
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº17/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2007 

--------- No dia 14 de Setembro de 2007, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala 

de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, e dos 

Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva 

Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia 

Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar as actas das 

reuniões dos dias 10 de Agosto e de 24 de Agosto. ------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. 

Presidente da Câmara informou o Executivo Municipal que, no passado dia 10 de Setembro, se deslocou ao Centro 

de Congressos de Macedo de Cavaleiros para outorgar com a IDP – Instituto de Desporto de Portugal e a 

Associação de Futebol de Aveiro, o “Acordo relativo à instalação de um Mini-campo Polidesportivo e Vagos. ------ 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 13 de 

Setembro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 452.490,32 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto – No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 

10/2007, de 6 de Março, estabelece o regime jurídico do património público; ------------------------------ 

• Portaria n.º 882/2007, de 9 de Agosto – Considera praias marítimas as designadas como zonas 

balneares costeiras e praias fluviais e lacustres as designadas como zonas balneares interiores; ------- 

• Lei n.º 45/2007, de 24 de Agosto – Terceira alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto (exercício do 

direito de petição), alterada pelas Leis nºs 6/93, de 1 de Março, e 15/2003, de 4 de Junho; -------------- 

• Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto – Estabelece o regime da água destinada ao consumo 

humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que transpôs para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro; ------------------------------------------- 

• Lei n.º 49/2007, de 31 de Agosto – Primeira alteração aos Decretos-lei nºs 312/2003, de 17 de 



 

Dezembro, e 313/2003, de 17 de Dezembro, e segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 

de Outubro, que estabelecem o regime jurídico de detenção de animais perigosos e potencialmente 

perigosos, de identificação e registo de caninos e felinos e de aplicação da Convenção Europeia para 

a Protecção dos Animais de Companhia; --------------------------------------------------------------------------- 

• Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro – Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação; ---------------------------------- 

• Decreto-Lei n.º 308-A/2007, de 5 de Setembro – Reconhece o direito ao abono de família pré-natal e 

procede à majoração do abano de família a crianças e jovens nas famílias com dois ou mais filhos 

durante o 2.º e o 3.º anos de vida dos titulares, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de 

Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS – Presente os ofícios da Junta 

de Freguesia de Calvão nºs 12/07, 13/07, 14/07 e 16/07 datados de 31/07/2007, a solicitar subsídios para a 

execução de passeios na Rua Padre Batista e Rua da Igreja, execução de pintura do edifício da Casa do Povo e 

Junta de Freguesia, execução de obras no salão da Casa do Povo e arranjos exteriores da Sede da Junta de 

Freguesia e Casa do Povo, respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos para 

posterior inclusão no Orçamento para o ano de 2008. -------------------------------------------------------------------------- 

4 - RANCHO FOLCLÓRICO LUZ E VIDA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente 

o ofício do Rancho Folclórico Luz e Vida de Ponte de Vagos, a solicitar atribuição de subsídio, destinado às 

actividades do Rancho, para o ano de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2.400,00 €, destinado às 

actividades do Rancho Folclórico Luz e Vida de Ponte de Vagos. ----------------------------------------------------------- 

5 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2007/2008 – Seguidamente a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pagamento de 50% das despesas com passes ou bilhetes dos 

alunos que frequentam cursos em estabelecimentos de ensino oficial fora da jurisdição deste concelho, por não 

existir, neste, as áreas em que se encontram matriculados, após a apresentação de documentos justificativos da 

despesa supra referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - PEDIDO DE SUBSÍDIOS ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2007/2008, PARA DOIS ALUNOS DA 

ESCOLA DO 1º CICLO DA GAFANHA DO AREÃO – Presente a informação da Técnica de Serviço Social, 

da Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, a informar da situação dos alunos Carina Sofia dos Santos Florido e 

Nuno Miguel dos Santos Florido, que não foram incluídos nas listagens referentes ao subsídio anteriormente 

atribuído, por terem sido transferidos do Município de Arouca. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de 45 €/a cada um dos 



 
 
 
 
 
 

 

alunos, para o ano lectivo de 2007/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - PEDIDO DE SUBSÍDIO ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2007/2008, PARA UM ALUNO DA 

ESCOLA DO 1º CICLO DA LOMBA – Presente a informação da Técnica de Serviço Social, da Câmara 

Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, a informar da situação do aluno Bruno Machado dos Santos, que não fora incluído 

nas listagens referentes ao subsídio anteriormente atribuído, por ter sido transferido do Município de Mira. ---------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de 45 €/ao aluno, para o ano 

lectivo de 2007/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - TRANSPORTE PARA O CASCI DE ÍLHAVO – ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL – Presente a 

informação da Técnica de Serviço Social, da Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, a dar conhecimento da situação 

dos alunos Jéssica de Jesus Gomes, de 9 anos, Rafael André Brites Ferreira, de 8 anos, Rui Filipe Silva, de 7 anos e 

Ana Rita Silva Rocha, de 5 anos, que necessitam de transporte diário, desde as suas residências para o Centro 

Infantil do CASCI de Ílhavo, devido a serem crianças portadoras de deficiência e de necessitarem de frequentar 

Estabelecimento de Ensino Especial. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que dado que três destas crianças se encontrarem em idade de frequência obrigatória, e em 

virtude de a carrinha do CASCI que efectua o transporte dos utentes de Vagos já se encontrar lotada, propões à 

Câmara Municipal, que o transporte destas crianças seja efectuada pela carrinha da Santa Casa da Misericórdia de 

Vagos, nos mesmos moldes do ano lectivo 2006/2007. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, contratar o transporte dos alunos à Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos, pelo preço de 43,50 €/dia, a partir do mês de Outubro, e durante o ano lectivo 2007/2008, 

de acordo com o seu ofício datado de 14 do corrente mês. -------------------------------------------------------------------- 

9 - LILIANA VANESSA ALVES NUNES – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – PARQUE DE LAZER DO 

BOCO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir a Liliana Vanessa Alves Nunes, solteira e 

residente no Porto, os seguintes prédios: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o art.º n.º 6213, da freguesia de Ouca, pelo preço de 2.400,00 €; ----- 

• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o art.º n.º 6203, da freguesia de Ouca pelo preço de 800,00 €; -------- 

• Prédio urbano, inscrito na matriz sob o art.º n.º 367, da freguesia de Ouca, pelo preço de 648,00 €; --------- 

10 - MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS COVA E CARMINDA DE ALMEIDA DOS SANTOS – 

