
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 6 de 05 de fevereiro de 2014 

 

I - Reunião de Câmara – 05 de fevereiro de 2014 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quarta-feira, dia 05 de fevereiro de 2014. 

 

 

1. Comité das Regiões da União Europeia 
 

O Executivo Municipal tomou conhecimento da tomada de posse do Presidente da CMA como 

Membro Efetivo no Comité das Regiões da União Europeia, no passado dia 30 de janeiro em Bruxelas, 

integrando a representação portuguesa na referida entidade. 

Atualmente o Comité das Regiões é uma entidade composta por 398 representantes dos 

Poderes Locais e Regionais, dos quais 12 são Portugueses e que participam na elaboração das políticas 

da EU, sendo um importante patamar de acesso à informação, desenvolvimento de cooperação 

internacional e espaço de influência política.  

 

 

2. Representação da CMA nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a representação da CMA nos Conselhos Gerais dos 

sete Agrupamentos de Escolas, tendo acordado com todas as Juntas de Freguesia que a representação 

da CMA nos Conselhos Gerais assumirá uma dimensão marcadamente técnica, residindo a relação 

institucional da CMA e das Juntas de Freguesia com as Direções dos Agrupamentos, numa relação 

regular e direta entre os responsáveis executivos dando seguimento aos assuntos relevantes para a 

gestão da Educação. 

             Esta relação será exercida por dois Grupos de Trabalho (GT), onde se farão, a preparação dos 

Conselhos Gerais, os trabalhos da reforma da Carta Educativa, o debate sobre o desenho geográfico dos 



Agrupamentos, entre outros assuntos relevantes para a gestão da Educação no Município: um GT com o 

Presidente da Câmara (responsável na CMA pela Educação) e os Diretores dos Agrupamentos, outro GT 

com o Presidente da Câmara e os Presidentes das Juntas de Freguesia (ou seu representante para a 

área da Educação). 

Deve anotar-se ainda o facto da reorganização Administrativa do Território com a agregação de 

Freguesias, e a reorganização dos Agrupamentos de Escola, terem provocado um desfasamento 

territorial entre ambos, constituindo-se Agrupamentos com implantação em mais do que uma Freguesia, 

existindo sete Agrupamentos e dez Juntas de Freguesia. 

Excecionalmente e quando os assuntos o justifiquem, o Presidente da Câmara Municipal 

participará nas reuniões dos Conselhos Gerais substituindo um dos três representantes da CMA. 

  

 

3. TEMA – Teatro Municipal de Aveiro, E.E.M. e MOVEAVEIRO – Empresa Municipal de 

Mobilidade, E.E.M. – Equilíbrio de Contas de 2013 
 

Tendo em vista o equilíbrio de contas e considerando o resultado líquido do exercício antes de 

impostos negativo das empresas TEMA – Teatro Municipal de Aveiro e MOVEAVEIRO – Empresa 

Municipal de Mobilidade nos montantes de 208.467,15€ e 2.010.518,91€ respetivamente, o Executivo 

Municipal deliberou aprovar a realização de uma transferência financeira nesses mesmos valores para as 

empresas, tendo em vista a criação de capacidade para assegurar o pagamento de vencimentos, 

subsídios de férias e respetivos encargos dos trabalhadores afetos, além do cumprimento dos devidos 

serviços de interesse público. 

  

4. Projeto CLAII Aveiro 
 

Considerando que o CLAII de Aveiro – Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes do 

Centro Social e Paroquial da Vera Cruz vai apresentar uma nova candidatura no âmbito do Projeto de 

Valorização da Interculturalidade, cofinanciado pelo FEINPT – Fundo Europeu para a Integração de 

Nacionais de Países Terceiros, o Executivo Municipal deliberou ratificar a Declaração de Parceria 

solicitada à CMA pelo CLAII de Aveiro, reforçando a aposta da CMA na promoção de um trabalho de 

rede/parceria consolidado e estruturado de implementação de estratégias de intervenção social local. 

 

 

5. Projeto de Interculturalidade e Integração Cultural 2014 

Considerando que a Associação de Apoio ao Imigrante de São Bernardo desenvolve projetos de 

interculturalidade e integração cultural, englobando atividades de cariz social, cultural e de apoio social 

destinadas aos imigrantes, constituindo-se de relevante interesse para a integração da população 



imigrante no Município de Aveiro, o Executivo Municipal deliberou ratificar a Declaração de Parceria 

solicitada à CMA pela Associação de Apoio ao Imigrante de São Bernardo no âmbito da formalização do 

Projeto de Interculturalidade e Integração Cultural 2014. 

 

 

 

II – Câmara Municipal integra o Projeto CERURBIS 

 

A Câmara Municipal de Aveiro é um dos três Municípios europeus a integrar o projeto 

CERURBIS que visa dinamizar a utilização urbana de cerâmica. Trata-se de um projeto desenvolvido no 

âmbito do Programa Interreg SUDOE, promovido pela União Europeia, e conta ainda com a participação 

das cidades Limoges (França) e Castellón (Espanha) e com o apoio do CTCV – Centro Tecnológico da 

Cerâmica e do Vidro e do centro tecnológico espanhol, o ITC.   

O projeto CERURBIS, que decorre desde julho, tem como principal objetivo promover, fomentar 

e difundir a utilização da cerâmica em espaços urbanos através de ações conjuntas dos clusters 

cerâmicos do Espaço SUDOE.  

Pretendem-se criar-se novos produtos que contribuam para valorizar a cerâmica através de 

aplicações inovadoras em espaço urbano, daí que o projeto aposte fortemente na componente da 

inovação tecnológica. Desta forma, os parceiros do projeto CERURBIS esperam contribuir para melhorar 

a competitividade do sector cerâmico, bastante implementado na Região de Aveiro.  

O projeto CERURBIS colocará à disposição de todos os intervenientes - quer sejam fabricantes, 

prescritores, arquitetos, autarquias entre outros - mecanismos, guias e ferramentas que permitam 

potenciar novas formas de utilização que a cerâmica poderá oferecer no revestimento de espaços 

urbanos.  

Irão também ser realizadas ações de geração de ideias e protótipos que incentivem e potenciem 

a inovação neste tipo de produto. Serão desenvolvidos três protótipos que, durante o mês de dezembro 

serão expostos em cada uma das cidades parceiras do projeto.  

              Para mais informações sobre o projeto, pode ser consultado o site: http://www.cerurbis.eu/. 

 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, Eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


