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1. - INTRODUÇÃO DO PRESIDENTE DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 
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Ex.mos Senhores Membros da Assembleia Municipal 

 

 

Nos termos da lei, submeto à Vossa apreciação o Relatório de Gestão da Câmara Municipal, 

relativo ao ano de 2004.  

 

O Relatório de Gestão, a Conta de Gerência e o Balanço Social, que agora se apresentam, 

deixam um balanço muito positivo sobre a actividade do Município durante o ano de 2004.  

 

De facto, perante a conjuntura de persistente recessão económica que marcou profundamente 

a vida do País e das autarquias nesse ano, com a imposição de limites à autonomia financeira 

destas por força da política orçamental restritiva e de uma economia estagnada, é muito 

gratificante  poder concluir que o Município de Aveiro remou contra a maré e que, a despeito 

das adversidades de circunstância e de desafios sem precedentes que abraçou, manteve um 

impressionante ritmo de realização de projectos estruturantes, estratégicos e de coesão social. 

 

 

É volátil a memória política de muitos. Vale a pena, por isso, recordar que 2004 foi o ano da 

realização do Campeonato da Europa de futebol em Aveiro: foi um enorme sucesso a todos os 

níveis, desde o desportivo, ao logístico e organizativo, passando pela requalificação urbana e o 

envolvimento das pessoas, até à excepcional programação cultural e de lazer associada.  

 

 

Mas, 2004  foi, igualmente, o ano da progressão muito significativa da rede de saneamento até 

às freguesias mais periféricas, o ano da inauguração de equipamentos tão importantes como o 

da antiga “Capitania” ou a Praça do Peixe. Prosseguiram os investimentos na rede escolar e 

inaugurou-se a nova “Pré” de Verdemilho. Prosseguiu a requalificação do espaço público e a 

criação de novos espaços verdes e inaugurou-se o Parque da Fonte Nova – o primeiro parque 

“wireless” do País. Prosseguiu a actividade de planeamento com a aprovação dos Planos de 
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Pormenor do Parque (antigo Estádio Mário Duarte) e do Plano de Urbanização da Polis. 

Prosseguiu o plano de repavimentação de arruamentos em todo o Concelho e arrancaram e 

estão em bom ritmo três novas avenidas, o túnel da Estação e o novo Mercado Manuel Firmino. 

A acção social intensificou-se; a articulação com os agrupamentos escolares aprofundou-se; a 

promoção e o apoio a eventos desportivos amadores e aos projectos vocacionados para os 

jovens foram incrementados.  

 

 

Todas as empresas em que o Município tem capital maioritário constituíram casos de sucesso: 

desde os Serviços Municipalizados – que vêem nascer a “MoveAveiro” dedicada aos transportes e 

à mobilidade em geral e estão prestes a concluir a rede de saneamento, até à EMA – Estádio 

Municipal de Aveiro – que apresenta resultados positivos e não necessitou de nenhuma 

transferência da Câmara para apoio à exploração - à PDA, que lançou com êxito o concurso para 

a abertura do capital e o desenvolvimento do projecto, ao Teatro Aveirense, com uma 

programação rica e diversificada e à AveiroExpo – que começou a gerir o Parque de Feiras e 

Exposições, o Executivo tem procurado dar resposta institucionalmente adequada às muitas 

solicitações e iniciativas que desencadeia.   

 

 

2004 foi também um ano marcante para os serviços técnicos da Câmara : pela primeira vez , 

desde há muitas décadas, passou a ser possível concentrar todos os departamentos – com 

excepção do Departamento de Serviços Urbanos, num único imóvel, com evidentes ganhos de 

funcionalidade e melhoria dos serviços prestados.  

 

 

A formação acrescida e a informatização generalizada dos suportes de trabalho 

administrativo/burocrático, aliada a uma simplificação de procedimentos, à mobilidade interna 

e ao reforço da polivalência, bem como a uma gestão criteriosa e atenta das carreiras e dos 

desempenhos, procuraram concretizar uma política muito consistente de valorização dos 
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recursos humanos do Município. O Balanço Social deixa um retrato bem mais qualificador do que 

o de outrora. E ainda bem que assim é, porque só com profissionais muito competentes e 

dedicados tem sido possível dar respostas a demandas cívicas, cada vez mais exigentes. Os 

nossos funcionários e colaboradores merecem, pois, uma palavra de grande reconhecimento 

pelo zelo, dedicação e proficiência. 

 

 

Os principais indicadores de gestão financeira são tranquilizadores. Assim, não obstante a queda 

das receitas extraordinárias directamente associada à não incidência dos fluxos inerentes à 

construção do novo Estádio em 2003 e à estagnação da economia e do  mercado imobiliário, em 

particular, e ao atraso ou diminuição de receitas do Estado, que explicam uma taxa de 

execução orçamental inferior à de anos transactos (apesar de uma taxa de cabimentação de 

cerca de 70 %), o resultado líquido do exercício é positivo (854 mil Euros) e, somado aos 

proveitos diferidos (8.963 mil Euros) é mesmo superior ao de 2003 (4.039 mil Euros).  

 

 

Os resultados operacionais também melhoraram, de 3.522 mil euros em 2003, para 7.512 mil 

euros em 2004. Os resultados correntes são também positivos em 5.585 mil Euros e a situação 

do património líquido – sendo certo que apenas está incluída uma pequena parte do património 

imóvel – também melhorou. A dívida de curto prazo continua a baixar e a dívida bancária de 

longo prazo baixou para os 51  milhões de Euros.  

 

 

Enfim, as transferências para as freguesias, em matéria de competências delegadas, tiveram 

um aumento de 379 mil Euros em relação a 2003, tendo sido transferido um total de 1.212 mil 

Euros. A capacidade de endividamento – apesar da operação novo Estádio - mantém-se dentro 

dos limites legais.  
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Toda esta actividade se realizou com despesas de pessoal muito abaixo dos máximos previstos 

na lei. De facto, as despesas com pessoal do quadro não atingem 50% do autorizado por lei e as 

despesas com pessoal além do quadro não alcançam um sexto daquele limite.  

 

 

As finanças municipais estão, pois, a dar passos consistentes  no sentido de um maior equilíbrio 

orçamental. Esperemos que a evolução da conjuntura os torne mais rápidos.                                
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2. - O EXECUTIVO MUNICIPAL  

COMPOSIÇÃO E PELOUROS 

___________________________________________________________ 

 

Durante o ano de 2004 a distribuição de tarefas pelos membros da Câmara Municipal foi feita da 

seguinte forma:  

 

    

 PRESIDENTE, DR. ALBERTO AFONSO SOUTO DE MIRANDA  

Relações com as Freguesias | Relações Internacionais | Informação Municipal | Informação Jurídica ; 

 

 

 VEREADOR, Dr. EDUARDO ELISIO PERALTA FEIO - (Tempo Inteiro) 

Habitação Social (construção) | Ambiente | Trânsito | Mobilidade | Obras Municipais | Transria | Parque 

Escolar ; 

 

 

 VEREADORA, ENG.ª LUSITANA MARIA GERALDES FONSECA - (Tempo Inteiro) 

Administração de Pessoal | Económico-Financeiro | Informática | Informação Geográfica ; 

Em regime de não exclusividade a partir de Dezembro de 2004 

 

 

 VEREADOR, DR. PEDRO RIBEIRO DA SILVA  - (Tempo Inteiro) 

Cultura | Turismo | Desenvolvimento e Planeamento Territorial | Gestão Urbanística e Obras Particulares ; 

Em exercício de funções a partir de 25 de Novembro de 2004 

 

 

 VEREADORA, DR.ª MARÍLIA FERNANDA CORREIA MARTINS - (Tempo Inteiro) 

Habitação Social (gestão) | Acção Social | Desporto | Juventude | Educação ; 

 

 

 VEREADOR, DOMINGOS JOSÉ BARRETO CERQUEIRA – (Tempo Inteiro) 

Saúde | Protecção Civil | Policia Municipal | Defesa do Consumidor | Mercados e Feiras | Parque de Feiras 

e Exposições | Aeródromo Municipal ; 

 

 VEREADOR, ENG.º ÂNGELO PEREIRA PIRES - Sem tarefas específicas atribuidas. 

