no PDM e no Costa do Sal volta-se também a desenhar, para a estrada florestal, mais ciclovias 

e para a estrada que liga Vagos à Vagueira mais ciclovias para executar. Esta é uma belíssima aposta e 

vai entrar dentro em breve em desenvolvimento. Quanto aos transportes públicos o senhor presidente 

não se referiu a eles por uma razão: é daquelas coisas que está assumido pela região de Aveiro que 

será um projeto da CIRA. O PIMTRA, que é o plano intermunicipal de mobilidade e transportes, aponta 
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um conjunto de propostas que serão vertidas para a estratégia regional da região a financiar pelo 

QCIRA. A criação de uma associação do desenvolvimento da Gândara, ou outra do género, associações 

de desenvolvimento local, acima de tudo é um projeto municipal ou intermunicipal delimitado. É um 

projeto que visa candidatar e adquirir fundos fora da estrutura do QCIRA. O senhor presidente é 

favorável, com algumas cautelas, à criação de associações de desenvolvimento local que tratando de 

estratégias específicas, como por exemplo a marca de um conjunto de produtos da gândara, a proposta 

do senhor vereador Paulo Ramos, desde que as mesmas tenham suporte financeiro adequado a 

colmatar a componente não financiada dos projetos. É algo que deve ser abordado, que deve ser 

estudado e que deve ser promovido pelo concelho de Vagos e por outros concelhos, tendo sempre o 

cuidado de perceber se se perde, por via da ADELO, ou se ganha com a introdução desta nova 

associação. Relativamente às IPSS’s, na elaboração da proposta do QCIRA, foram contactados um 

conjunto de stakeholders ou seja parceiros, das várias áreas existentes. A estrutura da universidade de 

Aveiro esteve em reunião com alguns representantes de IPSS’s e, portanto, esta área é uma área de 

aposta do QCIRA, mas lá está não é uma área de abordagem municipal. É uma abordagem de aposta 

do QCIRA na contratação, na delegação de fundos para a região, ou seja, se se conseguir ser bem-

sucedidos nesse tal “bolo” de quinhentos milhões, na contratação de envelopes financeiros delegados, 

quem se candidata não são os municípios mas sim as IPSS’s da região de Aveiro. Por essa razão é que 

não aparece aqui, porque esta é uma abordagem exclusivamente municipal, do município de Vagos. Não 

é uma abordagem municipal com essa dimensão, não tem em consideração os projetos que as 

empresas de Vagos poderão fazer, que as associações de Vagos poderão fazer, sejam elas desportivas 

ou de cariz social. Essa questão não surge aqui mas surge, com um espaço relevante, no QCIRA. 

Concluindo, o senhor presidente continua a afirmar que isto é apenas o início, não é, nem de longe nem 

de perto, o fim esperando que o fim seja, pelo menos, tão bem sucedido como o que foi o QREN de 

preferência mais ainda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor deputado Jorge Luís voltou a usar da palavra para clarificar que tem essa 

noção em relação ás empresas do terceiro setor porque houve uma reunião, em Aveiro, com a CIRA, 

promovida pela CIRA, para a organizações, onde esteve presente, e até teve uma pequena intervenção, 

e sabe que isso é tratado noutro âmbito. Da mesma forma que os municípios se pronunciam agora 

pronunciaram-se naquela altura, para um “bolo” diferente, as empresas por um lado e as organizações 

do terceiro setor por outro. Este é um assunto para tratar neste âmbito, ou noutro, na governação 

normal, quotidiana, porque são essas outras preocupações que também as organizações do terceiro 

setor, e nomeadamente as da área da solidariedade, têm. E, independentemente, de se saber que se 

recorre aos quadros comunitários diretamente ou através de programas que são disponibilizados para as 

instituições concorrerem a verdade é que o município, a câmara municipal e até a própria assembleia 

municipal, têm uma influência importante, desde logo até nos pareceres que dão sobre os diferentes 

projetos. Aqui, o senhor deputado integrava a questão não só dos projetos, não só das respostas mas 

das dificuldades das respostas não é só do que se tem a menos mas daquilo que se começa a ter a mais 

e que é preciso ir repensando e se calhar algumas coisa reconverter. ----------------------------------------------- 
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------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para esclarecer uma dúvida em 

relação ao documento da abordagem. Aparece um ponto que faz referência às obras da urbanização, no 

quadro II, no parque empresarial de Soza, as ações de requalificação da zona industrial de Vagos e 

obras de urbanização e novos espaços para a indústria, o promotor aparece como sendo a câmara 

municipal de Vagos. O que o senhor deputado pretendia saber era se o promotor não deveria ser a MAIS 

VAGOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara para esclarecer o senhor deputado Sérgio 

Freire. Assim sendo, referiu que são duas coisas completamente distintas, ou seja, a MAIS VAGOS é 

responsável por tudo o que se passa dentro do parque empresarial e que diz respeito às obras de 

urbanização tendo como base os loteamentos industriais apresentados, ou os planos de pormenor 

aprovados. O que se está aqui a falar da câmara municipal tem a ver com: obras que são da 

responsabilidade exclusivamente municipal; com uma ligação da zona norte do parque empresarial de 

Soza à A17, ao nó de Ílhavo, ou ao nó de Salgueiro como quiserem; com as obras de requalificação da 

zona industrial de Vagos, que não é competência da MAIS VAGOS, nem do NEVA; com a urbanização 

de outros espaços industriais ou espaços para industria, nomeadamente espaços para industria, que 

estão previstos no PDM. Os espaços para indústria, por exemplo, do polo industrial da Ponte de Vagos, 

do polo industrial de Santa Catarina e do polo industrial do Covão do Lobo, ou seja, espaços que não 

estão entregues à MAIS VAGOS que são competência inicial, assim como era também no parque 

empresarial de Soza, do município de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Do público usou da palavra o senhor Bruno Julião e referiu que gostaria, apenas, de deixar aqui 

algumas notas sobre este documento., a abordagem do município de Vagos ao QCIRA. “Eu julgo que 

este tipo de trabalho é muito importante nos tempos em que vivemos, particularmente para autarquias 

como as nossas com a falta de liquidez que tem manifestado mesmo para o eventual exercício de 

cofinanciamento, e não podemos ser demagógicos com isso. A câmara de Vagos poderá não ter para 

muitos dos projetos, aos quais se candidata, capacidade de cofinanciamento mas temos que manter a 

ambição e fazer um documento bem elaborado como este, a grosso modo e a meu ver, está. O 

documento deixou-me, por isso, parcialmente satisfeito, até porque nota-se algum empenho na sua 

elaboração e porque também acolheu algumas ideias do partido socialista e entendo que de facto esta 

lógica de compromisso permanente deve existir e esta capacidade de ouvir porque enriquece as 

estratégias, nomeadamente na elaboração deste tipo de documentos mais estruturantes para a 

autarquia. Disse no início que pediu a colaboração aos atores políticos, eu julgo que também dever pedir 

dos partidos políticos neste tipo de elaboração de documentos porque os partidos políticos são atores 

fundamentais, fogem um bocado ao institucionalismo, fogem um bocado à assembleia municipal e à 

câmara municipal, e julgo que é importante que também participem. Eventualmente teremos que viver 

com alguns partidos políticos que não terão ideias mas temos de viver com isso e julgo que devem fazer 

como nós que por iniciativa própria como sabe, não foi por sua iniciativa que nos convocou, fomos nós, 

por iniciativa própria, que enviamos este conjunto de propostas à câmara municipal. Penso que esta 
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câmara municipal falhou ao longo destes mandatos muito nisso, entendeu que os debates de dossiers 

importantes da câmara só tiveram audição pública que são exigidas por lei e penso que deviam ser um 

pouco mais alargadas. Em relação ao documento, em si, eu de facto também concordo com uma 

observação que já aqui feita, julgo que são absolutamente desnecessários os dois primeiros parágrafos 

até porque este deve ser um documento essencialmente técnico e, de facto, isto parece um testamento 

político, mais estes dois primeiros parágrafos, sob poesia, como lhe chamou o presidente, e até porque 

diz que estamos no bom caminho. Ora bem, isto é para mostrar aos outros municípios e os outros 

municípios têm de levar a sério o resto do documento e quando lerem esta parte julgo que poderão não 

levar a sério o resto de documento, e é importante que tenhamos força nas negociações. Este, aliás, é 

mais uma oportunidade para aferir na final sobre a capacidade da autarquia de Vagos dialogar e 

negociar dentro da CIRA, porque isso também é importante saber fazê-lo. Destaco, de facto, aqui 

algumas matérias que eu penso que são importantíssimas para o concelho e que não foram faladas, 