AQUISIÇÃO DE TERRENOS – CENTRO EDUCATIVO DE OUCA – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, adquirir a Manuel Augusto dos Santos casado com Carminda de Almeida dos Santos, residentes na 

freguesia de Ouca, concelho de Vagos, o seguinte prédio: --------------------------------------------------------------------- 

Prédio rústico, inscrito na matriz sob o art.º n.º 1110, da freguesia de Ouca, pelo preço de 14.532,00 €; --------------- 

11 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEL – TAXA PARA O ANO DE 2007 A LIQUIDAR EM 2008 – 



 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, que fixe as taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóvel para o ano de 2007, a liquidar em 2008, nos termos do n.º 1 do art.º 112º, do CIMI – 

Decreto-Lei nº 287/03, de 12 de Novembro, da seguinte forma: -------------------------------------------------------------- 

• Prédios Urbanos – 0,7%; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,3%. ------------------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera solicitar à Assembleia Municipal, a aprovação das referidas taxas. --------------------------------- 

12 – 12ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 12ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 410.000,00 €, 

documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - 12ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – RATIFICAÇÃO 

– Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 12ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços o montante de 40.000,00 € e nas 

anulações o montante de 393.000,00 €, documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 

do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ----------------------------------------------------- 

14 - 1ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – O Sr. Vice-Presidente 

da Câmara Municipal, Dr. Carlos Neves, apresentou a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano 

de 2007 que apresenta tanto nas inscrições/reforços como nas diminuições/anulações um valor de 530.000,00€, 

bem como anexa listagem de obras que passam a ser executadas por administração directa sem alteração do seu 

valor, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ---------------------------  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o documento e propor à Assembleia Municipal, 

também, a sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Carlos Neves, apresentou a 1.ª revisão ao Orçamento para o ano de 2007 com uma receita no valor de 

827.000,00 € e despesa com uma inscrição/reforços de 1.006.000,00 € e diminuição/ anulação de 179.000,00 €, 

perfazendo, assim, um valor igual ao da receita de 827.000,00 €, documento que se dá aqui como inteiramente 



 
 
 
 
 
 

 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - COMISSÃO ORGANIZADORA 2007 OS SABICHÕES – “XIª EDIÇÃO DE “OS SABICHÕES” 2007” 

– MÚSICAS DO MUNDO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão Organizadora 

2007 “Os Sabichões”, datado de 30/07/2007, a solicitar a cedência de material de som e demais material técnico de 

suporte de cada sessão, nomeadamente mesa de som, computador e projector, e ainda solicita uma contribuição 

para organizar o evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Comissão Organizadora 2007 “Os 

Sabichões” no valor de 1.000,00 € contra a apresentação de documentos de despesa. ------------------------------------- 

17 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – LUIS MIGUEL FERREIRA 

SILVA – Presente o requerimento de Luís Miguel Ferreira da Silva, com residência na Rua António Carlos Vidal, 

em Vagos, a solicitar que o seu estabelecimento designado por “Café Bar Guarani”, esteja aberto todos os dias da 

semana das 10,00 horas às 04,00 horas, dos dias seguintes. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que o estabelecimento esteja aberto, 

provisoriamente, até às 02,00 horas, e caso não existam reclamações ou actividades ilícitas sobre o 

estabelecimento, a Câmara Municipal ponderará alargar o horário até as 04,00 horas. ------------------------------------ 

18 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 24/08/2007 a 

13/08/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ETAR DE OUCA – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, proceder à abertura de concurso público para a obra da “ETAR de Ouca”, e aprovar o caderno de 

encargos, programa de concurso e o projecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2 - “FORNECIMENTO SEM TRANSPORTE DE BETÃO BETUMINOSO (TAPETE ASFÁLTICO – 

CAMADA DE DESGATE)” – PROCESSO N.º 6.2.2.1-18/2007 – ADJUDICAÇÃO – Presente a informação 

técnica datada de 14/09/2007 na qual é dado a conhecer que a empresa Prioridade, Construção de Vias de 

Comunicação, Lda., no âmbito da audiência prévia, e através de ofício manifestou vontade de não outorgar o 

contrato de fornecimento mencionado em epígrafe, pelo que, e de acordo com o relatório de análise das propostas 

pode a Câmara Municipal adjudicar o fornecimento ao concorrente classificado em segundo lugar, a sociedade 

Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo preço de 29,00 €/tonelada. --------------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, de acordo com a informação técnica supramencionada, o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Excluir do procedimento, e a seu pedido, a proposta do concorrente Prioridade, Construção de Vias de 

Comunicação, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Adjudicar o fornecimento ao concorrente classificado em segundo lugar, a firma Vítor Almeida & Filhos, 

S.A., pelo preço de 29,00 €/ tonelada, acrescido de IVA; ---------------------------------------------------------------- 

-------- Notificar a empresa Prioridade, Construção de Vias de Comunicação, Lda. de que estará impossibilitada, 

durante dois anos, de concorrer a procedimentos abertos pela Câmara Municipal de Vagos. ---------------------------- 

3 - “FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BETÃO BETUMINOSO (TAPETE ASFÁLTICO – 

CAMADA DE DESGATE)” – PROCESSO N.º 6.2.2.1-19/2007 – ADJUDICAÇÃO - Presente a informação 

técnica datada de 14/09/2007 na qual é dado a conhecer que a empresa Prioridade, Construção de Vias de 

Comunicação, Lda, no âmbito da audiência prévia, e através de ofício manifestou vontade de não outorgar o 

contrato de fornecimento mencionado em epígrafe, pelo que, e de acordo com o relatório de análise das propostas 

pode a Câmara Municipal adjudicar o fornecimento ao concorrente classificado em segundo lugar, a firma Manuel 

Vieira Bacalhau, Lda., pelo preço de 32,50 €/tonelada. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, de acordo com a informação técnica supramencionada, o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Excluir do procedimento, e a seu pedido, a proposta do concorrente Prioridade, Construção de Vias de 

Comunicação, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Adjudicar o fornecimento ao concorrente classificado em segundo lugar, a firma Manuel Viera Bacalhau, 

Lda., pelo preço de 32,50 €/ tonelada, acrescido de IVA; ---------------------------------------------------------------- 

-------- Notificar a empresa Prioridade, Construção de Vias de Comunicação, Lda de que estará impossibilitada, 

durante dois anos, de concorrer a procedimentos abertos pela Câmara Municipal de Vagos. ---------------------------- 