 

 VEREADOR, DR. JOAQUIM MANUEL SILVA MARQUES - Sem tarefas específicas atribuidas. 
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 VEREADOR, Dr. LUÍS MIGUEL CAPÃO FILIPE - Sem tarefas específicas atribuidas. 

 

 

 VEREADOR, DR. MANUEL FERREIRA RODRIGUES  - (Tempo Inteiro) 

Cultura | Educação | Transportes Escolares | Preservação do Património | Turismo | Centro Cultural e de 

Congressos | Parque de Campismo 

Em exercício até 25 de Outubro de 2004 
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3. - ESTRUTURA ORGÂNICA E RECURSOS HUMANOS 

3.1. - UNIDADES ORGÂNICAS 

___________________________________________________________ 
 

No ano de 2004, o funcionamento da Câmara Municipal, baseou-se na alteração do Regulamento 

Orgânico publicada na II Série do Diário da República, apêndice n.º 40, n.º 79 de 02 de Abril, 

composta pelos Departamentos e Divisões a seguir indicados: 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PESSOAL 

Director de Departamento - Dr. João Carlos Vaz Portugal (Do quadro da DRABL, nomeado em 

Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL 

Chefe de Divisão - Lugar Vago 

 

DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Chefe de Divisão - Lugar Vago 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Chefe de Divisão - Dr.ª Maria Ema Fuentes Morais  (Do quadro do Ministério da Saúde, nomeada 

em Comissão de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
Director de Departamento - Dr.ª Isabel Figueiredo  (Do quadro dos S.M.A,  nomeada em 

Comissão de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO CONSULTADORIA E CONTENCIOSO  

Chefe de Divisão - Lugar Vago 

 

DIVISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO E EXECUÇÕES FISCAIS 

Chefe de Divisão - Lugar Vago  

 

DIVISÃO DE NOTARIADO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA  

Chefe de Divisão - Lugar Vago 
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DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCEIRO 

Director de Departamento - Lugar Vago  

 

DIVISÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

Chefe de Divisão - Dr. Carlos Dias (Nomeado em Comissão de Serviço, nos termos do artigo 8º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE 

Chefe de Divisão - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE PATRIMÓNIO 

Chefe de Divisão - D.ª Célia Maria Barros Nunes (Nomeada em Comissão de Serviço nos termos 

do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  

Director de Departamento - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  

Chefe de Divisão - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

Chefe de Divisão - Eng.º Rui Alberto Branco (Nomeado em Comissão de Serviço nos termos dos 

n.ºs 1 e 7 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEAMENTO TERRITORIAL 

Director de Departamento - Arq.º Helder Tércio Ramos Guimarães (Nomeado em Comissão de 

Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 

1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO  

Chefe de Divisão - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

Chefe de Divisão - Lugar vago  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 19  

DIVISÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO  

Chefe de Divisão - Eng.º José António Oliveira Cruz (Nomeado em Comissão de Serviço nos 

termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 

1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE AMBIENTE  

Chefe de Divisão - Eng.º Acílio Briosa Gonçalves Victória (Nomeado em Comissão de Serviço nos 

termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 

1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS  

Director de Departamento - Eng.º Manuel Higino Póvoa Morgado (Nomeado em Comissão de 

Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 

1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PAISAGISMO  

Chefe de Divisão - Arq.ª Maria Emília Soares Lima (Nomeada em Comissão de Serviço nos termos 

do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS 

Chefe de Divisão - Eng.º Francisco Manuel Cruz Costa (Nomeado em Comissão de Serviço nos 

termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 

1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

  

DIVISÃO DE VIAS E CONSERVAÇÃO 

Chefe de Divisão - Eng.º João Bernardo Pontes Dias Nunes (Nomeado em Comissão de Serviço 

nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

  

DIVISÃO DE TRÂNSITO  

Chefe de Divisão - Eng.º Nelson Marques Carlos (Nomeado em Comissão de Serviço nos termos 

do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA DE OBRAS PARTICULARES 

Directora de Departamento - Eng.ª Aurora Conceição Maçarico (Nomeada em Comissão de 

Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 

1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

Chefe de Divisão - Lugar Vago 

 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

Chefe de Divisão - Arq.ª Sónia Pereira (Nomeada em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do 

artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei 

n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA  

Chefe de Divisão - Lugar vago  
 

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  

Director de Departamento - Dr. Emanuel Moreira Cunha (Nomeado para o exercício do cargo, 

nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho e n.º 1 do artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 22 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL 

Chefe de Divisão - Dr. João Albertino Matos P. Marújo (Nomeado em Comissão de Serviço nos 

termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 

1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DO CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS 

Chefe de Divisão - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO MUNICIPAL 

Chefe de Divisão - Dr.ª Madalena Rosa Martins A. Pinheiro (Nomeada em Comissão de Serviço 

nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO  

Chefe de Divisão - Dr. Ana Lurdes Silva Costa Santos Gomes (Nomeada em Comissão de Serviço 

nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO 

Director de Departamento - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO  

Chefe de Divisão - Dr.ª Anabela Almeida Saraiva (Do quadro do Ministério da Educação, nomeada 

em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE JUVENTUDE 

Chfe de Divisão - Dr.ª Ana Margarida Silva Oliveira (Nomeada em Comissão de Serviço nos 

termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 

1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE DESPORTO 

Chefe de Divisão - Lugar vago  

 

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL 

Director de Departamento - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

Chefe de Divisão - Dr.ª Maria Irene Figueira Bártolo (Nomeada em Comissão de Serviço nos 

termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 

1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA  

Chefe de Divisão - Dr.ª Ana Paula Aires Marques (Nomeada em Comissão de Serviço nos termos 

do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  

Director de Departamento - Eng.º Amorim Póvoa (Nomeado em Comissão de Serviço nos termos 

do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS  

Chefe de Divisão - Lugar vago  
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DIVISÃO DE PARQUES, JARDINS E ESPAÇOS VERDES 

Chefe de Divisão - Eng.ª Maria Enoi Oliveira Rocha Natividade (Nomeada em Comissão de Serviço 

nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)  

 

DIVISÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E TRANSPORTES 

Chefe de Divisão - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO  

Chefe de Divisão -Lugar vago  

 

DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS  
Chefe de Divisão - Lugar vago 

 

DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL E PROTECÇÃO CIVIL 
Director de Departamento - Comissário, José António Henriques Fernandes (Nomeado em 

Comissão de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

 

DIVISÃO POLICIA MUNICIPAL  

Chefe de Divisão - Lugar vago  

 

DIVISÃO DE PROTECÇÃO CIVIL   

Chefe de Divisão - Eng.º António Paulo Ramalheira Corujo Lemos (Nomeado em Comissão de 

Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 

1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)  
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3.2. - DESPESAS COM PESSOAL 

___________________________________________________________ 

LIMITES LEGAIS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL 

 

Nos termos do Decreto – Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com a redacção dada pela Lei n.º 44/85, 

de 13 de Setembro, as despesas com pessoal do quadro não podem exceder 60 % das receitas 

correntes do ano anterior e as despesas com o pessoal além do quadro, não podem, por sua vez, 

ultrapassar 25% do total das despesas com pessoal do quadro. Considerando que o total das 

receitas correntes do ano anterior totalizou  29.934.393,88 €, o limite legal para as despesas 

com o pessoal do quadro era de 17.960.636,33 € e de pessoal além do quadro era de 

4.490.159,08 €. As despesas reais em 2004 cifraram-se apenas, respectivamente, em cerca de   

7.472.504,32 € e de 710.620,37 €. 

 

3.3. - SECÇÃO DE CANTINA 

___________________________________________________________ 
 

Durante o ano de 2004, a secção de cantina serviu 10 468 refeições, aos seguintes grupos de 

utentes: subsidiados, crianças, funcionários e familiares e SOFE – Finanças.  