para além daquelas que já foram faladas. Destaco esta proposta que também foi nossa e que mereceu 

algum acolhimento sobre a dinamização da nova relação entre núcleo urbano e o rio. O PS fez algumas 

propostas concretas sobre esta matéria que eu penso que o senhor presidente pode eventualmente 

usar, se assim entender, adequado depois dentro do processo da CIRA, nomeadamente uns que tem a 

ver e pode ou não estar incluídos já no projeto POLIS, uns estão outros não, mas que nós entendemos 

que devíamos ter colocado aqui porque, entretanto, algumas partes do POLIS foram suspensas não 

sabemos que tipo de futuro é que terão e entendemos que todos os processos que podem permitir a 

inclusão deste tipo de ideias devemos utilizá-los. Nomeadamente, as propostas que têm a ver com o 

pequeno cais do rio Boco, como a rota dos moliceiros, com projetos de ciclovias que penso deve estar 

aqui nesta zona com microreserva, etc… temos isso no nosso documento e penso que isso pode ser 

utilizado depois nas negociações para valorizar eventualmente esta proposta. Também, destaco a 

construção de um edifício destinado a incubadora. Quando fui membro da assembleia municipal tive 

oportunidade na altura de fazer essa proposta diante da assembleia municipal, entretanto, desde então 

vários municípios, até vizinhos, conseguiram estabelecer uma estrutura desse género, atrasamo-nos, 

estamos muito atrasados, espero que desta vez avance definitivamente se, entretanto, a CIRA não 

entender que haverá algum projeto partilhado deste âmbito, que eu penso que isso também pode 

acontecer entre vários municípios. E, sobre o que foi falado, eu gostava só de chamar a atenção para o 

seguinte: a questão da mobilidade, que foi aí falada pelo Jorge Luís, é uma proposta que já estava aqui 

no nosso documento, também, mas pensando melhor eu entendo que pode ser mais adequada aos 

fundos centrais que vão ser geridos depois pela comissão europeia, ou seja, geralmente nós estamos 

aqui a falar de fundos estruturais, maior parte deles associados à política de coesão que depois são 

transformados em programas operacionais e que depois são utilizados pelas comunidades 

intermunicipais. Este tipo de projetos de mobilidade, que tem a ver com ideias inovadoras, como a 

mobilidade amiga do ambiente, eu acho que o município de Vagos deve estar atento às oportunidades 

que podem surgir no âmbito dos fundos centrais que fogem a estes, que vão estar no QCIRA, mas, já 

agora que estamos a falar de captação de fundos da união europeia, acho importante referi-lo. Porque é 

importante que as autarquias estejam atentas a isso e é importante que tenham equipas e recursos 
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técnicos que estejam permanentemente atentos a isso. Eu penso que os fundos centrais vão, no âmbito 

da estratégia de crescimento inteligente e sustentável inclusive da união europeia, 20-20, vão dar muito 

destaque a essas questões da mobilidade, amiga do ambiente. E só para deixar essa nota, penso que é 

importante que estejamos permanentemente atentos. Agora, acho que, e apenas uma nota só sobre a 

zona industrial de Vagos, penso que nós tínhamos aí algumas propostas sobre a mobilidade na zona 

industrial de Vagos, sobre a criação de perímetros de segurança e era só para saber porque é que não 

foram incluídos, se têm alguma coisa pensado nesse sentido fora deste quadro.” -------------------------------- 

------ Entretanto, e como é a última sessão da assembleia municipal, o senhor presidente da mesa abriu 

uma exceção e autorizou que o senhor presidente da câmara respondesse à intervenção feita pelo 

senhor Bruno Julião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara e referiu que gosta dos jovens políticos, com garra e com vontade 

de trabalhar e construir um concelho, o seu concelho. Apesar de concordar que o PS fez muito bem, em 

ter enviado as propostas, mas não vai entrar em pormenores e nem discutir o protagonismo das 

propostas inscritas neste documento, porque não é o seu timbre. No que toca ao perímetro de segurança 

ele está criado, existe, já esteve mais desmatado, agora está menos porque a entidade gestora do 

perímetro, hoje ICNF, ainda não promoveu a consequente nova desmatação para que ele não tenha 

espécies arbustivas. Relativamente ao POLIS referiu que as ações não foram riscadas e sim adiadas 

para uma segunda fase do POVT, caso não haja utilização da totalidade dos fundos em concurso, e, 

