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ACTA Nº 01/2010 

 

 

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA CINCO DE FEVEREIRO DO ANO 

DOIS MIL E DEZ ------------- 

 

Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, reuniu ordinariamente a Assembleia 

Municipal de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a primeira reunião da 

Sessão de Fevereiro destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: -------------------

-------------------------------------------- 

Ponto 1 – Informação do Presidente da Câmara relativa à Actividade Municipal no período 

compreendido entre 24/11/09 a 31/01/10; ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

Ponto 2 – Apreciação e Votação da Proposta de Alteração do Plano Director Municipal de Ílhavo; 

--------------- 

COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, António Francisco das 

Neves Vieira e pelo primeiro e segundo secretários, Carlos Sarabando e Maria do Rosário Silva ---

-------------------------------- 

PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o 

Presidente José Ribau Esteves e os Vereadores, Fernando Caçoilo, Beatriz Martins, Marcos Ré, 

José Vaz e Júlio Merendeiro. Esteve ausente o Vereador Paulo Costa. -------------------------------

---------------------------------------------------------- 

FALTAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

Catarina Resende, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar 

ausente do Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Sofia Senos. -

------------------------- 

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à 

chamada dos membros deste órgão, tendo a presença de: António Neves Vieira, Carlos 

Sarabando, Paulo Nordeste, Maria do Rosário Silva, António Flor Agostinho, António Pedro 

Martins, Mário Júlio Ramos, Maria de Lurdes Vieira, Mariana Franco, Daniel Tavares, Pedro 

Parracho, António Pinho, Paulo Trincão, Susana Diamantino, Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, 

Jorge São Marcos, Maria de Fátima Bola, José Alberto Loureiro, Júlio Barreirinha, Sofia Senos, 

Rufino Filipe, Manuel Serra, Domingos Vilarinho e Eduardo Conde. --------------------- 
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A reunião teve início às 21H30. ------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

ACTAS DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

Acta n.º 01/2009/2013: Submetida a votação foi aprovada por maioria. ---------------------------

---------------------- 

Acta n.º 02/2009/2013: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade. ---------------------

-------------------- 

Acta n.º 03/2009/2013: Submetida a votação foi aprovada por unanimidade. ---------------------

-------------------- 

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

-------------------------- 

O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções 

habituais, pelo que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

MANUEL SERRA: Faz referências à possível aplicação de portagens na A25, nomeadamente no 

troço Praias – Estádio de Futebol, destacando que o Presidente da Câmara tem tomado posição 

pública contra. Nessa medida, solicita informações sobre o ponto de situação, visto que, na sua 

opinião a aplicação das portagens implicaria graves consequências económicas e outras para a 

população. -------------------------------- 

PAULO NORDESTE: Informa a Assembleia que solicitou a adenda de um ponto à Ordem de 

Trabalhos e que o mesmo será incluído na Sessão de Abril. ------------------------------------------

--------------------------------------- 

PEDRO MARTINS: Destaca o número elevado de corte de árvores no Parque de Campismo da 

Gafanha da Nazaré, perguntando quais as medidas adoptadas pelas entidades competentes, 

nomeadamente a Junta de Freguesia como forma de solucionar a situação. ------------------------

--------------------------------------------------- 

Sobre as obras no Porto de Aveiro, nomeadamente a Ligação Ferroviária, obra de iniciativa do 

Governo, enaltece os vários intervenientes na mesma, indicando que esta disponibilizará 

melhores condições de tráfego à Cidade da Gafanha da Nazaré. -------------------------------------

---------------------------------------------------- 

JORGE SÃO MARCOS: Também é sua opinião que a A25, nomeadamente o troço Praias – 

Estádio de Futebol não deve ser abrangida pelas portagens. -----------------------------------------

------------------------------------- 
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SOFIA SENOS: Demonstra concordância com o apoio do Município de Ílhavo à viagem Volta ao 

Mundo do Navio Escola Sagres, entendendo ser importante informar a Assembleia Municipal e os 

munícipes sobre os pormenores desse patrocínio e as suas contrapartidas. -------------------------

--------------------------------------------- 

 

 

 

PAULO TRINCÃO: Destaca as eleições ocorridas para a Reitoria da Universidade de Aveiro, 

dizendo que estas foram ganhas pelo munícipe Manuel Assunção, apelando à contínua política 

de proximidade com Ílhavo, tendo em conta o desenvolvimento da região. -------------------------

------------------------------------------------ 

ANTÓNIO PINHO: Comenta a conjuntura nacional, fazendo referências às estatísticas do 

desemprego, ao défice no orçamento, aos casos polémicos na justiça e à denominada 

manipulação da comunicação social.  