 A nível de serviços requisitados pela C.M.A foi atingido o valor de 14.503,55€.  

 A despesa total correspondente a estes serviços ascendeu a 53 090.07€. No quadro 

seguinte explicita-se a evolução mensal desta despesa, comparativamente com os anos 

anteriores.  

 

MAPA COMPARTIVO DOS GASTOS MENSAIS 

(anos 2001/2002/2003/2004) 

TOTAIS DOS ANOS 2001/2002/2003/2004 

0,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €

10.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
18.000,00 €

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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4. - ACTIVIDADE JURÍDICA E ADMINISTRATIVA 

4.1. - DEPARTAMENTO JURÍDICO 

___________________________________________________________ 
 

Compete ao Departamento Jurídico velar pela legalidade da actividade municipal, prestando 

toda a informação técnico-jurídica sobre quaisquer assuntos, questões ou processos que 

contenham matéria de índole jurídica, que lhe sejam submetidos pela Câmara Municipal ou pelo 

Presidente. 

 

 

DIVISÃO DE CONSULTADORIA E CONTENCIOSO (no final do ano 2004 com 4 Juristas) 

 

• INFORMAÇÕES JURÍDICAS / PARECERES: 77 

• MINUTAS DE OFÍCIOS: 418 

• PROTOCOLOS/CONTRATOS - PROGRAMA: 34 

• PROTOCOLOS –32: 

o Protocolo entre a CMA, a Junta de Freguesia de Nariz e a Associação Desportiva de 

Nariz; 

o Protocolo de cedência de utilização gratuita de uma sala do Edifício dos Armazéns 

Gerais entre a CMA e a Associação de Atletismo de Aveiro; 

o Protocolo de cedência de utilização gratuita de um Apartamento, sito no Edifício 

dos Armazéns Gerais entre a CMA, a SUL e a Humaniarte; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Escola EB 2.3 de Cacia; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Escola EB 2.3 – Aires Barbosa; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Associação Humaniarte – Projecto Espaço 

+; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Casa do Povo de Esgueira; 

o Análise de Minuta de Protocolo de Cooperação entre a CMA e os CTT; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e o Condomínio do Edifício Profissional; 

o Análise de Minuta de Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Camera di Comercio 

Italiana per il Portogallo; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e o Banco Alimentar Contra a Fome; 

o Protocolo entre a CMA e a Universidade de Aveiro, para a atribuição do Prémio de 

Mérito ao Melhor Aluno; 

o Protocolo de Cedência de utilização gratuita entre a CMA e o Alavarium Andebol 

Clube; 

o Protocolo de Cedência de utilização gratuita entre a CMA e a EB 2.3 de Aradas; 
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o Protocolo de Cooperação entre a CMA e IT – GEO, Tecnologias de Informação 

Georeferenciada; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Escola Superior de Educação de Coimbra 

com Acordo de Estágio; 

o Protocolo de Cedência de Espaços da Casa da Cultura Fernando Távora; 

o Protocolo de Cedência de utilização gratuita de um terreno na Av.ª dos Congressos a 

celebrar entre a CMA e o Sr. Manuel Augusto Silva Moitalta; 

o Análise de Minuta de Protocolo de Cooperação entre Consórcio Sal On Line e AIRC; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Associação Comercial de Aveiro, relativo à 

iluminação natalícia referente ao ano 2004; 

o Análise de Contra-Proposta de Protocolo entre a CMA e o Ministério da Justiça – 

Direcção Geral dos Serviços Prisionais; 

o Protocolo entre a CMA e o FAIRE; 

o Protocolo de Cooperação entre a CMA e a Escola Integrada de Eixo; 

o Protocolo entre a CMA e o IPPAR, relativo à recuperação da Casa Major Pessoa; 

o Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia; 

o Alteração do Protocolo entre a CMA, a Cruz Vermelha e a Junta de Freguesia de 

Nariz, relativo à construção de uma moradia para a Sr.ª Rosa Maria da Silva Oliveira; 

o Protocolo de Financiamento do Festival “Sons em Trânsito” celebrado com a Região 

de Turismo da Rota da Luz; 

o Protocolo entre a CMA e a Associação Ornitófila da Cidade de Aveiro para mudança 

de sede; 

o Análise do Protocolo entre a CMA e a Direcção Geral de Registos e Notariado, para a 

cesso à base de dados de Registo Automóvel; 

o Protocolo entre a CMA e a Associação de Estudantes da Universidade de Aveiro, para 

apoio financeiro e logístico à Semana do Caloiro e do Enterro; 

o Protocolo entre a CMA e as Juntas de Freguesia para delegação de Gestão dos 

Polidesportivos do Concelho; 

o Protocolo de cedência de instalação na Casa Municipal da Juventude para o Forum 

Académico para a Informação e Representação Externa; 

  

• CONTRATOS PROGRAMA: 2 

o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a CMA e o Clube Estrela 

Azul; 

o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a CMA e o Clube Galitos; 

 

• REGULAMENTOS: 5 

o Regulamento do EURO 2004; 

o Regulamento do Concurso “Aveiro Florido”; 
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o Projecto de Regulamento da Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município 

de Aveiro; 

o Alterações ao Regulamento de Taxas e Licenças Não Urbanísticas; 

o Minuta de Regulamento de Atribuição de Distinções Honoríficas do Município de 

Aveiro. 

 

• CONTRATOS ESPECÍFICOS DIVERSOS: 2 

o Contrato-Promessa de Compra e Venda entre a CMA e a Junta de Freguesia de 

Requeixo; 

o Análise de Minuta de Contrato de Consórcio do Projecto MobiRia.  

 

• PROCESSOS DE SINDICÂNCIA, DE AVERIGUAÇÕES, DE INQUÉRITO E DISCIPLINARES - 8 

o Averiguações – 1; 

o Inquérito – 4; 

o Disciplinares – 3 (dois concluídos com proposta de demissão e um concluído com 

proposta de aposentação compulsiva. 

 

• CONTENCIOSO 

o CONTENCIOSO EXTERNO 

 

N.º Processo Tipo de Procº Partes Estado / Fase 

2925/03.2TBAVR Acção Ordinária 
Autor: Município Aveiro e outro(s)...                        

Réu: SIMRIA 

Advogado Externo: apresentadas 

alegações, o recurso interposto para o 

STJ aguarda decisão 

2525/03.7TBAVR Acção Ordinária 
Autor: Manuel Figueiredo Dias e outro(s)...                                     

Réu: CMA 

Advogado Externo: interpostos recursos 

677/03 RCA 
Rec: João Francisco Canha F.Santos                                

Rec: Presidente da CMA  

Advogado Externo: sentença de Nov/04 

que concedeu provimento ao recurso e 

anulou os actos 

2121/03.9TBAVR Acção Ordinária Autor: Maria Odete Gomes Correia Pinto de Sousa e outro(s) 
Advogado Externo: aprsentada 

contestação e resposta aguarda decisão 

161/04.0TTAVR Acção Comum 
Autor: Joaquim Fernando Martins  

Réu:CMA 

Advogado Externo: transacção 

homologada por sentença q reconheceu 

o pedido com custas pelo autor 

2058/02.9PBAVR Inquérito 
Acusação contra o funcionário António Lopes do Nascimento 

(BUGAS) 

Advogado Externo: queixas e pedidos 

cíveis recíprocos; apresentada 

transacção e desistência de queixas ao 

juiz 

3949/03.5TBAVR Acção Sumária 
Autor: João Paulo Rocha Martins          

Réu: Arménio Baptista & Neves  

Advogado exter.:apresentada 

contestação 

1629/04.3TBAVR Acção Ordinária 
Autor: Tracevia -Sinalização, Segurança e Gestão Tráfego.              

Réu: CMA 

Advogado Exter.:contestação do DJ; 

junção procuração mandatário; 

sentença de condenação de 11/11/04, 

de que foi interposto recurso. 