adiadas também, para o QRER 14-20, ou 20-20, porque a totalidade do envelope financeiro era muito 

elevada para se manter neste quadro no QREN. Portanto, elas não estão riscadas e sim adiadas até 

haver mais folga financeira, ou neste caso a POLIS ter folga financeira, para as executar na sua 

totalidade. Aquilo que foi cortado do POLIS é um conjunto de ações inexpressivas, do ponto de vista do 

senhor presidente, está associado a planos de praia e a um conjunto de coisas que não têm interesse 

relevante. No que respeita à rede de transportes ela tem mesmo que ser associada a um plano 

intermunicipal de mobilidade, porque infelizmente no concelho de Vagos, naquilo que são as estradas 

principais de acessibilidade, tem direitos constituídos pelo IMTT a favor de duas empresas de 

transportes públicos e por isso não pode haver serviço público concorrente com alvarás atribuídos pelo 

IMTT a privados. Assim sendo, só há uma solução que é perceber se o IMTT declina alguns desses 

direitos e os cede à região em sede de negociação, ou então construir uma rede de transportes públicos 

por fora da área concessionada, sendo que do ponto de vista dos operadores privados não parece 

interessante. Do ponto de vista puramente municipal estar a assumir a criação de uma rede de 

transportes públicos a autarquia de Vagos, tal como as autarquias deste país, não tem capacidade 

financeira para o efeito, e a MOVAEIRO é um bom exemplo e, portanto, não parece que seja um projeto 

de cariz meramente municipal. No que toca à incubação, a incubação a nível intermunicipal já existe e, 

obviamente, que todos gostam sempre de ser muito bairristas e ter tudo em todo o lado, e o senhor 

presidente tem-se desprendido um pouco disso. Defende, antes, que deve existir uma boa relação entre 

o parque empresarial e o parque de ciência e inovação que é, diga-se assim, o verdadeiro centro de 

incubação e investigação da região de Aveiro transportando, depois, para essa boa relação 

investimentos industriais para o parque empresarial de Soza. De todo o modo já existe aquilo que se 
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chama a IERA que é a incubadora regional da universidade de Aveiro. A câmara prevê, aqui, 

efetivamente uma incubadora para aquilo que poderão ser empresas que poderão ter um especificidade 

meramente local ou empresas que tal como aconteceu, por exemplo, com a PLAFESA que começou a 

trabalhar e a vender e a comprar numa sala na zona industrial de Vagos da sede do NEVA. Sob esta 

ótica a antecipação da instalação de uma empresa que a seguir vai desenvolver o seu projeto industrial, 

no parque empresarial de Soza, ou o desenvolvimento de projetos com uma especificidade muito própria 

o senhor presidente concorda que sim, que se deve ter inscrito o nosso edifício para serviços partilhados 

e incubação. Criar uma incubadora, tal como por exemplo, a da beira atlântico parque em Mira o senhor 

presidente não é muito favorável a isso porque é criar um elefante branco, para além de um buraco 

financeiro nas contas da autarquia e também não parece que a MAIS VAGOS deva caminhar para esse 

tipo de investimentos grandiosos sob pena depois ir à falência. Portanto, é preciso perceber a dimensão 

financeira dos projetos e perceber a dimensão financeira dos atores. Percebendo isto deve ter-se algum 

cuidado na seleção dos mesmos. Por outro lado, uma abordagem, e qualquer abordagem, que é feita e 

qualquer documento estratégico que é feito tem uma componente poética, ainda que esta seja bastante 

limitada e fundada em números, e a matemática não se costuma enganar. Concluindo, agradeceu a 

todos os membros da assembleia municipal “pela paciência que tiveram ao longo, destes quase doze 

anos, em que tiveram que me aturar. Um sentimento muito forte de agradecimento a todos vós sem 

distinção que exercendo o direto de oposição, que é um direito extraordinariamente difícil de exercer, ou 

exercendo um direito de apoio ao executivo municipal que é também ele um direito difícil de exercer. 

Trabalharam com os vários executivos a que tive a honra de presidir e de orientar e por isso uma palavra 

de grande e profunda gratidão a todos vós, sem distinção, pelo tempo que partilharam comigo e 

trabalharam comigo e com as pessoas que orientei.” --------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao 

segundo secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo esta sido 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas vinte horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida 

e aprovada, será devidamente assinada pelos membros da mesa. --------------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 

------ O primeiro secretário, ____________________________________________________________ 

------ O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


