
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 19, de 17 de fevereiro de 2016 
 

Reunião de Câmara – 17 de fevereiro de 2016 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião 

Extraordinária do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje, quarta-feira 

dia 17 de fevereiro de 2016. 

 

1. “Rotunda do Botafogo” | abertura do procedimento de concurso  
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do procedimento de ajuste direto, 

com convite a cinco empreiteiros, pelo preço base de 144.510,00€ (acrescidos de IVA) e um 

prazo de execução de três meses, da denominada “Rotunda do Botafogo” em Verdemilho. 

 Na Reunião de Câmara de 22 de janeiro de 2014, por informação do Presidente da 

Câmara Municipal de Aveiro, o Executivo Municipal tinha tomado conhecimento do ponto de 

situação do projeto e da construção da “Rotunda do Botafogo”, assim como dos compromissos 

associados à implantação da referida rotunda, tendo tomado consciência de que, além da 

compra dos terrenos e das demolições, foram feitas intervenções que apenas simularam uma 

obra que de facto não existia.  

 O atual Executivo Municipal assume que a substituição da solução atual de regulação de 

trânsito com semáforos, pela implementação de uma rotunda, contribuirá para a melhoria da 

fluidez e segurança rodoviária, criando zonas de circulação pedonal, através do reperfilamento 

do arruamento existente, procedendo à sua devida integração urbana com a envolvente também 

no que respeita à rede de iluminação pública. 

A CMA desenvolveu até ao momento diligências no sentido de conseguir 

cofinanciamento para a execução da referida rotunda, não tendo sido ainda possível enquadrar a 



tipologia da intervenção nos critérios do Portugal 2020. No entanto torna-se urgente resolver um 

dos principais problemas e constrangimentos da rede viária do Município, em termos de fluidez e 

segurança, o que determina a utilização dos recursos financeiros próprios da CMA para cumprir 

esta obra que se integra nos serviços públicos essenciais que temos para cumprir. 

 

 

2. Reabilitação das pontes pedonais dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro 
 

No seguimento do levantamento técnico das necessidades de intervenção nas 

travessias pedonais existentes nos canais urbanos da Ria de Aveiro, as quais, devido ao seu 

estado de degradação, colocam em risco a segurança de pessoas e bens, tornando-se 

necessário proceder à reabilitação das referidas travessias, o Executivo Municipal deliberou 

aprovar a abertura do concurso público para a reabilitação das pontes pedonais dos Canais 

Urbanos da Ria de Aveiro pelo valor base de 77.000€ (acrescidos de IVA) e um prazo de 

execução de quatro meses. 

Após um profícuo trabalho de articulação entre as várias entidades envolvidas, no 

sentido de regularizar toda a atividade existente nos Canais Urbanos da Ria de Aveiro, a Câmara 

Municipal de Aveiro aprovou um novo Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro, 

criando condições para a realização do procedimento de “Hasta Pública por licitação verbal para 

atribuição do direito de uso privativo de 10 cais de atracação nos Canais Urbanos da Ria de 

Aveiro para o exercício da atividade marítimo-turística” (a qual se veio a realizar no passado dia 

12 de dezembro de 2014). Foram então arrematados todos os Cais colocados na praça, 

representando um valor global de receita para a Câmara Municipal de 1,2 milhões de euros (a 

receber em 5 anos), tendo todos os pagamentos sido cumpridos em 2015 e em 2016, e 

recebendo a operação uma avaliação global muito positiva. 

A receita proveniente da referida hasta pública representa a sustentabilidade financeira 

para a realização dos investimentos de qualificação e valorização das infraestruturas dos canais 

urbanos da Ria de Aveiro, tendo sido já realizada uma intervenção de limpeza e pintura dos 

canais urbanos no ano 2015, estando a CMA neste momento a desenvolver diligências no 

sentido de intervir na conservação das infraestruturas de betão armado e alvenarias existentes 

(muros e pontes) bem como no sistema de eclusas e comportas. 

 

 

 



3. Relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território | REOT 
 

Terminado o Período de Discussão Pública para apresentação de reclamações, 

observações ou sugestões (o qual decorreu de 16 de dezembro a 28 de janeiro), o Executivo 

Municipal deliberou tomar conhecimento do Relatório dos Resultados da Participação Pública 

sobre o REOT. 