6598/04.7TBOER Acção Sumária 
Autor: Novabase Iis - Infraest. e Integração de Sistemas 

Informáticos         Réu: CMA 

Advogado Exter.: contestação do DJ; 

junção procuração mandatário, que foi 

notificado da réplica a 21/10/04. 
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1051/04 

5180/04.3TBMTS 
Injunção-Acção Ordinária 

Autor: RED - Relvados e Equipamentos Desportivos, Lda.; Réu: 

CMA 

Advogado Exter: oposição DJ; junção 

procuração mandatário; 13/10/04 

decisão absolvição da instância; pedido 

de esclarecimento da A. que aguarda 

decisão 

2929/04.8TBAVR Acção Ordinária 
Autor: IBEROBRITA - Produtora de Inertes                                       

Réu: CMA                                       

Advogado Exter.: contestação do DJ; 

junção procuração mandatário; aguarda 

subsequentes trâmites 

3226/04.4TBAVR Acção Ordinária 
Autor: SIGN - Publ. Impre.Grande Formato                                     

Réu: CMA 

Advogado Exter.: contestação DJ; 

junção procuração mandatário; aguarda 

subsquentes trâmites. 

3084/04.9TBAVR Acção Ordinária 
Autor: EUREST - Soc. Europeia de Restaurantes                              

Réu: CMA 

Advogado Exter.: contestação do DJ; 

junção de procuração do mandatário. 

2410/04.5TBFIG Acção Ordinária Autor: Irmãos Heleno, Lda.                                 Réu: CMA 
Advogado Exter.: contestação do DJ; 

junção procuração do mandatário. 

53/2004 Injunção 
Req: Casa Sol - Mat. Construção, Lda.                   

Req: CMA 

Advogado Exter.: contestação DJ; 

junção procuração mandatário, aguarda 

subsequentes trâmites. 

6010/04 Acção ordinária Autor: Granital, Lda.; Ré: CMA 
Advogado Exter.:contestação DJ; junta 

procuração mandatário 

534/04.8TBAVR Acção Ordinária 
Autor: Coutinho e Coutinho, Lda.                                          Réu: 

CMA 

Advogado Exter.: contestação elaborada 

pelo DJ; junção procuração pelo 

mandatário; sentença de absolvição da 

instância da CM de 14/07/04 

7/04.9TBCBR Acção Ordinária 
Autor: Tecnasol  - FGE                                          Réu: Ventura e 

Pires, SA 

Advogado Externo: sentença 

condenatória de que se irá intepor 

recurso. 

515/03 Rec. Cont. Anulação Rec: Bravenconstroi, Lda.                                         Recª: CMA 

Advogado Externo: dentro do prazo para 

contestar a CM revogou a decisão 

impugnada 

660/2003 Acção Ordinária Rec: Carlos Dias Martins                                         Recª: CMA 
Advogado Externo: contestação do DJ; 

junção procuração mandatário.  

2301/03.7TBAVR Acção Ordinária 
Autor: Fernando Henrique V.P. Bagão                                          

Réu: CMA 

Advogado Exter.: julgamento a 

30/11/04; aguarda notificação da 

sentença 

778/03 Rec. Cont. Anulação Rec: STAL                                                        Recª: CMA 
Advogado Externo: perdido no TAC, foi 

interposto recurso. 

1896/04 Exec. P/ Pagamento Quantia Certa Exeq: Rodimo, Lda.                                         Exec: CMA 

Advogado Exter.: não havendo 

fundamentos para embargos nem 

oposição à penhora, encetaram-se 

conversações com vista a um acordo de 

cumprimento da sentença 

407/05 Acção Ordinária Autor: Basbran, Lda; Réu: Espália, Lda 
Advogado Externo: aguarda marcação 

julgamento  
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o CONTENCIOSO INTERNO – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL 

 

N.º Processo Tipo de Procº Partes Estado / Fase 

295/04.0TA09918 
Intimação p/ prestação de Informações 

e passagem certidões 

Autor: Ângelo António Guerra Ferreira            

Réu : Presidente da CMA 
Remetida resposta em 31/03/2004. Notificação de sentença. 

900/2001 Rec. Cont. Anulação 
Rec: Jaime dos Anjos Ferreira                        

Recª: CMA 

Após notif. Sentença favorável à CMA que negou provimento ao 

Recurso, o recorrente interpôs Recurso Jurisdicional de agravo; 

notif.da Admissão do Recurso; O TACC informou a remessa dos 

autos ao TCA. 

145/02 Rec. Cont. Anulação 
Rec: José Almeida Nunes                              

Recª: CMA 
Execução de Sentença pela Divisão de Recursos Humanos. 

411/02 Rec. Cont. Anulação 
Rec: Igreja Metodista Wesleyana                    

Recª: CMA 

Em 13/12/04 a CMA foi notificada do Acordão do STA que negou 

provimento à recorrente. 

264/02 Rec. Cont. Anulação 
Rec: Cláudio Rafael O. Moreira                       

Recº: Presidente da CMA 

Interposto Recurso Jurisdicional pelo recorrente; apresentadas 

alegações no TACC; Apresentadas contra-alegações; notificação 

em 17/02/04 da remessa dos autos p/ o TCA. 

266/02 Rec. Cont. Anulação 
Rec: Joaquim Manuel Dias Carvalhal               

Recª: CMA 

Notif.despacho Juiz do TACC sobre a  manutenção da decisão 

recorrida; em 28/04/04 notif.de que os autos foram remetidos 

TCA Norte. 

648/02 Acção Reconhecimento Direito 
Autor: CTV - Construtora Imóveis, Lda            

 Ré: CMA 

Notificação da deserção do Recurso Jurisdicional; mantém-se a 

sentença favorável à CMA; notificação em 26/06/04 a informar 

da admissão de recurso do despacho anterior. 

516/03 Rec. Cont. Anulação 
Rec: Magistrado do Minstério Público              

Recª: CMA 

Elaborada contestação e remetida ao TACC; 

remessa do proc.adm.; notificação para alegações finais; 

aguarda termos ulteriores. 

273/03 Acção Ordinária 
Autor: Paula Cristina Marques Nogueira          

Ré: CMA 

Não tendo havido contestação, o TACC enviou despacho de 

condenação; notificação do pedido de rectificação de sentença; 

120/04.2TA09918 Acção Adm. Comum 
Autor: Vigapro - Construção Manut. Ind.         

Réu: CMA 

Notificação da sentença em 20/09/04; proposta acção executiva 

a correr por apenso. 

964/03 Rec. Cont. Anulação 
Rec: Nídia Maria Coimbra Sousa Lamas           

Recª: CMA 
Elaborada contestação em 2/04/04; aguarda ulterior tramitação. 

399/03 Rec. Cont. Anulação 
Rec: José Manuel  Barbosa dos Santos             

Recª: CMA 

Em 3/05/04 envio do processo administrativo para cumprimento 

do solicitado pelo Tribunal; aguarda decisão. 

345 - A/01 
Acção Especial por Inexecução 

Sentença 

Req:Diamantina Bonito Machado Galacho        

Reqª: CMA 

Elaboração pelo DJ resposta à petição inicial de inexecução da 

sentença;a 6/12/04 a CMA é notificada de novo reqº da req., a 

peticionar a nulidade dos actos materiais praticados; o concurso 

q visa a execução corre os seus termos 

984/03 Rec. Cont. Anulação 
Rec: Mário Manuel Sarabando Dias                  

Recª: CMA 

Contestação elaborada pelo DJ; face a nova notificação da 

arguição de novo vício pelo recorrente, foi elaborada pronúncia 

e remetida ao Trib. em 1/06/04; notificação p/ prazo 40 dias 

apresentar alegações complementares. 

406/04.6BECBR Acção Ordinária 
Autor: Sicóbrita - Extra. Britagem Pedra.        

Réu: CMA 
Apresentada contestação em 12/11/04; aguarda decisão. 

1326.04.0BEVIS Acção Adm. Especial 
Autor: Debrisan - Soc. Imob., Lda.                  

Ré: CMA 

Apresentada Contestação em 25/10/04; Aguarda ulteriores 

trâmites do processo. 

1327/04.8BEVIS Providência Cautelar 
Autor: Debrisan - Soc. Imob., Lda.                  