4 - “EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS” – PROCESSO N.º 6.2.2-19/2004 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO N.º 1 – Presente a informação 

técnica datada de 29/08/2007, que anexa o ofício da firma SAVEC – Sociedade Aveirense de Engenharia e 

Consultoria, Lda., entidade responsável pela Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde da empreitada 

mencionada em epígrafe, datado de 16/07/2007, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos, 

ficando fotocópia dos mesmos a fazer parte integrante da presente acta. ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração nº1, apresentada pela firma 

SAVEC - Sociedade Aveirense de Engenharia e Consultoria, Lda. ---------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO – DIVISÃO 



 
 
 
 
 
 

 

SUB-REGIONAL DE AVEIRO – Presente o ofício da Divisão Sub-Regional de Aveiro, nº RIA/290, datado de 

11/07/2007, que anexa o requerimento de Arlindo das Neves, no qual requer licença para construir um trapiche em 

madeira para amarração de embarcações de recreio, no canal de Mira, na Praia da Vagueira, e solicita informação 

por parte da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não ver inconveniente no solicitado pelo requerente. -------  

2 - ISABEL MARTINS JULIÃO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 32/07 – 

RATIFICAÇÃO – Presente o processo de destaque nº 32/07, de que é requerente Isabel Martins Julião, a 

residente na Rua da Junta da Freguesia, nº 64, Lugar de Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos, 

que pretende o destaque de uma parcela de terreno, e emissão de respectiva certidão. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 

de 31/08/2007, que aprovou o pedido de destaque de acordo com a informação técnica, datada de 1/08/2007. ------- 

3 - MARTINS E ANACLETO, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 5/06 – Presente o processo 

de loteamento nº 5/06, de que é requerente a firma Martins e Anacleto, Lda., com sede na Zona Industrial de 

Vagos, lote 32, que pretende lotear um terreno localizado em Vagos. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos das obras de urbanização, fixar a 

caução em 33.606,63 €, e o prazo de execução das mesmas em 12 meses. -------------------------------------------------- 

4 - ISABEL DA SILVA MARIA AMORIM E PEDRO MANUEL FERREIRA AMORIM – QUEIXA 

(RUÍDO PRODUZIDO PELO FUNCIONAMENTO DO CAFÉ “EL CARIBE” – PROCESSO N.º 152/2004 

- Presente a queixa de ruído, processo n.º 152/2004, apresentado por Isabel da Silva Maria Amorim e Pedro 

Manuel Ferreira Amorim, contra o estabelecimento de restauração “Snack Bar – El Caribe”, sito no Edifício Santa 

Joana, Avenida Claudino Santos Costas, Praia da Vagueira, Freguesia de Gafanha da Boa Hora. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reduzir o horário de funcionamento do estabelecimento 

para as 22 horas, uma vez que notificar o proprietário do estabelecimento, para apresentar medições acústicas, o 

mesmo não o fez até a presente data, não dando cumprimento às decisões da Câmara Municipal de Vagos. ---------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE VAGOS E 

CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO EM SEDE DO QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

NACIONAL (2007/2013) – O Sr. Presidente da Câmara apresentou à Câmara Municipal o documento que a seguir 



 

se transcreve e propôs a sua aprovação: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

“LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE 

VAGOS E CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO EM SEDE DO QUADRO DE 

REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL (2007/2013) 

1. Na identificação das Linhas Estratégicas de Desenvolvimento de base municipal valorizou-

se um cenário optimista, fortemente contributivo para o reposicionamento de Vagos no contexto 

regional e local, através da dotação do Concelho em infra-estruturas e equipamentos fundamentais, 

mas também, e sobretudo, através da qualificação dos seus factores de atractividade, com grande 

destaque para a requalificação espacial, elemento também crucial para o enquadramento das demais 

áreas de intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De facto, Vagos foi uma vila que cresceu de um modo algo espontâneo e em função das estradas 

nacionais, necessitando urgentemente de uma estrutura urbana que promova o equilíbrio da 

composição urbanística respeitando a sua continuidade espacial, e estabelecendo uma correcta ligação 

com a envolvente. Na sequência dos estrangulamentos e potencialidades identificados foram definidos 

diversos objectivos e opções de desenvolvimento. -----------------------------------------------------------------------

As grandes opções de ordenamento/desenvolvimento vão ao encontro da necessidade de, na medida 

do possível, contrariar este tipo de crescimento, privilegiando a consolidação e preenchimento dos 

espaços deixados livres pela ocupação linear/dispersa ao longo dos caminhos. Porém, a ocupação ao 

longo das vias até ao limite do Perímetro Urbano e o congestionamento são realidades e, como tal, é 

necessário considerar e promover a sua melhor integração. ---------------------------------------------------------

Por outro lado, importa também ter em atenção e respeitar o património rural e ecológico, no âmbito de 

uma estratégia de desenvolvimento sustentável, que explore os recursos naturais, mas sem atingir 

situações de exaustão ou situações irreversíveis que ponham em causa a utilização destes recursos 

pelas gerações futuras, mas, simultaneamente, que inviabilizem apostas concelhias de curto e médio 

prazo, tendo em vista o aproveitamento da qualidade ambiental em geral, quer para fins turísticos, quer 

para fins de crescimento da habitação de tipologias de qualidade superior. ---------------------------------------

Neste sentido, é fundamental que se mantenham e que se melhorem, dentro do possível, as áreas 

afectas à exploração agrícola e florestal, aproveitando as potencialidades agro-silvo-pastoris, e, ao 

mesmo tempo, promovendo actividades complementares, ao nível da educação ambiental, do turismo 

de natureza ou das actividades ao ar livre. ---------------------------------------------------------------------------------

A localização de um Parque Empresarial e de um Parque Eólico, e o elevado potencial para uma nova 

Zona Industrial de Nova Geração, a existência de recursos ambientais e paisagísticos de grande valor, 



 
 
 
 
 
 

 

como a orla costeira, a ria, o meio rural, representam dois pilares de desenvolvimento e atracção de 

população e de investimentos, assim como a proximidade à capital do Distrito de Aveiro e a previsão de 

novas acessibilidades, vêm ao encontro das necessidades e expectativas municipais, viabilizando os 

grandes objectivos fundamentais de desenvolvimento que se pretendem implementar: ----------------------- 

• I – Estimular o desenvolvimento de uma base industrial local e regional tirando partido das 

melhorias de acessibilidade, facilitando a instalação de empresas de iniciativa local ou 

exterior, diversificando e qualificando a base económica local e regional. -------------------------- 