Durante o período de Discussão Pública apenas foi registada uma participação, cujo 

teor, após análise, considera-se não enquadrável no âmbito do REOT tendo sido considerada no 

relatório da participação pública da Revisão do PDM. 

O REOT tem como objetivo promover a avaliação e análise da concretização das 

estratégias de desenvolvimento territorial presentes nos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território com incidência no Município de Aveiro e as dinâmicas relativas à evolução 

demográfica, económica e da estruturação e ocupação urbana nos últimos anos. Constitui assim 

um importante contributo para a fundamentação do processo de revisão do PDM, tendo a CMA 

assumido essa circunstância como uma motivação relevante para que o seu período de 

discussão pública ocorresse em simultâneo com o período para formulação de sugestões por 

qualquer interessado no âmbito da revisão do PDM. 

O dossier segue para apreciação pela Assembleia Municipal. 

 

 

4. Revisão do Plano Diretor Municipal | PDM 
 

Terminado o Período de Discussão Pública para apresentação de reclamações, 

observações ou sugestões (o qual decorreu de 16 de dezembro a 28 de janeiro), o Executivo 

Municipal deliberou tomar conhecimento do Relatório dos Resultados da Participação Pública da 

Revisão do PDM, documento onde estão apresentadas as 42 participações, seguindo-se agora o 

período de análise e resposta a cada uma delas. 

A revisão do PDM foi e é assumida como uma prioridade importante para o presente 

mandato autárquico, tendo-se realizado um conjunto de tarefas para que seja possível iniciar 

este processo, quer no que respeita ao aproveitamento de parte do trabalho já realizado pelos 

Serviços CMA nos últimos anos no âmbito do processo de revisão do PDM iniciado em fevereiro 

de 2004 e nunca terminado, quer no que respeita ao trabalho realizado nos últimos dois anos por 

esses mesmos Serviços procedendo à preparação deste processo no quadro da nova gestão da 

CMA e das novas linhas de orientação definidas nas Grandes Opções do Plano de 2014 e 2015, 



quer ainda pela utilização do novo quadro legal cuja publicação apenas terminou em setembro 

de 2015.   

             A CMA assume este processo de elevada importância com o propósito de envolver os 

Cidadãos e as Forças Vivas do Município, para o que vai providenciar vários suportes de 

comunicação e ações de divulgação, num processo que se perspetiva terminar em meados de 

2017. 

            Planear AVEIRO 2027 é a aposta e o desafio, numa operação de ordenamento do 

território e desenvolvimento estratégico do Município de Aveiro. 

 

 

5. Apoio a Associações por cedência de transportes 
 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento do valor associado às cedências 

de transporte que a CMA realizou durante os meses de agosto a dezembro 2015 às Associações 

e Coletividades do Município, as quais desenvolvem atividades de relevante interesse municipal, 

num total de apoio 5.121,54€ (não obstante as limitações técnicas da viatura existente). 

Este é um apoio importante que a CMA presta às Associações do Município de Aveiro. 

 

 

6. Aquisição de terreno em Cacia 
 

Considerando a oportunidade de colmatação da área de infraestruturas públicas na 

envolvente à nova Unidade de Saúde de Cacia, por forma a qualificar e criar uma nova zona de 

equipamento, restando para o efeito a aquisição de uma parcela com 455m2, o Executivo 

Municipal deliberou aprovar a aquisição da referida parcela de terreno pelo valor de 5.000€, 

estando neste momento a ser desenvolvido um projeto de qualificação do espaço. 

 

 

7. Restaurante, Bar e Esplanada do Centro de Congressos de Aveiro | cessão da posição 

contratual 
 

No seguimento da exposição apresentada pela empresa que atualmente explora a 

concessão do restaurante, bar e esplanada do Centro de Congressos manifestando a sua 

intenção de proceder à cessão da posição contratual para a EFTA – Empreendimentos 

Turísticos – Unipessoal Lda. (entidade detida na totalidade pela EFTA – Escola de Formação 



Profissional em Turismo de Aveiro Lda.) o Executivo Municipal deliberou autorizar a referida 

cessão da posição contratual. 

 

 

8. Atribuição de Topónimo 
 

O Executivo Municipal deliberou denominar “Rua das Pontes” para a artéria que inicia na 

Estrada Principal (antiga EN 230) e termina nos limites territoriais do Município de Aveiro (a meio 

do Rio Vouga) na freguesia de Eixo e Eirol (arruamento que liga o lugar de Horta a São João de 

Loure). 

 

 

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

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