Ré: CMA 
Apresentada oposição; aguarda decisão do Tribunal 

638/03 Acção Ordinária 
Autor: TTB - Tratamento de Betão, Lda.         

Réu: Município de Aveiro 

Aguada marcação de nova data para o Julgamento por 

impossibilidade de realização no dia 7/12/04. 

830/02 Rec. Cont. Anulação 
Rec: José Manuel Monteiro Taveira                 

Rec: CMA 

Notificação p/ apresentação de alegações; aguarda trâmites 

ulteriores do processo. 

636/04.0BEVIS Acção Adm. Comum 
Autor: António Ferreira de Matos                    

Ré: CMA 
Elaboração da Resposta à Réplica. Aguarda ulteriores Trâmitres 

1120/04.8BEVIS Acção Adm. Especial Autor: STAL                       Ré: CMA Elaborada contestação; aguarda ulteriores trâmites do Processo. 

792/04.8BEVIS Acção Adm. Especial 
Autor: Hidden Hearing                       Ré: 

CMA 

Apresentada Contestação; Aguarda ulteriores trâmites do 

Processo. 
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o CONTENCIOSO INTERNO – TRIBUNAL JUDICIAL CÍVEL 

 

N.º Processo Tipo de Procº Partes Estado / Fase 

1096/01.3TAVR 
Acção Executiva para pagamº 

quantia certa 

Exeq: CMA                                                    

Exec: Francisco Pereira Oliveira 

Pagamº Indeminizº cível por cheque s/ cobertura (Feira de Março). 

Aguarda termos ulteriores 

6010/04.1TJLSB Acção Ordinária 
Autor: Granital                           

Ré: CMA 
Elaboração de Contestação; Aguarda ulteriores trâmites. 

115-A/2001 Execução Sumária 
Exeq: Ribeiro & Fernandes, Lda                     

Exec: Lucas & Paula, Lda 

Remessa do ofício n.º 9687 de 13/07/04 ao Trib. a comunicar o valor 

exacto do crédito. 

2458/04.0TBCBR Procedimento Cautelar 
Req: Paviazeméis- Pav. de Azeméis,Ldª          

Req: Ventura & Pires 

Remetida resposta ao Tribunal em 29/11/04, aguarda ulteriores 

trâmites do processo. 

2129/04.7TBOAZ Procedimento Cautelar 
Req: Opinlux, Elect.Canal.Aquec.Gás             

Req: Ventura & Pires 

Remetida resposta ao Tribunal em 08/11/04, aguarda ulteriores 

trâmites do processo. 

3213/04.2TJCBR Insolvência Pessoa Colectiva 
Credor: António Carlos Silva                           

Devedor:Ventura & Pires 

Notificada a CMA na qualidade de Dona da Obra, foi remetida resposta 

para o Tribunal estando o processo a aguardar. 

238/04.1TBOFR Procedimento Cautelar 
Req: Oligrama -Mármores e Granitos,SA          

Req: Ventura & Pires 
Remetida resposta ao Tribunal em 19/10/04; Aguarda Decisão. 

2406/03.4TBAVR Acção Ordinária 
Autor: Mª Apresentação S. Martins                  

Réu: Cerâmica de Quintãs, Lda 

O Tribunal solicitou à CMA esclarecimentos sobre obras de 

beneficiação de pavimentos feitos pela autarquia há 5 anos. Remetida 

resposta em Dez/04 

7962/03.4TBCSC Execução Comum 
Exeq: Marcas Viales, SA e outro(s)...              

Exec: Lanis Sinalização, Lda 
Aguarda decisão. 

3283/04.3TBAVR Acção Especial 
Autor: Trimatriz - Informática,Lda                 

Réu: CMA 
Aguarda decisão. 

62/05.4TBETR Acção Sumária 

Autor: António Guilherme Marques 

Domingues                                                    

Réu: CMA 

Remetida Contestação. Aguarda Sentença. 

536/2002 Acção Ordinária 

Autor: Empreendimentos Imobiliários Globo, 

Lda.                                              

Réu: CMA 

Audiência de discussão e Julgamento realizada em 04/05/04. 

552/02 Acção Ordinária 
Autor: Patricio, Lda.                                      

Réu: CMA 
Aguarda ulteriores trâmites do processo. 

1629/04.3TBAVR Acção Ordinária 
Autor: Tracevia - Sinalização                          

Réu: CMA 
Apresentada contestação no dia 01/06/04. 

115-A/2001 Execução Sumária 

Exeq: Ribeiro e Fernandes, Lda.                     

Exec: Lucas e Paula, Lda. 

Em 27/10/04 foi remetida resposta ao Tribunal; aguarda ulteriores 

trâmites do Processo. 

3212/04.2TJCBR Insolvência Pessoa Colectiva 

Cred: Carlos da Silva Santos                           

Dev: Ventura e Pires - Engenharia e 

Construção, AS 

Remetida resposta ao Tribunal no dia 25/11/04; Aguarda Decisão. 

7246/04 Acção Procº Ordinário 
Autor: Thyssenkrupp Elevadores, SA               

Ré: CMA 

Elaborada Contestação pelo DJ por já ter sido efectuado o pagamento 

em 28/10/04; Aguarda Decisão. 

911/04.4TBCBR Procedimento Cautelar 
Req: Filmat - Ind. Aluminio e Est. Met.           

Req: Ventura e Pires, Sa 
Em 01/04/04 notificação de arresto de créditos à ordem do Tribunal. 

863/03.8TBMLD 

 

 

Acção Procº Ordinário 

Autor: MT - Inst. Electricas Aguas e 

Saneamento, Lda.                                         

Réu: CMA 

Notificação a declarar a incompetência do Tribunal em razão de 

matéria. 

 

4130/03.9BSTS Acção Procº Ordinário 
Autor: Oásis Urbano. – Equip Urb.                   

Réu: CMA 
Concluído em 11.03.2004 

9334/03.1TBMAI Acção Procº Ordinário 
Autor: Gráfica Maia Douro, S.A.                     

Réu: CMA 
Concluído em 28.05.2004 

23/04.TBAAVR Acção Especial 
Autor:Ramos e Almeida, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 27.10.2004 

6853/03.3TVLB Acção Procº Ordinário 
Autor:Solercine- Eq. Palco e Cadeiras 

Réu: CMA 
Concluído em 14.05.2004 

25/2004 Injunção 
Autor:SPA- Soc. Port. Acessórios 

Réu: CMA 
Concluído em 14.09.2004 

624/2002 Acção Procº Ordinário 
Autor:Spormex-Soc. Port. Montagens 

Réu: CMA 

Concluído em 07.10.2004(1ª) 

Concluído em 29.12.2004(2ª) 
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130780/2003 Injunção 
Req:Lanis- Sinalização, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 21.01.2005 

882/2003 Acção Procº Ordinário 
Autor:Cimertex, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 29.10.2004 

1142/2003 Injunção 
Req:Jovagro - Rep. Prod. Agricolas 

Req: CMA 
Concluído em 27.10.2004 

4569/03.OTBCVCT Acção Procº Ordinário 
Autor:Cunha e Bastos, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 29.10.2004 

6055/03.9THPRT Acção Procº Especial 
Autor:Lactogal- Prod. Alimentares, SA 

Réu: CMA 
Concluído em 30.01.04 

4670/03.OTBAVR Acção Sumária 
Autor:J.M.-José Lopes Marques, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 14.05.2004 

5331/03.5TBAVR Acção Sumária 
Autor:Gabriel Nuno Oliveira Rego 

Réu: CMA 
Concluído em 23.03.2004 

438/04.4TBOAZ Acção Procº Ordinário 
Autor:Mobapec- Mobiliário Escolar, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 21.08.2004 

4476/03.6TVPRT Acção Procº Ordinário 
Autor: Mário Gonçalves, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 22.12.2004 

1152/04.6TVPRT Acção Procº Ordinário 
Autor: Mário Gonçalves, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 22.12.2004 

348/2004 Injunção 
Req:DEDO-Impressão Digital, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 20.10.2004 