• II – Programar o espaço construído e o seu crescimento através de uma estrutura coerente, 

devidamente dimensionado e adequado ao suporte físico e às necessidades de 

desenvolvimento, em especial as que se relacionam com a definição de respostas sociais, 

assegurando a qualificação e revitalização desses espaços construídos e incorporando 

estratégias de desenvolvimento e inovação no campo social. ----------------------------------------- 

• III – Dinamizar o aproveitamento das potencialidades lúdicas e turísticas do Concelho, que 

se podem enquadrar em tipos diferentes de oferta turística, nomeadamente: o turismo intra 

– regional associado à proximidade da praia, essencialmente de fins-de-semana e tempos 

livres; o turismo de repouso e estadia em unidades hoteleiras de qualidade e em estreita 

ligação com a envolvente natural; e por fim, as actividades lúdicas ou desportivas ligadas 

aos recursos hídricos, equipamentos específicos e a percursos terrestres, promovendo o 

Município com base no património ambiental, cultural e paisagístico. ------------------------------- 

• IV – Programar funcionalmente (acessibilidades e equipamentos com diversas dotações) o 

Concelho para se tornar um espaço apetecível, simétrico com os municípios com que se 

relaciona, aprofundando a matriz e integração intermunicipal e elevando – a estratégia de 

competitividade económica, social e cultural num contexto de base regional. --------------------- 

• V – Preservar, valorizar e potenciar as áreas agro-florestais e de grande valia ecológica, 

como elementos-chave para a promoção de um desenvolvimento sustentável do Concelho, 

que aproveite recursos, mas que não ponha em causa as estratégias de desenvolvimento 

concelhio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• VI – Assegurar o lançamento e execução, na pendência do Quadro de Referência 

Estratégica Nacional, de um vasto conjunto de obras com impacto positivo e estruturante no 

município, transversal a todas as suas áreas, sectores e actividades, parte delas de 

interesse, âmbito e impacto de cariz intermunicipal. ------------------------------------------------------ 



 

• VII – Assegurar que a execução das mesmas não porá em causa nem a estabilidade 

financeira da autarquia, nem criará um conjunto insustentável de conflitos judiciais, nem 

violará o quadro legislativo em vigência, que se espera difícil face à reforma da Lei das 

Finanças Locais, à Lei do Orçamento de Estado, à redução da Autonomia do Poder Local e 

à governamentalização e politização do QREN. ----------------------------------------------------------- 

• VIII – Assegurar o seu máximo financiamento por fontes externas à autarquia, quer pelo 

próximo quadro de fundos comunitários, quer pela Administração Central quer por fundos 

privados (Concurso Público para Parcerias Público/Privadas (em sociedade anónima); 

Sociedades Anónimas com Capitais Públicos (até 49% do Capital Social); Concurso 

Público para Construção e Arrendamento (cláusula de aquisição em final de contrato); 

Concurso Público para Concepção, Construção e Exploração (sem custos para o 

utilizador, suportando a Câmara Municipal as rendas por períodos de longa duração e 

cláusula de aquisição em final de contrato)). --------------------------------------------------------------- 

• IX – Justificar, enquadrando com as orientações supra definidas em sede regulamentar de 

quadro, as acções a desenvolver e garantir a contratação antecipada de fundos do QREN, 

por via associativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• X – Assegurar o princípio da autonomia política, administrativa e financeira do poder local 

não deixando a autarquia refém do Governo ou de quaisquer outras entidades sejam elas 

colectivas ou singulares, públicas ou privadas, supra municipais ou intermunicipais. ----------- 

Estes objectivos determinaram um conjunto de projectos da Câmara Municipal de Vagos. -------------------

Com efeito, as Linhas Estratégicas de Desenvolvimento só fazem sentido se existir um corpo de 

projectos que consolidem estas ideias mas que as articulem no tempo e no espaço. --------------------------

Por outro lado, estes projectos devem ser entendidos como projectos estratégicos e mobilizadores para 

o desenvolvimento local e regional, funcionando por mimetismo para os diversos sectores da actividade 

concelhia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Efectuada uma primeira análise ao conteúdo programático do QREN, enquanto instrumento 

fundamental para assegurar do processo de convergência nacional e desenvolvimento sustentável 

local, e ás disponibilidades financeiras aí definidas, consignou-se como grandes objectivos a prosseguir 

os seguintes: a) Qualificar as pessoas e as instituições, públicas e privadas, preparando-as para os 

desafios da globalização e da economia do conhecimento; b) Actuar em factores determinantes da 

produtividade, competitividade e sustentabilidade da economia; c) Potenciar os recursos regionais e 



 
 
 
 
 
 

 

valorizar o território, diminuindo as disparidades regionais de rendimento, de oportunidades e de 

condições de vida; d) Promover a inclusão social. ------------------------------------------------------------------------ 

Definiu-se, após, dois conjuntos de intervenções a saber: ------------------------------------------------------------- 

I. De interesse, âmbito e impacto intermunicipal, devendo ser concentradas num conjunto de 

acções, cujo financiamento deve ser previamente contratado com o Governo pela via associativa, que 

potenciem a convergência das prioridades identificadas como estratégicas para o desenvolvimento, 

aprofundamento da matriz e integração intermunicipal, com impacto local positivo mas, sobretudo, 

gerador de efeitos exógenos de competitividade económica, social e cultural da região/ria num contexto 

de base regional, nacional e europeu. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim sendo, apresentamos acções nos domínios: rede viária estruturante, rede de saneamento em 

alta, espaços industriais, equipamentos de interesse turístico e lazer, energias renováveis, 

defesa de costa, requalificação ambiental, equipamentos desportivos, património e cultura. ------- 

• Via de Cintura Interna ----------------------------------------------------------------------------------------- 

•  Via de Cintura Externa ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Caminho dos Cavaleiros ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Estrada Florestal 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Estrada Nacional 109 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Marginal Vagueira/Costa Nova ----------------------------------------------------------------------------- 

• Nova Ponte de ligação A25 sobre o Canal de Mira -------------------------------------------------- 

• Prolongamento da rede em alta do sistema SIMRIA ------------------------------------------------ 

• Parque Empresarial Intermunicipal (PIN – INDÚSTRIA) -------------------------------------------- 

• Zona Turística de Vagos (PIN - TURISMO) ------------------------------------------------------------- 

• Parque Eólico da Boa-Hora (PIN – INDÚSTRIA) ------------------------------------------------------ 