JOSÉ LOUREIRO: Chama à atenção para a falta de acessos a deficientes na entrada principal do 

Mercado Municipal da Costa Nova. --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

Quanto à aplicação das portagens na A25, reitera a sua oposição. -----------------------------------

-------------------- 

Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da 

Câmara para responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Começa por 

dizer que enquanto não houver esclarecimentos objectivos, os onze municípios da CIRA – 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro estão de acordo no que se refere à aplicação de 

portagens na A17 e A29, desde que sejam salvaguardadas a sustentabilidade financeira através 

dos Fundos Comunitários para que os municípios de Ovar até Vagos possam construir as 

variantes rodoviárias às referidas sedes de município. ---- 

Quanto à A25, há recusa completa na aplicação de portagens, visto que há vivência urbana deste 

troço e não há alternativa à via. ------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

Sobre a conjuntura nacional, comenta que há vários indicadores que demonstram a situação 

gravíssima do País e por isso há necessidade de uma atenção redobrada, visto que o Governo 

encontra-se numa atitude de desleixo e uma Oposição em total atitude de abstenção. ------------

---------------------------------------------------- 



  4/10     

  2010/02/05 

 

 

 

 

 

O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 

pelo que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS --------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

PEDRO MARTINS: Tendo o sentido de responsabilidade perante a conjuntura nacional, comenta 

que há que ter uma postura cuidada, a qual o Governo está a tê-la perante os problemas 

apresentados. --------------- 

JORGE SÃO MARCOS: No seguimento da intervenção do membro Pedro Martins, indica que os 

problemas nacionais foram agravados por aqueles que são comuns ao nível europeu. -------------

------------------------------- 

Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da 

Câmara para responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Diz ser através 

do Governo que se deve obter desenvolvimento e melhores decisões para baixar a despesa e 

aumentar o investimento, implementando reformas. Ao contrário da realidade municipal, em que 

há boa governação, desenvolvimento, sustentabilidade financeira, investimento, o País está em 

situação oposta, como consequência daqueles que o governam. ------------------------------------

---------------------------------------------------- 

De seguida, foi apresentado à Mesa a seguinte moção, conforme se transcreve: ---------------

------------------- 

Membro da CDU: ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

“Vem a Secção de Basquetebol do Grupo Desportivo da Gafanha produzindo um extraordinário 

trabalho em prol dos Jovens do nosso Concelho.------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

Vários foram já os títulos Regionais e Nacionais conquistados durante a sua existência.------------

----------------- 

Uma vez mais, o GDG tornou-se Campeão Distrital Feminino na categoria de cadetes. -------------

---------------- 

Assim sendo, não pode esta Assembleia ficar indiferente a tal feito, pelo que: ----------------------

------------------- 

Proponho que esta Assembleia aprove um voto de louvor ao trabalho realizado por todos 

aqueles que dão parte da sua vida ao nosso Grupo Desportivo da Gafanha. ------------------------

------------------------------------------ 
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Ílhavo, 05 de Fevereiro de 2010 ------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

O deputado do PCP -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

Ass) José Alberto Ramos Loureiro“---------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

VOTAÇÃO: Aceite a moção pelos membros da Assembleia Municipal, foi de imediato 

submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------

------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 – Informação do Presidente da 

Câmara relativa à Actividade Municipal no período compreendido entre 24/11/09 a 

31/01/10; ------------------------------------------ 

Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: ------------------------

-------------------- 

 

 

1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Destaca o apoio à Volta ao Mundo do Navio 

Escola Sagres, referindo que é uma aposta do município, liderada pela Câmara Municipal, 

divulgando através do Museu Marítimo, como sua componente em parceria com a Associação 

dos Industriais do Bacalhau. Indica que Ílhavo é o único município a apoiar esta Viagem, 

demonstrando o bom relacionamento com a Marinha Portuguesa e que este acto é muito 

importante estrategicamente para todos aqueles que irão decorrer até ao ano 2012, ano em que 

o Museu celebra 75 anos de existência. -------------------------------------------------------- 

As reservas tidas na divulgação dos pormenores do apoio têm a haver com as formalidades 

institucionais e protocolares a serem ainda articuladas. -----------------------------------------------

-------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 

pelo que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS --------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

ANTÓNIO PINHO: Com base nos documentos apresentados salienta a aposta na temática 

marítima, como sendo coerente com a estratégia adoptada pelo Executivo. ------------------------