104/2004 Injunção 
Req: Aquaambiente- Trat. Aguas 

Req: CMA 
Concluído em 18.10.2004 

543/2004 Injunção 
Req: Multitema- Sol. Impressão 

Req: CMA 
Concluído em 12.03.2004 

318/2004 Injunção 
Req: Ases na Manga 

Req: CMA 
Concluído em 28.10.2004 

201/2004 Injunção 
Req: Sportis Even. Desportivos, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 26.10.2004 

882/2004 Injunção 
Autor: BeirasTexto – Soc.Editora 

Réu: CMA 

Concluído em 10.08.2004 

 

2648/04.5TBOR Acção Procº Ordinário 
Autor: Prológica-Sis. Informa. SA 

Réu: CMA 

Concluído em 20.10.2004(1ª) 

Concluído em 19.11.2004(2ª) 

304/04.3TBOAZ Acção Sumária 
Autor:Caima Transp. , SA 

Réu: CMA 
Concluído em 31.03.2004 

   1161/04.5TBAVR Acção Procº Ordinário 
Autor: ADAGIO- INST. MUSICAIS, LDA 

Réu: CMA 
Concluído em 30.06.2004 

827/04.4TBMAIA Acção Sumária 
Autor:Camolde- Casas Modeladas, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 20.10.2004 

   2013/04.4TBMTJ Execução Comum 
Autor: Secil Prébetão, Pré-fab.be 

Réu: CMA 
Concluído em 11/11/2004 

1325/04.1TBAVR Acção Procº Ordinário 
Autor: Eurest- Soc. Européia, Rest, Lda, LDA 

Réu: CMA 
Concluído em 07.07.2004 

10223/03.05TBMAI Acção Procº Ordinário 
Autor: Lacose – Sotinco, Tintas 

Réu: CMA 
Concluído em 22/12/2004 

894/04.0TBMTJ Acção Procº Sumário 
Autor: Otto Industrial – Transf.Plásticos 

Réu: CMA 
Concluído em 25.10.2004 

18668/2004 Injunção 
Req: Digipress – Edição Elec. Impressos  

Req: CMA 
Concluído em 20.08.2004 

181/2004 Injunção 
Req: GJR. – Pirotecnia e Explosivos  

Req: CMA 
Concluído em 23.08.2004 

2763/04.5TBMTS Acção Procº Sumário 
Autor: Bee Plan – Mark.Serviços 

Réu: CMA 
Concluído em 2/11 e 4/11/2004 

231/2004 Injunção 
Req: Costa e Barros Lda  

Req: CMA 
Concluído em 26/10/2004 

141/2004 Injunção 
Req: Metafalb SA 

Req: CMA 
Concluído em 26/08/2004 

1290/04.5TBAVR Acção Procº Ordinário 
Autor: Junqueiros, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 15/10/2004 
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997/04.1TBCSC Acção Procº Ordinário 
Autor: Petit Ciel Com. Brindes 

Réu: CMA 

Concluído em 21/10/2004 

 

2251/04.0TBAVR Acção Procº Sumário 
Autor: Regivoz- Emp. Comum.Lda 

Réu: CMA 

Concluído em 29/10/2004 

 

2245/04.5TBAVR Acção Procº Ordinário 
Autor: Foco Sonoro-Prod.Audiov. 

Réu: CMA 

Concluído em 19/10/2004 

 

467/2004         Injunção 
Req: Prioridade – Com. Brindes 

Req: CMA 
Concluído em 06.08.2004 

251/2004         Injunção 
Req: – MERCIS – Publ.Marketing 

Req: CMA 
Concluído em 20/10/2004 

731/2004         Injunção 
Req: – NOVINCO – Ind.Mat.Const. 

Req: CMA 
Concluído em 30/12/2004 

713/04.8TBALB Acção Procº Ordinário 
Autor: MAQUIALBA, Lda 

Réu: CMA 

Concluído em 19/10/2004 

 

1891/04.1TBAVR     Acção Especial 
Autor:Manuel Rod. Olivª Sá & Filh 

Réu: CMA 
Concluído em 25.10.2004 

8213/03.7TBOER    Execução Sumária 
Exeq: SOMAGUE – Engª,SA 

Exec: CMA 
Concluído em 19/07/2004 

3360/200301023594 
Proc.Execução Fiscal 

Penhora Créditos 

Exeq: Fazenda Pública 

Exec:Intersegur – Serv.Prev.Seg. 

Penhora com conclusão em:  

        07/09/2004 (1ª) 

        28/09/2004 (2ª) 

   22/10/2004 (3ª) 

   06/12/2004 (4ª) 

0035200201015206 
Proc.Execução Fiscal 

Penhora Créditos 

Exeq: Fazenda Pública 

Exec:José Carlos Carvalho Pereira 

Penhora com conclusão em  

                27/07/2004 

0035200201015206 
Proc.Execução Fiscal 

Penhora Créditos 

Exeq: Fazenda Pública 

Exec: Segureza – Seg. Privada, Ld 

Penhora com conclusão em  

                  31/08/2004 

0051200401001124 
Proc.Execução Fiscal 

Penhora Créditos 

Exeq: Fazenda Pública 

Exec: Limpaveiro – Prest. Esp.Lim 

Penhora com conclusão em  

                  31/08/2004 

147320031001370 
Proc.Execução Fiscal 

Penhora Créditos 

Exeq: Fazenda Público 

Exec: LEVAP AMBIENTE – Soc.Eq. 

Penhora com conclusão em  

                  01/10/2004 

3247199801028707 
Proc.Execução Fiscal 

Penhora Créditos 

Exeq: Fazenda Público 

Exec: Silvia Soc. Máquinas 

Penhora com conclusão em  

                  01/10/2004 

  3681/04.2THPRT Acção Procº Sumário 
Autor: Gustavo Cudell, Lda 

Réu: CMA 
Concluído em 20/10/2004 

       603/2004       Injunção 
Req: António Vieira, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 30/12/2004 

       604/2004       Injunção 
Req: António Vieira, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 30/12/2004 

       120786/2004       Injunção 
Req: Concentra – Prod. P/ Crianç 

Req: CMA 
Concluído em 30/12/2004 

4343/04.6TVPRT Acção Proc. Ordinário 
Autor: BCP, SA 

Réu: Sporting Club Aveiro 
Concluído em 11/10/2004 

       664/2004       Injunção 
Req: Amsoussil, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 29/12/2004 

       719/2004       Injunção 
Req: Ambiente Puro, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 29/12/2004 

       723/2004       Injunção 
Req: Animeventos, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 30/12/2004 

       720/2004       Injunção 
Req: Eco Ria, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 25/11/2004 

       200/2004       Injunção 
Req: Geotécnuca da Ria, Lda 

Req: CMA 
Concluído em 07/12/2004 
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o CONTENCIOSO INTERNO – TRIBUNAL JUDICIAL (INQUÉRITOS E QUEIXAS CRIME 

 

N.º Processo Tipo de Procº Partes Estado / Fase 

3232/2001-C Inquérito 
Queixoso: CMA                                              

Arguido: José Luís Bruno Martins Prates 

Pedido de Indemnização Cível (cheque s/ provisão). A aguardar 

notificação sentença. 

139/03.0TAAVR Inquérito 
Queixoso: CMA                                              

Arguido: José Rui Sancho 

Desrespeito a ordem de ambargo de obras. Solicitação de Fotos e 

Certidões enviadas em 11/12/03 e 08/08/04. Aguarda ulterior 

tramitação. 

870/03.0TAAVR Inquérito 
Queixoso: CMA                                              

Arguido:Eduardo Fernando Teixeira Aires 

Por factos indiciaodres de crime de desobediência. Notificação do 

Despacho de Acusação em 11/02/2004. 

800/03.0TAAVR Inquérito 
Queixoso: CMA                                              

Arguidos: Incertos 

Furto de moedas no Telefone Público do Mercado Abastecedor. 

Proferido Despacho de Arquivamento dos Autos. 