• Parque do Forte Velho (PIN – TURISMO) --------------------------------------------------------------- 

• Urbanização da Boa-Hora/Floresta ----------------------------------------------------------------------- 

• Requalificação e Defesa de Costa ------------------------------------------------------------------------ 

• Desassoreamento e Dragagem da Ria ------------------------------------------------------------------- 

• Portos de Abrigo e Recreio ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Complexo Desportivo de Vagos --------------------------------------------------------------------------- 

• Conjunto Patrimonial e Museológico e Casa da Cultura Gandareza -------------------------- 

• Roteiro dos Santuários Marianos ------------------------------------------------------------------------- 

• Requalificação Urbanística do Centro da Vila e construção Parque Natural da Ria e 



 

do Rio Boco – PROGRAMA POLIS ------------------------------------------------------------------------ 

• Modernização Administrativa: requalificação de equipamentos dos serviços 

Municipais (casa do munícipe e armazéns gerais), continuação e aperfeiçoamento dos 

projectos Aveiro Digital, formação profissional. ----------------------------------------------------- 

• Implementação de Sistema de Recolha, Reciclagem e Reutilização de resíduos 

sólidos urbanos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Construção de Canil e Incineradora Intermunicipal ------------------------------------------------- 

• Protecção Civil Intermunicipal ----------------------------------------------------------------------------- 

FICHA DA INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Via de Cintura Interna 

Descrição: 

Via que absorve o tráfego que vem de norte (Ílhavo) pela E.N. 109 para a A17 e para o sul do concelho, 

e que hoje atravessa o centro da Vila de Vagos, e que absorve o tráfego que vem de nascente 

(Bairrada e A17) para as praias e para a Zona Industrial de Vagos. No futuro será também a ligação 

entre as duas zonas industriais do concelho (Soza e Vagos). 

Justificação (Objectivos/ Impactos): 

Requalificação do centro da Vila de Vagos, retirando-se daí todo o trânsito passagem, criando-se uma 

rede viária estruturante que funcione como rede de base municipal alternativa à A17 e prolongue a rede 

viária estruturante desenvolvida pelo Município de Ílhavo, elevando os níveis de segurança e qualidade 

ambiental do aglomerado, o aumento da competitividade económica do concelho e o seu ordenamento 

territorial. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

E.P. – Estradas de Portugal. Prevê-se que o modelo jurídico-económico-financeiro a criar para 

financiamento da sua execução exija a participação de privados.  

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

7. 250. 000 € 



 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Via de Cintura Externa 

Descrição: 

Via que absorve o tráfego que se desloca entre as zonas industrias de Ílhavo, Vagos, encaminhando-o 

para a A17 e para a A25, que tem o seu inicio na Gafanha do Carmo (EF1) e fim no nó da A17 em 

Santo André de Vagos na EN109 a sul daquela localidade. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Trata-se da segunda fase da requalificação do aglomerado urbano central da Vila de Vagos e dos 

aglomerados das freguesias de Santo António e Santo André de Vagos, que são atravessados pela 

E.N. 109, retirando-se daí todo o trânsito de passagem e estendendo-se a rede viária estruturante que 

funcione como rede de base municipal alternativa à A17 e elevando-se os níveis de segurança e 

qualidade ambiental dos aglomerados, o aumento da competitividade económica do concelho e o seu 

ordenamento territorial. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos e Câmara Municipal de Ílhavo 

Possíveis parceiros: 

E.P. – Estradas de Portugal. Prevê-se que o modelo jurídico-económico-financeiro a criar para 

financiamento da sua execução exija a participação de privados.  

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Estimativa orçamental:  

6. 000. 000 € (parcial do Município de Vagos) 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Caminho dos Cavaleiros 

Descrição: 

Construção de via estruturante aproveitando a via existente do Caminho dos Cavaleiros, esta via faz a 

interligação entre as Zonas Industriais de Vagos, da Mota (Ílhavo) e de Carapelhos (Mira), absorvendo 

o tráfego que se desloca no sentido norte/sul/norte entre as zonas industrias e encaminhando-o para a 

A17 e para a A25, que tem o seu inicio no nó da VCE a sul/poente da Santo André de Vagos e fim no 



 

nó sul da A17, à saída de Calvão, no concelho de Mira, em plena 109. Trata-se da 3ª fase e conclusão 

do Projecto de Circulares e da conclusão da rede alternativa à A17, exigindo a participação da Câmara 

Municipal de Mira para executar 200 metros de troço até à via municipal que a (a sul) liga ao nó da A17.  

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Constitui-se como a totalidade da via alternativa à A17 e trata da requalificação dos aglomerados 

urbanos que são atravessadas pela E.N. 109 (Vergas, Cabecinhas, Calvão e Canto de Calvão) 

retirando-se daí todo o trânsito de passagem e criando-se uma rede viária estruturante que funcione 

como rede de base municipal alternativa à A17 e elevando-se os níveis de segurança e qualidade 

ambiental do aglomerado, o aumento da competitividade económica do concelho e o seu ordenamento 

territorial. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos (e Câmara Municipal de Mira) 

Possíveis parceiros: 

E.P. – Estradas de Portugal. Prevê-se que o modelo jurídico-económico-financeiro a criar para 

financiamento da sua execução exija a participação de privados.  

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

3. 000. 000 € (parcial do Município de Vagos) 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Estrada Florestal 1 

Descrição: 

Via que absorve o tráfego que se desloca dentro das Matas Nacionais de Ílhavo, Vagos e Mira e as 

respectivas praias. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Promover acessibilidade e segurança, reequilibrar a distribuição viária e o seu peso ambiental na 

restinga, constituindo-se como factor de competitividade a nível turístico. 

Promotores: 

Câmaras Municipais de Vagos e Ílhavo (e Mira em 2ª fase) 

Possíveis parceiros: 



 
 
 
 
 
 

 

E.P. – Estradas de Portugal e LUSOSCUT 

Direcção Geral dos Recursos Florestais 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

1. 250. 000 € (parcial do Município de Vagos) 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Requalificação Estrada Nacional 109 

Descrição: 

Requalificação, beneficiação e desclassificação da Via. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Conclusão do PRN2000 

Promotor: 

Câmaras Municipais de Vagos, Ílhavo, Aveiro … 

Possíveis parceiros: 

E.P.  – Estradas de Portugal 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

5.000.000 € (parcial do Município)  

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Marginal Vagueira / Costa Nova 

Descrição: 

Via de circulação rodoviária entre as praias do sul do distrito. Via panorâmica, pedonal e velocípede. 

