
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA Nº 8/12 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 27 DE MARÇO DE 2012 

 

--------- No dia 27 de março 2012, pelas quinze horas e vinte e cinco minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina 

Maria Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng. Mário Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe da 

Divisão Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao 

abrigo das competências que lhe foram delegadas na reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada à presente 

reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. A 

Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA  

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO/VOUGA – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE 

VAGOS - PARECER À INTEGRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VAGOS NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

DO CARVOEIRO – VOUGA, À ADESÃO AO SISTEMA REGIONAL DO CARVOEIRO E ÀS PROPOSTAS 

DE CONTRATO DE CONCESSÃO, COM AS MODIFICAÇÕES CONSTANTES DE ADITAMENTO, E AOS 

ESTATUTOS DESTA ASSOCIAÇÃO, COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS. --------------------------------------- 

Foi presente o processo respeitante à integração do Município de Vagos na Associação de Municípios do Carvoeiro 

– Vouga (AMCV), visando a adesão do município ao Sistema Regional do Carvoeiro (SRC) de forma a garantir 

uma alternativa às captações municipais de fornecimento em alta de água à rede municipal de abastecimento 

público, e esta sob gestão e exploração da AdRA, e cujo procedimento se concretiza através da aprovação das 

propostas de alteração estatutária e Estatutos da AMCV (Associação que tem por fim especifico promover, realizar 

e unificar a exploração de serviço público de abastecimento de água e a execução das respetivas obras nas áreas dos 

municípios associados) e do contrato de concessão e respetivo aditamento. ------------------------------------------------- 

O contrato de concessão de serviço público de distribuição e abastecimento de água, em que esta é outorgante com a 

sociedade Águas do Vouga, S.A., tem por objeto e objetivo a exploração do sistema de captação, tratamento, 

elevação, transporte e armazenagem principal do SRC, destinado ao fornecimento de água até aos concelhos de 

Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, Estarreja e Murtosa, e, na versão proposta em aditamento, a expansão 

deste serviço aos municípios de Oliveira do Bairro e Vagos. ------------------------------------------------------------------- 

Tendo o Município de Vagos manifestado a intenção de adesão ao SRC e considerando os documentos que fazem a 

instrução do processo e as respostas às dúvidas emergidas da primeira análise dos mesmos, o Sr. Presidente da 



 

Câmara submeteu à apreciação e decisão dos senhores vereadores: ----------------------------------------------------------- 

A minuta de alteração aos estatutos da Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga, no âmbito da entrada para 

a Associação de novos municípios e do processo de expansão do SRC – Sistema Regional do Carvoeiro, 

designadamente alteração de seis para oito municípios associados, por admissão dos municípios de Oliveira do 

Bairro e Vagos, repartição do património e outras alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas 

alterações legislativas, documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e cuja 

cópia fica anexa à presente ata, fazendo parte integrante desta deliberação; ------------------------------------------------- 

O aditamento ao contrato de concessão de serviço público de distribuição e abastecimento de água aos municípios 

associados, nos termos da minuta, que se dá aqui como inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais e cuja 

cópia fica anexa à presente ata, fazendo parte integrante desta deliberação. ------------------------------------------------- 

Analisado o processo e conhecidos os esclarecimentos prestados pela AMCV, AdRA e DIA, e tendo em 

consideração os seguintes fundamentos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1º - Quanto à necessidade de criação de fonte de fornecimento de água para consumo humano, alternativa 

às captações localizadas em território municipal ----------------------------------------------------------------------------- 

O município de Vagos, tal como a região e o país, têm vindo a ser fustigados, de forma mais persistente e regular, 

com regimes de seca e seca extrema. A gestão dos recursos hídricos obriga, nestes casos, à utilização de forma 

eficiente e à redução de consumos. O sistema aquífero Cretácico de Aveiro, no qual se acham as captações do 

município, constitui a reserva de água subterrânea mais importante da região, tanto pela sua dimensão como pelas 

atividades que dele dependem, aqui e em especial o abastecimento público. De acordo com a CCDR.C, os níveis de 

água neste aquífero atingem valores reduzidos, aquém das expetativas de recarga natural do mesmo, com registos 

mínimos históricos no sistema e significativamente inferiores ao nível médio das águas do mar, achando-se numa 

fase avançada exploração, constatando-se já uma grande depressão piezométrica na zona de Aveiro. Nas décadas de 