1784/03.0PBAVR Inquérito 
Queixoso: CMA                                        

Arguidos: Incertos 

Furto de material infº no CCCA. Proferido Despacho de Arquivamento 

dos Autos. 

1324/03.0TAAVR inquérito 
Queixoso: CMA                                        

Arguidos: Incertos 
Furto Qualificado. Proferido Despacho de Arquivamento dos Autos. 

869/03.7TAAVR Inquérito 
Queixosa: CMA                                  

Arguido: João Deus Andrade Rodrigues Melo 

Emissão de Cheque s/ Provisão. Notificação do Despacho Acusação em 

01/10/2004. 

70/04.2TAAVR Inquérito 

Queixoso: CMA                                              

Arguida: IMOCAIXA; SA - Caixa Geral de 

Depósitos 

Crime Desobediência. Proferido Despacho de Arquivamento dos Autos 

em 15/12/2004. 

1034/04.1TAAVR Inquérito 
Queixosa: CMA                                              

Arguido: Manuel Lino Campos Ramos 

Injúria Agravada contra 2 Agentes da PM. Proferido Despacho de 

Arquivamento dos Autos em 12/12/2004. 

265/02.3GCAVR Inquérito 

Queixosa: CMA                                              

Arguidos: Maria Amélia Almeida Claro 

Ribeiro e Outro(s) 

Crime de Furto Simples "Corte de Árvores em Taboeira". Pagamº 

Voluntº dos Prejuízos. Desistência de Queixa. Proferido Despacho de 

Arquivamento. 

317/04.5TAAVR-C Inquérito 
Queixosa: CMA                                              

Arguido: 

Pedido de Certidão do Livro de Obra referente a moradia sita na Rua 

31 de Janeiro, n.º34, Santa Joana. Emissão de Parecer. 

---- Participação Crime 

Quixoso: CMA                                                

Arguida: Marisa Cristina dos Louros 

Rodrigues 

Crime de desobediência ao mandado de remoção de produtos tóxicos. 

Aguarda Decisão do Tribunal. 

---- Participação Crime 
Queixoso: CMA                                              

Arguido: Ian Martin Arbuckle 
Crime desobediência. Aguarda Sentença. 

---- Participação Crime 
Queixosa: CMA                                              

Arguido: Carlos Manuel Pereira de Almeida 

Ameaça de Arma Branca durante a Feira de Março 2003. Aguarda 

Decisão do Tribunal. 

---- Queixa-Crime 
Queixoso: CMA                                          

Arguida: Maria João Lopes 
Crime Desobediência. Aguarda Decisão do Tribunal. 

---- Queixa-Crime 

Queixoso: CMA                                              

Arguida: Maria Madalena Ferreira Valente 

Pinheiro 

Crime de Desobediência. Aguarda Decisão do Tribunal. 

---- Queixa-Crime 

Queixoso: CMA                                        

Arguidos: Modesto Ferreira Almeida e Lídia 

Maria Ferreira Ermida Almeida 

Declarações Ofensivas da Honra dos Participantes. 

317/04.5TTVR-C Inquérito 
Queixoso: CMA                                              

Arguido: Victor Manuel Neves Silva 

Emissão de parecer n.º705 em 11/2004 com o consequente envio da 

Certidão e dos diversos documentos solicitados pelo Tribunal; aguarda 

ulteriores trâmites do processo. 
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o RECLAMAÇÕES DE CRÉDITOS 

 

N.º Processo Tipo de Procº Partes Estado / Fase 

941/2001 Reclamação de Créditos Exeq: V & CD – Informática e Serviços, Lda      
Exec: CMA 

Aguarda ulteriores trâmites de Processo 

718/2002 Reclamação de Créditos 

Exeq: Conjomáquinas – Fáb. Bet. E Rep. 

Alfaias Agrícolas                                     

Exec: CMA 

Aguarda ulteriores trâmites de Processo 

1331/03.3TBERT Reclamação de Créditos 
Exeq: A. Santos e Bion, Lda.                            

Exec: CMA 
Aguarda ulteriores trâmites de Processo 

1839/03.0TBAVR Reclamação de Créditos 
Exeq: António Manuel de Oliveira Carvalho      

Exec: CMA 
Aguarda ulteriores trâmites de Processo 

1018/2002 Execução Ordinária Emop – Obras Públicas, Lda. Aguarda ulteriores trâmites de Processo 

 

 

 

QUADRO RESUMO – ACTIVIDADES 2004  

 Total 

Informações Jurídicas / Pareceres 776 

Minutas de Ofícios 418 

Protocolos 34 

Contratos Programa 2 

Regulamentos 5 

Contratos Específicos Diversos 2 

Processos de Sindicância, de Averiguações, de Inquérito e Disciplinares 8 

Contencioso 145 

Reclamações de Créditos 5 
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DIVISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS 

SECTOR DE CONTRA-ORDENAÇÕES (com 1 Técnica, 1 Técnico-Profissional e 4 Assistentes Administrativos) 

 

 PROCESSOS RELATIVOS AO ANO 2004   

Processos Registados  432 

Processos em Instrução  219 

Nº de Testemunhas Ouvidas  9 

Relatórios  3 

Decisão:   

      Coimas  1 

      Admoestações  1 

      Arquivamentos e anulações 1 

Processos Pagos Voluntariamente  1 

Montante Processos Pagos Voluntariamente  71,32 

Montante Coimas Pagas  420,48 

Montante Custas Processuais  44,50 

Processos a Pagar  0 

Minutas de Ofícios  224 

 

PROCESSOS RELATIVOS AOS ANOS ANTERIORES (COM RELATÓRIOS 

ELABORADOS EM 2004) 

Relatórios 

Testemunhas ouvidas 
 

265 

190 

Decisão:   

      Coimas  138 

      Admoestações  93 

      Arquivamentos  34 

Remessa p/Tribunal  63 

Montante Coimas Pagas  48.631,73 

Montante Custas Processuais  2.970,80 

Processos a Pagar  76 

Minutas de Ofícios  550 
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SECTOR DE EXECUÇÕES FISCAIS (com 1 chefe de Secção e um Técnico-Profissional) 

QUADRO RESUMO DE ACTIVIDADES - 2004 

 Nº de Documentos Valor (€) 

Certidões de Dívida Recebidas 3858 193.090,95** 

Processos Instaurados 1820  (3116)*  

Processos Pagos por Guia (Total) 534  (674)* 100.658,31 

Avisos/Citação Devolvidos 392  (787)*  

Processos Anulados 47  (49)*  

Processos Não Pagos 1286 129.769,42 

Penhora 1 916,01 

* N.º de Certidões de Dívida 

** Quantia Exequenda 
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4.2. - NOTARIADO 

___________________________________________________________ 
 

DIVISÃO DE NOTARIADO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

NOTARIADO 

 

Durante o ano de 2004, foram organizados e celebrados os seguintes actos: 

 ESCRITURAS PÚBLICAS   

Aquisição de prédios  5 

Alteração à doação de prédios  1 

Aquisição destinada ao Eixo Estruturante e Novo Parque de Feiras  1 

Aquisição destinada às acessibilidades do Novo Estádio Municipal de

Aveiro 
 2 

Cedência  2 

Constituição de Empresa de Capitais Marioritariamente Públicos –

Aveiro Expo 
 1 

Determinação de objecto  1 

Doação de parcela de terreno  1 

Expropriação destinada à execução do Projecto do E.M.A e

respectivas infraestruturas 
 3 

Expropriação destinada à construção do arruamento 4, da rede

interna de acessos directos do E.M.A. 
 7 

Hipoteca                     1 

Permuta de bens presentes por bens futuros                     1 

Permuta de prédios                                                     

Rectificações                                                                

Venda de prédios 

 

TOTAL

 

2 

1             

4 

 

35 
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OFICIAL PÚBLICO 

CONTRATOS AVULSO, SOB FORMA ESCRITA  

Prestação de Serviços 

Fornecimentos 
 

87 

21 

Adicional  13 

Empreitadas  12 

Aditamentos  2 

Adendas  5 

Contratos de Arrendamento  2 

Concessão  3 

   