Circuitos de acesso e criação de novas praias marítimas e fluviais (entre aquelas). Delimitação de 

acesso e estacionamento de viaturas. Requalificação e protecção do cordão dunar e requalificação da 



 

ambiental das margens da ria. Eliminação de espécies (flora) infestantes e reintrodução de espécies 

autóctones. Criação de observatórios avifauna e de locais de visitação da ria.  

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Maximização do potencial económico e turístico da ria. 

Redução e eliminação de impactos negativos de cariz ambiental. 

Interligação com outras acções aqui descritas e potenciação dos efeitos positivos de cada uma delas de 

forma integrada e globalizante.  

Promotor: 

Câmaras Municipais de Vagos e Ílhavo 

Possíveis parceiros: 

CCDR.C, INAG e ICN 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

2. 000. 000 € (parcial do Município de Vagos)  

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Nova Ponte de ligação à A25 sobre o Canal de Mira 

Descrição: 

Nova travessia sobre o Canal de Mira, (limite da Gafanha do Carmo) que absorve o tráfego que vem de 

nascente para as praias da Vagueira, Costa Nova e Barra e nova ligação à A25 pela EF1.  

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Resolução de um dos maiores problemas rodoviários do distrito de Aveiro, hoje um dos factores mais 

negativos desta zona balnear de grande potencial turístico na região centro e na península ibérica. 

Maximização dos efeitos positivos das várias acções previstas para esta zona. 

Promotor: 

Câmaras Municipais de Vagos e Ílhavo  

Possíveis parceiros: 

E.P. – Estradas de Portugal e LUSOSCUT. 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  



 
 
 
 
 
 

 

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

9.000.000€ (parcial do total do investimento previsível de 18.000.000 €)  

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Prolongamento da rede em alta do sistema SIMRIA 

Descrição: 

Recolha nas ETAR do interior do concelho localizadas nos lugares de Ouca, Vale e Mesas. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Integração do sistema de recolha da rede em baixa municipal (em construção) com o sistema 

intermunicipal. Trata-se de recolher e tratar águas residuais de cinco freguesias do concelho que de 

outra forma seriam reconduzidas, ainda que tratadas, para a Ria. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

SIMRIA 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

10.000.000€ 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Parque Empresarial Intermunicipal 

Descrição: 

Construção de parque empresarial intermunicipal localizado contiguamente nos municípios de Aveiro, 

Vagos e Oliveira do Bairro (900ha), e destinado a servir a região centro. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Estimular o desenvolvimento de base industrial local e regional tirando partido da rede de 

acessibilidades criadas, facilitando a instalação de empresas e diversificando e qualificando a base 



 

económica local e regional. 

Promotor: 

Câmaras Municipais de Vagos, Aveiro e Oliveira do Bairro. 

Possíveis parceiros: 

MAISVAGOS, SA; CEC; AIDA; ACIB; GAMA; Universidade de Aveiro 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

6.000.000 € (parcial do Município de Vagos) 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Zona Turística de Vagos 

Descrição: 

Área destinada a empreendimento turístico de excelência ambiental e de lazer, com interesse de 

dimensão e impacto regional (157ha destinados a golfe, complexo desportivo, hotelaria e aldeamento).  

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Dinamizar o aproveitamento das potencialidades lúdicas e turísticas do Concelho, que se podem 

enquadrar em tipos diferentes de oferta turística, nomeadamente: o turismo intra – regional associado à 

proximidade da praia, essencialmente de fins-de-semana e tempos livres; o turismo de repouso e 

estadia em unidades hoteleiras de qualidade e em estreita ligação com a envolvente natural; e por fim, 

as actividades lúdicas ou desportivas ligadas aos recursos hídricos, equipamentos específicos e a 

percursos terrestres, promovendo o Município com base no património ambiental, cultural e 

paisagístico. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

Privados 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 



 
 
 
 
 
 

 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

1.000.000 € (perspectiva de investimento de cariz exclusivamente municipal) 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Parque Eólico da Boa-Hora 

Descrição: 

Área destinada a Energias Renováveis para a instalação de torres com aerogeradores com interesse 

energético de dimensão e impacto regional (350ha) 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Preservar, valorizar e potenciar as áreas agro-florestais e de grande valia ecológica, como elementos-

chave para a promoção de um desenvolvimento sustentável do Concelho, que aproveite recursos, mas 

que não ponha em causa as estratégias de desenvolvimento concelhio. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

Privados 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver,   

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

250.000 € (perspectiva de investimento de cariz exclusivamente municipal) 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Requalificação e Defesa de Costa 

Descrição: 

Acção de base municipal mas integrada no programa do POOC e autorizada pelo INAG. 

Construção de equipamentos desportivos e de lazer. 

Recuperação, prolongamento e construção de esporões. 

Transferência de areias. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Programar funcionalmente (acessibilidades e equipamentos com diversas dotações) o Concelho para 



 

se tornar um espaço apetecível, simétrico com os municípios com que se relaciona, aprofundando a 

matriz e integração intermunicipal e elevando – a estratégia de competitividade económica, social e 

cultural num contexto de base regional. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

INAG. Prevê-se que o modelo jurídico-económico-financeiro a criar para financiamento da sua 

execução exija a participação de privados. 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

3.500.000(€) 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Desassoreamento e Dragagem da Ria 

Descrição: 

Acções de desassoreamento e drenagem de braços da ria: o Canal de Mira e o Rio Boco. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Promoção da navegabilidade e acessibilidade na Ria. 

Criação de “estrada fluvial” para futuro serviço de transportes urbano e turístico, alternativo às redes de 

transportes tradicionais intermunicipais (autocarros/metro). 

Aprofundamento da intermunicipalidade. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

Associação de Município do Baixo Vouga e INAG 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 



 
 
 
 
 
 

 

Estimativa orçamental:  

15.000.000€ (parcial do Município) 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Portos de Abrigo e Recreio 

Descrição: 

Construção de Portos de Abrigo e Recreio na Vagueira e em Vagos como acção complementar da 

Marina da Barra. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Programar funcionalmente (acessibilidades e equipamentos com diversas dotações) o Concelho para 

se tornar um espaço apetecível, simétrico com os municípios com que se relaciona, aprofundando a 

matriz e integração intermunicipal e elevando – a estratégia de competitividade económica, social e 

cultural num contexto de base regional. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

Privados 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

1.500.000€ 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Complexo Desportivo de Vagos 

Descrição: 

Complexo composto por pavilhão (com equipamentos específicos para a prática de basquetebol e ténis 

de mesa), polidesportivos, piscinas e estádio de atletismo, faltando concluir parcialmente apenas o 

estádio, e cujo parecer da Federação Portuguesa de Atletismo atesta o interesse regional e nacional do 

complexo e competências para a realização provas de dimensão nacional. 