----------------------------------------- 

DANIEL TAVARES: Tendo já ocorrido o Congresso da ANMP no passado mês de Dezembro e 

nele discutido as linhas orientadoras para o mandato 2009-2013, solicita mais esclarecimentos 
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quanto aos assuntos mais relevantes. ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Realça o apoio pontual da Câmara Municipal ao Illiabum, referente ao lançamento do seu livro 

denominado “ Uma Cidade, Um Clube, Um Sonho – Diário de Um Título”. -----------------------

------------------------------------------ 

Destaca ainda, a assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal e o CAPGE, como forma de 

apoio aos atletas de competição em natação, numa maior disponibilização das infra-estruturas 

municipais para os seus treinos. ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

FLOR AGOSTNHO: Enaltece a capacidade de visão do Executivo ao apoiar a Volta ao Mundo do 

Navio Escola Sagres, como forma de divulgar o Concelho e a Cultura das suas “Gentes” nos 

diversos locais de atracagem. ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

Reconhece que o Executivo tem sabido construir o bom relacionamento com as instituições e 

associações do Concelho, designadamente a Associação de Industriais do Bacalhau como 

parceira neste evento. --------- 

FÁTIMA BOLA: Subscreve a intervenção do membro Flor Agostinho. Faz referência ao apoio á 

Educação, nomeadamente nos vários projectos, denominados de PAPE, bem como a atribuição 

de Bolsas de Estudo, Acordos de Cooperação com Associações de Pais, Programa Vocação, 

Concurso Literário, entre outros. Encontrando-se o município em fase de transferência de 

competências para a Educação, solicita mais informações e qual o ponto de situação. -------------

----------------------------------------------------------------------------- 

EDUARDO CONDE: Saúda a celebração do Protocolo entre a Câmara Municipal e o CAPGE, 

associação da Gafanha da Encarnação que tem realizado um excelente trabalho na área do 

desporto. ---------------------------- 

Destaca a colaboração na celebração do Aniversário da Vila da Gafanha da Encarnação e no seu 

projecto de construção da nova Casa Mortuária. ------------------------------------------------------

------------------------------------- 

RUFINO FILIPE: Congratula o apoio da Câmara Municipal à Viagem Volta ao Mundo do Navio 

Escola Sagres e igualmente destaca, pela sua importância, as obras de rede viária: Via de Cintura 

Norte-Nascente e a Requalificação da EN 109, pedindo esclarecimentos sobre o ponto de 

situação das mesmas. ----------------- 

PEDRO MARTINS: Solicita esclarecimentos sobre o ponto de situação da matéria Parque de 

Campismo da Gafanha da Nazaré. ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

PAULO NORDESTE: Faz referência ao estudo realizado pela AIDA – Associação de Industriais do 

distrito de Aveiro sobre o Parque de Ciência e Inovação, dizendo que a localização do mesmo 
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está desenquadrado da realidade. ----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da 

Câmara para responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------

-------------------------------------------2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

(RESPOSTA AOS MEMBROS): Responde ao membro Daniel Tavares, esclarecendo que o 

Congresso ANMP publicou as linhas gerais de orientação no seu sítio da Internet, pois serviu de 

base à discussão, demonstrando o objectivo, lutas e compromissos para o mandato. Destaca as 

principais questões de natureza financeira, tais como, QREN e Finanças Locais, questões 

relacionadas com a descentralização e transferência de competências na educação, acção social e 

áreas importantes no quotidiano dos cidadãos, como a saúde e planeamento e ordenamento. ---

------------- 

No âmbito do PAPE, esclarece o membro Fátima Bola que foram apoiados vários projectos, 

dando como exemplo o cartão do estudante com funções electrónicas variadas da EB 23 de 

Ílhavo, investimentos em  

 

 

energias renováveis, solar e eólica da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré e investimentos 

em mecanismos de experimentação de agricultura em estufa da EB 23 de Ílhavo, entre outros. ---

-------------------- 

Sobre a Transferência de Competências, indica que formalmente os funcionários transferidos 

encontram-se integrados e em simultâneo estão a ser resolvidos pormenores de gestão em 

coordenação com a DREC – Direcção Regional e Educação do Centro. ------------------------------