80 e 90 foram realizados estudos sobre o Sistema Aquífero do Cretácico de Aveiro, que levaram à publicação de 

vários trabalhos. Num desses trabalhos, publicado pelo INAG e Centro de Geologia, em dezembro de 2000, 

intitulado “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”, é referido que os mapas piezométricos, elaborados em 

anos diferentes, “apontam para uma descida generalizada de níveis”, o que “potenciava o avanço da interface água 

doce/água salgada, verificando-se, a ocidente de uma linha que ia sensivelmente de Vagos até à Murtosa, uma 

direção do fluxo subterrâneo de mar para terra.” As consequências de uma excessiva exploração do sistema 

traduzem-se em impactos negativos de dimensão relevante a nível económico, social e ambiental. O rebaixamento 

acentuado, que já se verifica neste aquífero, obrigará, forçosamente, a uma redução substancial e progressiva das 

extrações de água, como forma de impedir a possibilidade da sua salinização e da necessidade de se preservar, ao 

máximo, esta valiosíssima reserva de água doce. Tanto obriga-nos seriamente a ponderar a continuação do 

abastecimento público, única e exclusivamente, a partir de captações que nele se encontrem e a adquirir, com 

carácter de urgência, uma alternativa de outra origem de água. ---------------------------------------------------------------- 

- 2º - Quanto à qualidade da água fornecida pelo Sistema Regional do Carvoeiro ------------------------------------ 

Desde já diga-se, não são comparáveis os recursos existentes no aquífero em causa e os existentes no rio Vouga, 

pois o aquífero confinado do Cretácico constitui, de facto, uma reserva estratégica de água que pelas suas 

características, representa uma reserva de água originalmente muito isolada do contacto com o ambiente exterior e 



 
 
 
 
 
 

 

concomitantemente com a qualidade da sua água “protegida” de atividades económicas e tipos de uso de solo que 

existem em redor à superfície, nomeadamente e desde logo, quanto a eventuais focos de poluição difusa ou não. 

Todavia a água fornecida pelo Sistema Regional do Carvoeiro é uma água superficial devidamente controlada, 

constituindo uma boa opção a adesão do Município de Vagos ao sistema. Esta tem cumprido com a legislação em 

vigor sobre a matéria e não existem quaisquer questões quanto a este aspecto que impeçam afirmar que existe total 

confiança, por parte da AdRA, na qualidade da água fornecida. É legitimo admitir que no novo sistema se mantenha 

a qualidade da água fornecida. Existe também uma entidade reguladora do setor que atua de forma consistente e 

proativa na avaliação da qualidade de água e que garante, de igual modo, que a qualidade de água produzida e 

fornecida tem este acompanhamento constante por uma entidade supervisora externa. Por outro lado, o nosso rio 

Boco sofre, a jusante, a influência de maré em grande parte da sua extensão, sendo de referir que na ponte do Boco 

a salinidade não é muito diferente da da água do mar. De idêntico modo, a montante, nas suas ribeiras de Mesas e 

da Presa Velha e na sua margem nascente em Ouca, acham-se licenciadas três ETAR`s da SIMRIA que drenarão as 

águas residuais do centro e sul do concelho, que associado ao facto de este ter, quase permanentemente, um caudal 

muito diminuto, criará, para efeitos de captação e abastecimento público, impacto relevante a nível económico na 

garantia da qualidade da água. Embora não existindo estudos de suporte, analisando casos análogos, não se afigura 

que uma captação aí instalada fosse técnica, económica e ambientalmente aconselhável. A AdRA gere, ao abrigo de 

um contrato de gestão delegada, o sistema público de abastecimento de água. Neste contrato não existem cláusulas 

relativas a prerrogativas relativas a origens de água do tipo das expostas. No entanto, no enquadramento legal do 

domínio hídrico, também não existe suporte para que seja o município (o de Vagos, ou outro) a decidir, por si só, 

qual a fonte de água a adoptar pela AdRA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- 3º - Quanto ao impacto financeiro do projecto de expansão do SRC e da integração na AMCV no 

endividamento líquido do Município de Vagos - O Conselho Diretivo da AMCV aprovou e desenvolveu um 

projeto de ampliação, do horizonte de projeto do atual Sistema Regional do Carvoeiro, de abastecimento em alta 

(SRC) aos municípios associados, incluindo a extensão à totalidade do Município de Águeda e a dois novos 

municípios (Vagos e Oliveira do Bairro), designado por SRC II, de acordo com as pretensões expressas por todos os 

oito municípios e que esta obra será financiada pelo POVT e pela Concessionária, o que resulta para a Câmara 

Municipal de Vagos e para a AMCV não se acharem vinculadas à necessidade de endividamento. O investimento 

total previsto para a expansão do SRC é de 30,4 milhões de euros, com um cofinanciamento a fundo perdido do 