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Programar o espaço construído e o seu crescimento através de uma estrutura coerente, devidamente 



 

dimensionado e adequado ao suporte físico e às necessidades de desenvolvimento, em especial as 

que se relacionam com a definição de respostas sociais, assegurando a qualificação e revitalização 

desses espaços construídos e incorporando estratégias de desenvolvimento e inovação no campo 

social. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

Associação de Municípios do Baixo Vouga. 

Federação Portuguesa de Atletismo e IDP. 

Associações Desportivas 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

4.000.000€ 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Conjunto Patrimonial e Museológico e Casa da Cultura Gandareza 

Descrição: 

Recuperação e/ou aquisição de imóveis constituídos por casas gandarezas, recolha de espólio desta 

vivência cultural, que se desenvolveu em comunhão com o mar e a ria, e construção de Casa de 

Cultura/Museu/Centro de Coleccionismo.  

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Acção complementar e alternativa do Museu Marítimo e do Eco-Museu. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

Ministério da Cultura. 

Associação dos Municípios do Baixo Vouga. 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 



 
 
 
 
 
 

 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

3.000.000€ 

FICHA DE INICIATIVA 

Designação da Iniciativa: Roteiro dos Santuários Marianos 

Descrição: 

Requalificação do Santuário de Santa Maria de Vagos: no âmbito de acções para o desenvolvimento 

turístico religioso, este projecto é de interesse intermunicipal e nacional porquanto é uma pretensão da 

Diocese de Aveiro, que pretende criar no distrito um grande santuário mariano à semelhança de Fátima.  

Justificação (Objectivos/ Impactos) 

Dinamizar o aproveitamento das potencialidades lúdicas e turísticas do Concelho, que se podem 

enquadrar em tipos diferentes de oferta turística, nomeadamente: o turismo intra – regional associado à 

proximidade da praia, essencialmente de fins-de-semana e tempos livres; o turismo de repouso e 

estadia em unidades hoteleiras de qualidade e em estreita ligação com a envolvente natural; e por fim, 

as actividades lúdicas ou desportivas ligadas aos recursos hídricos, equipamentos específicos e a 

percursos terrestres, promovendo o Município com base no património ambiental, cultural e 

paisagístico. 

Promotor: 

Câmara Municipal de Vagos 

Possíveis parceiros: 

Diocese de Aveiro 

Igreja Católica Portuguesa 

Associação de Municípios do Baixo Vouga 

Calendarização: 

Projecto a desenvolver  

Projecto em execução 

Projecto já executado 

Concretização da iniciativa: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estimativa orçamental:  

600.000€ 

II. De interesse, relevo e execução municipal, cabendo aqui um conjunto de iniciativas e projectos 



 

capazes de, no conjunto, contribuir para aqueles objectivos estratégicos de referência nacional e, de 

igual modo, garantir localmente desenvolvimento sustentável e mobilização, funcionando por 

mimetismo para os diversos sectores da actividade concelhia e cuja a aquisição de financiamento de 

deve processar nos moldes do Quadro anterior. -------------------------------------------------------------------------- 

Neste sentido, identificámos áreas de intervenção, acções concretas a aplicar no terreno, que respeitam 

um equilíbrio adequado na afectação dos recursos entre as necessidades sectoriais e locais e incidir 

em domínios prioritários como os seguintes, designadamente no que respeita: --------------------------------- 

• Educação (centros educativos) -------------------------------------------------------------------------- 

• Cultura (biblioteca e arquivo municipal) --------------------------------------------------------------- 

• Acção Social (habitação social e apoio ao desenvolvimento da rede de equipamentos 

sociais das IPSS) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Rede de Saneamento em Baixa ------------------------------------------------------------------------ 

• Requalificação Urbanística dos Pequenos Centros Urbanos (freguesias) --------------- 

• Roteiro dos Parques de Lazer (recuperação de espaços de interesse ambiental 

degradados e sua destinação a espaços de lazer) -------------------------------------------------- 

3. Do conjunto das acções previstas com a sua execução garantem-se aqueles objectos municipais e 

intermunicipais, contribuindo para o cumprimento global daqueles objectivos e desígnios de interesse 

nacional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido documento e submete-lo a aprovação da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRAS – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 03/09/2007, que 

nomearam para exercer a coordenação de segurança nas obras abaixo mencionadas, a empresa Pedro Tavares – 

Engenharia de Projectos, Coordenação de Segurança e Direcção de Obras, Lda., sendo o exercício dessas funções 

assegurado pelo Sr. Eng.º Marco Pereira: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Rua da Fonte Velha – Cabecinhas (Calvão); ------------------------------------------------------------------------- 

• Rua dos Picados (Gafanha da Boa-Hora); ---------------------------------------------------------------------------- 

• Rua 5 de Outubro (Ouca); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Rua da Liberdade (Ponte de Vagos); ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Arruamentos de São Romão (Santo André); ------------------------------------------------------------------------- 

• Beneficiação da Rua António Domingues (Santo António de Vagos); ------------------------------------------- 

• Rua dos Felícios (Santo António de Vagos); ------------------------------------------------------------------------- 

• Rua dos Colmeais – Lavandeira (Soza); ------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

3 - RUA DO CARVALHAL / CASA DO POVO (FONTE DE ANGEÃO) – PROC.º 6.2.2-10/2006 – 

TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS – Presente a informação técnica datada de 07/09/2007, na 

qual é dado a conhecer que na obra mencionada em epígrafe, vão existir trabalhos a mais no valor de 39.264,30 € e 

trabalhos a menos no valor de 44.863,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e a menos, respectivamente no 

valor de 39.264,30 € e 44.863,00 €, acrescidos de IVA. ----------------------------------------------------------------------- 