--------------------------------------------------------- 

As tarefeiras asseguram as suas funções temporariamente até à abertura de Concurso de Pessoal, 

para que as Assistentes Operacionais contratadas assumam funções em Setembro. No que 

respeita à manutenção dos edifícios, diz ter sido atribuído um subsídio de 20 mil euros por 

escola, bem como uma vistoria constituída por uma equipa técnica mista da Câmara Municipal e 

da Direcção Regional de Educação que apresentará relatório técnico, permitindo a realização de 

um projecto de beneficiação dos edifícios escolares transferidos. Indica que todo o trabalho 

apresentado tem decorrido com uma boa colaboração entre todos os intervenientes. -------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respondendo ao membro Eduardo Conde, reafirma a urgente necessidade de realização da obra 

da Casa Mortuária na Gafanha da Encarnação, visto que actualmente há uma lacuna nessa 

matéria. ---------------------- 
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Informa o membro Paulo Nordeste, que a localização geográfica do Parque Ciência e Inovação 

está definida no GeoInveste desde o início do processo. ---------------------------------------------

----------------------------------------- 

Sobre a situação do Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré, indica que terminadas as 

conclusões irão oficiar ao Grupo Desportivo da Gafanha, como entidade responsável pelos actos 

ocorridos no Parque para resolução final. Esclarece que será mantida a parceria com o Grupo 

Desportivo para desenvolver e licenciar o projecto para executar as obras e posteriormente o 

licenciamento do funcionamento do Parque. 

Quanto às obras da ligação ferroviária ao Porto de Aveiro, destaca o importante papel tido pela 

Câmara Municipal em todo o processo, isto é, houve um investimento de 850 mil euros e 

acompanhamento da obra. 

Responde ao membro José Loureiro que há acesso aos deficientes pela entrada principal do 

mercado Municipal da Costa Nova, visível a toda a população. --------------------------------------

----------------------------------- 

O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 

não tendo havido inscrições. --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 – Apreciação e Votação da Proposta 

de Alteração do Plano Director Municipal de Ílhavo; -----------------------------------------------

-------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: ------------------------

-------------------- 

1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Explica que a documentação apresentada à 

Assembleia é o final de um processo formal que irá permitir criar condições para realizar obra do 

Parque de Ciência e Inovação e do Lar e Centro de Dia da Gafanha da Nazaré. ---------------------

--------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 

pelo que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS --------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

PAULO NORDESTE: Indica que votará favoravelmente a alteração ao PDM para que o projecto 

do Parque Ciência e Inovação se concretize, pois será muito importante para a Região de Aveiro. 

Questiona qual será o modelo de negócio que suportará a criação e o desenvolvimento do 

Parque de Ciência e Inovação, bem como qual será a participação do Município no Parque. 

Questiona ainda, se existe uma proposta de Estatutos e quando serão conhecidos pela 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 
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FLOR AGOSTINHO: Referência o orgulho em aprovar a alteração do PDM, por ser de enorme 

importância para o Concelho, na medida em que vai impulsionar a zona onde será implementado 

o Parque de Ciência e Inovação, sendo um dos maiores investimentos realizados. ------------------

----------------------------------------------- 

Também destaca a importância da implementação do Lar e Centro de Dia da Gafanha da Nazaré 

na sociedade local. --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da 

Câmara para responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------

-----------------------------------------2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

(RESPOSTA AOS MEMBROS): Responde ao membro Paulo Nordeste dizendo que há questões 

de gestão de dossier que serão abordadas atempadamente e com a evolução do processo serão 

esclarecidas, pelas três entidades envolvidas: Câmara Municipal de Ílhavo/Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, representado pelo próprio; Associação Industrial do  

 

 

 

Distrito de Aveiro, na pessoa da Directora Geral Elisabete Rita e a Universidade de Aveiro, na 

pessoa do Pró-Reitor Artur Rosa Pires. -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

Indica que o modelo de negócio assenta juridicamente numa sociedade anónima, com 

participação do Município de Ílhavo na componente de cooperação institucional, que recebe 

fisicamente a estrutura; na componente de liderança da CIRA, como sendo objectivo da região de 

Aveiro e na componente de Ílhavo ter parte na sociedade anónima, encontrando-se em 

negociação de pormenores financeiros e jurídicos. ------ 

O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, 

pelo que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -------------------------------

----------------------------------- 

VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta 

deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa informou que terminado a discussão da Ordem do Dia e como não havia 

público para intervir, deu por finda a reunião pelas 23H55 do dia. -----------------------------------

--------------------------------- 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta que eu, Carlos Sarabando, 1º Secretário, 

redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da Mesa. ---------------------------

---------------------------- 
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O Presidente da Mesa____________________________________ 

  

O 1º Secretário_________________________________________ 

 

 

 

 

ESTA ACTA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 

08/04/10. 

 

 