POVT/Fundo de Coesão de 16,84 milhões de euros, sem o qual não seria possível alcançar consenso para este 

objetivo e desenvolver o supra citado projeto. O investimento não comparticipado pelo POVT, cerca de 13,6 

milhões de euros, é, numa pequena parte, garantida pela própria Associação, sem recorrer a qualquer tipo 

empréstimo, sendo a maior parte, garantida pela concessionária, mediante um aditamento ao contrato de concessão, 

que prevê um adiantamento de rendas a favor da Associação, para fazer face a esse investimento, com 

contrapartidas de ajuste de tarifário e uma prorrogação do prazo de concessão por mais dez anos, processo com 

parecer favorável do ERSAR. O investimento previsto para expansão ao Município de Vagos ascende a cerca de 3,5 

milhões de euros. Não existe nesta operação, qualquer endividamento da Associação, pelo que também não é 

imputável qualquer tipo de endividamento a qualquer dos municípios associados, incluindo os novos municípios a 



 

admitir, de Oliveira do Bairro e Vagos. O reforço do abastecimento em alta à região, é realizado mediante obras 

gerais de ampliação de infraestruturas existentes e execução de novas instalações, onde se inclui uma “nova” ETA e 

as redes para as zonas ainda não abastecidas de Águeda, Oliveira do Bairro e Vagos, com um investimento zero, por 

parte dos municípios. Ainda quanto a questões financeiras, embora esteja previsto nos estatutos da associação, a 

assembleia intermunicipal nunca estabeleceu qualquer valor de quotas anuais a pagar pelos municípios associados 

nem são, dalguns anos a esta parte, realizadas distribuições de “dividendos” aos municípios associados pelos 

valores das rendas recebidas anualmente pela associação, no âmbito do contrato de concessão em vigor. -------------- 

- 4º - Quanto à obrigatoriedade de adquirir/consumir caudais mínimos anuais - Com a criação da AdRA, e 

atendendo a uma gestão integrada do recurso no conjunto de municípios, tendo por base o EVEF desta entidade, o 

caudal inicial de Vagos foi alterado para o presente valor, constante da proposta, a pedido daquela entidade.  Este 

caudal de dimensionamento para Vagos, prevê abastecer de água 50% das necessidades, vindo os restantes 50% das 

captações próprias existentes no município, de acordo com informação da AdRA. No âmbito de uma gestão global 

pela AdRA, e durante esta Concessão, ou seja até 2026, não está prevista, uma obrigatoriedade de consumo por 

município, existindo tão – só um consumo mínimo global anual do SRC, que a AdRA gerirá pelos diferentes pontos 

de entrega em todos os municípios e de acordo com o contrato de gestão e exploração, outorgado entre estes e 

aquela. A AdRA assumiu a posição dos municípios perante a AMCV, nos contratos existentes, e apenas está 

vinculada ao preço atual do fornecimento, bem como aos valores atuais de volumes mínimos a consumir. ------------ 

- 5º - Quanto à aquisição de posição contratual - O Município de Vagos, enquanto se achar vinculado na AMCV, 

será coproprietária do Sistema Regional do Carvoeiro, na percentagem que lhe está atribuída conforme estatutos, 

numa proporcionalidade calculada em função de caudais previstos, e participará na gestão do Sistema, incorporando 

os órgãos diretivos da mesma. Conforme a nova redação dos estatutos em apreciação, o Conselho diretivo da 

AMCV, passará a ser constituído por oito elementos, um em representação de cada município e a Assembleia 

Intermunicipal incluirá três representantes por município, sendo que para todas as tomadas de decisão nos dois 

órgãos a regra será: um representante um voto. Por fim, a AMCV é uma associação apenas de municípios que 

pretende continuar a sê-lo, cuja titularidade do direito sobre águas superficiais que adquiriu no rio Vouga pretender 

manter em regime de exclusividade, não querendo nem podendo privatizar aquele direito nem contribuir para a 

cartelização do sector ou, mesmo, para o reforço da monopolização do mesmo na esfera do Sector Empresarial do 

Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos da alínea s) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 

2 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, dar parecer favorável quer à adesão do Município de Vagos ao Sistema Regional do Carvoeiro quer à sua 

integração na Associação de Municípios do Carvoeiro – Vouga, dando para o efeito parecer favorável à aprovação 

dos seus Estatutos, na redação que lhe é dada pelas propostas de alteração estatutária, e, de igual modo, dar parecer 

favorável à aprovação do contrato de concessão, com as alterações introduzidas pelo aditamento proposto, e 

submeter à consideração e autorização da Assembleia Municipal, para efeitos e nos termos do artigo 34º da Lei n.º 

45/2008, de 27 de agosto, conjugada com a alínea m) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. De igual modo, foi ainda deliberado, obtida que seja a 



 
 
 
 
 
 

 

competente autorização da Assembleia Municipal, conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara, ou seu substituto 

legal, para outorgar nos contratos que vierem a ser celebrados, elaborados no seguimento da presente deliberação e 

de acordo com os documentos constantes do processo, em nome do município, bem como aprovar a presente 

deliberação em minuta, para efeitos da sua imediata executoriedade, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 92º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Chefe da Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezasseis horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------ 

 