4 - RUA PRINCIPAL DE CARVALHAIS (PONTE DE VAGOS) – PROC.º 6.2.2-13/2006 – TRABALHOS A 

MAIS E TRABALHOS A MENOS – Presente a informação técnica datada de 07/08/2007, na qual é dado a 

conhecer que na obra mencionada em epígrafe, vão existir trabalhos a mais no valor de 32.435,60 € e trabalhos a 

menos no valor de 24.946,02 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e a menos, respectivamente no 

valor de 32.435,60 € e 24.946,02 €, acrescidos de IVA, e dispensar o estudo a realizar por entidade externa 

independente, de acordo com o estipulado no n.º 3, do art.º 45.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ----------- 

5 - TRANSPORTE DE TAXI PARA NO PERCURSO PONTE DE VAGOS – VAGOS – ÍLHAVO E 

VOLTA, PARA OS ALUNOS CESÁRIO MIGUEL SANTOS SABINO LUZ MARINA GOMES 

CARVALHAIS, LILIANA COSTA ROSA, ISABEL CRISTINA MATIAS DA ROCHA E LUCIANO DOS 

SANTOS FANECA – Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 

14 de Setembro, na qual dá a conhecer que o aluno Cesário Miguel é portador de deficiência auditiva, vai 

frequentar o 8.º ano na unidade de surdos da Escola Secundária de Ílhavo, por não dispor a escola de Vagos apoio 

do Ensino Especial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Informa ainda, que os outros alunos, portadores de deficiência mental, não têm autonomia para se 

deslocarem em transportes públicos até Vagos, onde apanham a carrinha do CASCI, pelo que todos eles têm 

necessidade de se deslocarem em transporte de táxi. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, contratar com a firma Leonel & Carmelinda, Lda., o 

transporte de táxi pelo preço de 25,00 € / dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

6 - AQUISIÇÃO DE 100 EXEMPLARES DO LIVRO “VIGIA E VERGAS TERRAS DE FÉ E 

TRADIÇÕES” – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade adquirir à Junta de Freguesia de Santo André de 

Vagos 100 exemplares do livro “Vigia e Vergas Terras de Fé e Tradições”, que aborda a história daqueles lugares, 

pertencentes à referida freguesia. Ao preço de 10,00 € cada. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Delibera ainda, a Câmara Municipal, unanimemente, revogar a sua deliberação tomada em reunião do dia 

11/05/2007, sob a epígrafe “Comissão de Festas de Nossa Senhora das Dores (Vigia e Vergas) – Edição de 

livro sobre a história dos lugares de Vigia e Vergas – Aquisição”, uma vez que a aquisição não é feita aquela 



 

Comissão de Festas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - RANCHO FOLCLORICO “ROSAS BRANCAS” DE SALGUEIRO – Presente o ofício do Rancho 

Folclórico supramencionado, datado de 31 de Julho findo, no qual dão a conhecer à Câmara Municipal as razões 

porque não aceitam a transferência da sua sede para o Lugar do Fontão (instalações da EB1), conforme deliberação 

do Executivo do dia 22/06/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, atribuir ao Rancho Folclórico 

Rosas Brancas” um subsídio na importância de 400,00 €, somando-o aos subsídios já atribuídos em 27/04/2007 e 

22/06/2007, e informar a Associação que o subsídio global atribuído se destina ao cumprimento do seu Orçamento 

e Plano de Actividades para o ano de 2007, aí se incluindo, obviamente, as despesas com as rendas da sede. -------- 

8 – AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER DAS PONTE 

DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir ao Sr. Flávio Margarido, e mulher Júlia 

Simões, metade de um prédio sito em “Fêmeas”, freguesia de Ponte de Vagos, inscrito na matriz rústica sob o 

artigo 2018, da referida freguesia, pelo preço de 13.450,00€, destinado ao Parque Desportivo e de Lazer da Ponte 

de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - CARMEM ZÉLIA CONCEIÇÃO CORREIA MONTEIRO DE SÁ – AVERBAMENTO DE 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO – Presente o ofício de Cármen Zélia Conceição Correia Monteiro de Sá, 

moradora num dos apartamentos propriedade de Município, sitos no Bairro da Corredoura (Rua Sargento 

Humberto Mendes Correia), em Vagos, a solicitar o averbamento do contrato de arrendamento do apartamento 

correspondente ao Lote C, r/chão Dto., o qual se encontra em nome de seu falecido marido, para seu nome. --------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o averbamento solicitado. ---------------------------- 

10 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA “VIVÊNCIAS DE VAGOS” – Presente o ofício datado de 28/08/2007, que anexa 

documentação referente às despesas efectuadas com o Concurso de Fotografia “Vivências de Vagos”, na 

importância de 3 510,06 €, realizado em colaboração com a Câmara Municipal. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, um 

subsídio no valor de 3 510,06 €, para pagamento das despesas efectuadas. ------------------------------------------------- 

11 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA “BIENAL DO PÃO” – Presente o ofício datado de 28/08/2007, que anexa documentação 

referente às despesas efectuadas com a “Bienal do Pão”, na importância de 49 658,96€, realizada em colaboração 

com a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em conta que a Câmara Municipal atribuiu, anteriormente, subsídios no valor de 30.000,00 €, 

delibera, por unanimidade, atribuir ao NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, um subsídio final no valor de 

19.658,96 €, destinado ao pagamento das despesas efectuadas. --------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

12 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

SUBSÍDIO – Presente o ofício n.º 46, datado de 10/09/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

20.823,00 € destinado a aquisição de equipamento e apetrechamento das salas de ATL/refeitório das Escolas do 

Ensino Básico da Quinta, Lomba e Lombomeão. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado. ----------------------------------- 

13 - ACORDO DE COLABORAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS 

E OUTAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO PARA O CONCELHO DE VAGOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o acordo de colaboração mencionado em epígrafe, outorgado entre o Município de Vagos e 

o Agrupamento de Escolas de Vagos para o ano lectivo de 2007/2008. ----------------------------------------------------- 

14 - PROTOCOLO DE PARCERIA – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E 

OUTAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

– RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o protocolo de parceria 

mencionado em epígrafe, outorgado entre o Município de Vagos e as instituições abaixo mencionadas, para o ano 

lectivo de 2007/2008: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Calvão; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão; ---------------------------------------------------------------------- 

• Centro de Acção Social de Covão do Lobo; --------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Bem Estar de Ouca; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Associação Boa-Hora; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Associação Betel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento Santa Catarina; ---------------------------------------------------- 

• Santa Casa da Misericórdia de Vagos; --------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social da Freguesia de Soza; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Associação de Solidariedade Social de Santo André de Vagos. ---------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta 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 de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezoito horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 