TOTAL 145 

 

CONTRATOS AVULSOS

Prestação de Serviços Fornecimentos Adicional

Empreitadas Aditamentos Adendas

Contratos de Arrendamento Concessão

 
 

Da celebração dos actos anteriormente discriminados, resultou a execução obrigatória das 

seguintes tarefas e formalidades: 

 

QUADRO RESUMO DE ACTIVIDADES - 2004 

   

Atendimento a Munícipes   

Ofícios  386 

Registos de Prédios na Conservatória Predial de 

Aveiro 
 71 

Pedidos de Certidões na Conservatória de Registo Predial

de Aveiro 
 26 

Informações Escritas sobre Assuntos deste Gabinete  75 

Procurações  2 
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Autos de Expropriação da REFER  30 

Autos de Expropriação da SIMRIA  3 

Resumos mensais dos actos praticados (escrituras públicas

e contratos) destinados à 1ª e 2ª Repartição de Finanças

deste Concelho e Conservatória dos Registos Centrais 

 184 

Verbetes estatísticos com identificação de prédios

adquiridos 
  

Elaboração de alterações matriciais, destinados à 1ª e 2ª

Repartições de Finanças 
  

Guias de pagamento do Imposto de Sisa   

Requerimentos a diversos Serviços Públicos para obtenção 

de certidões e outros documentos necessários à

elaboração dos actos Notariais 

  

Mapas dos contratos geradores de despesas para a Conta

de Gerência 
  

   

 

 

GABINETE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCURSOS PÚBLICOS 

CONCURSOS PÚBLICOS 

  Abertura Adjudicação Adjudicatário 
Valor da Adjud. / 

Valor Base 

Pavimentação de Arruamentos em Mamodeiro – 

2003 
20/10/03  

CONSÓRCIO LUSOSICÓ, 

LDA/DELFIM DE JESUS 

MARTINS & IRMÃO, LDA 

98.828,94 € 

Construção do Acesso ao Estádio Municipal de 

Aveiro denominado Arruamento 4 
05/07/04 29/11/04 

ROSAS CONSTRUTORES, 

S.A. 
1.440.000,00 € 

Pavimentação de Arruamentos no Paço - 2004 04/08/04 07/10/04 
MANUEL FRANCISCO DE 

ALEMIDA, S.A. 
199.264,87 € 

Pavimentação de Arruamentos na freguesia de 

Aradas – 2004 
10/08/04 15/11/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
216.364,10 € 

Pavimentação de Arruamentos na freguesia de 

Requeixo – 2004 
17/08/04 15/11/04 

MANUEL FRANCISCO DE 

ALEMIDA, S.A. 
105.873,25 € 

Concepção –Construção e Exploração do Parque de 

Estacionamento a Nascente do CCCA/Centro 

Cultural e de Congressos de Aveiro 

22/10/04 13/12/04 

CONSÓRCIO FDO – 

CONSTRUÇÕES, 

S.A./ALBERTO COUTO 

ALVES, S.A. 

Renda Anual  

1.493,88 € 

Construção da Avenida entre a E.N. 109 e o Largo 

da Igreja de Santa Joana 
13/10/04 ----- Análise de Propostas 965.115,00 € 

Concepção/Construção da Passagem Inferior à linha 

do Vouga, Esgueira 
04/11/04 ----- 

Aguarda alegações do 

Recurso Hierárquico 
1.411.000,00 € 
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Pavimentação de Arruamentos na freguesia de Eirol 

– 2004 
06/12/04 ----- Análise de Propostas 146.000,00 € 

Avenida Quinta do Cruzeiro – Canal de São 

Roque/Construção da Avenida das Agras do Norte 

(2ª Fase) 

06/12/04 ----- Análise de Propostas 430.000,00 € 

Construção da Unidade de Saúde de Santa Joana – 

2ª fase 
16/12/04 ----- Análise de Propostas 690.000,00 € 

 

CONCURSOS LIMITADOS 

CONCURSOS LIMITADOS 

  Abertura Adjudicação Adjudicatário 
Valor da Adjud./ 

Valor Base 

Pavimentação da Rua Evangelista Lima Vidal e Rua 

de S.Brás, em Santa Joana 
15/09/03 15/03/04 

PROBISA PORTUGUESA, 

S.A. 
84.550,00 € 

Iluminação Pública dos Arruamentos do PP do 

Centro 
03/11/03 26/04/04 

JOAQUIM AMORIM GOMES 

& FILHOS, LDA 
62.537,81 € 

Pavimentação do arruamento envolvente à Escola 

das Agras – 2ª fase 
10/02/04 10/05/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
34.097,50 € 

Construção da Rotunda na intercepção da Rua 

Direita com a Urbanização das Glicinias, em Aradas 
16/02/04 24/05/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
23.841,50 € 

Construção da ligação provisória da Estrada 

Municipal nº 582 à Rotunda Oval do Arruamento nº 

1 de acesso ao Estádio Municipal de Aveiro e 

execução da Rua Dr. Lourenço Peixinho (ligação do 

parque de estacionamento a Taboeira) 

16/02/04 29/03/04 URBIPLANTEC, LDA 75.000,00 € 

Construção do Palco no Lago da Fonte Nova – 2ª 

fase 
08/03/04 29/03/04 ETERMAR, S.A. 60.985,26 € 

Execução da Praça da Fonte Nova 05/04/04 03/05/04 NORTE TÊNIS, LDA 38.994,00 € 

Execução dos Trabalhos de Construção Civil e Pisos 

Técnicos – Novas Instalações Municipais 
11/03/04 10/05/04 SAVECOL, LDA 119.885,83 € 

Infraestruturas no Loteamento nos Pereiros, 

Taboeira - Esgueira 
22/03/04 28/06/04 

CONSTRUTORA PAULISTA, 

LDA 
29.588,58 € 

Obras na Escola Básica do 1º  Ciclo nº 3 de Aveiro – 

Vera-Cruz  
05/04/04 19/07/04 PROZINCO, S.A. 88.932,19 € 

Pavimentação da Praça Euro 19/04/04 25/05/04 anulado 41.300,00 € 

Reforço de Pavimentos em Taboeira, na freguesia 

de Esgeuira - 2004 
05/04/04 04/11/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
89.855,00 € 

Substituição de Colector na Rua da Prata – Santa 

Joana 
26/04/04 04/11/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
31.834,00 € 

Pavimentação de Arruamentos na freguesia da 

Vera-Cruz - 2004 
19/07/04 21/02/05 

LUSOSICÓ – 

CONSTRUÇÕES, LDA 
31.311,50 € 

Concepção/Instalação do sistema de rega 

automático e Aplicação de tapete de relva natural 

na Praça da Fonte Nova 

26/04/04 24/05/04 RESIN, S.A. 26.528,59 € 

Pavimentação de Estacionamento na Avenida dos 

Congressos 
31/05/04 04/11/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
46.876,00 € 

Novas Instalações Municipais – Escada de Ligação 

entre os pisos 3 e 4 
12/07/04 27/09/04 não adjudicado 21.543,56 € 

Infraestruturas no loteamento da Rua Nova do 

Caião, em Santa Joana 
12/07/04 21/02/05 

VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
65.468,00 € 
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Execução de Infraestruturas junto ao Furo AC5 05/04/04 13/12/04 
HENRIQUES, FERNANDES 

& NETO, LDA 
62.880,51€ 

Requalificação da Avenida Força Aérea 28/06/04 31/01/05 
VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
82.736,00 € 

Arranjos Urbanísticos no Rossio 27/09/04 13/12/04 
LUSOSICÓ – 

CONSTRUÇÕES, LDA 
44.150,00 € 

Pavimentação da envolvente ao lote 1 da Quinta do 

Cruzeiro - Esgueira 
09/08/04 13/12/04 

VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
33.312,00 € 

Pavimentação de Arruamentos em Mamodeiro, 

Nossa Senhora de Fátima - 2004 
13/09/04 10/01/05 

VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
40.430,00  

Pavimentação de Arruamentos em Horta - 2004 13/09/04 10/01/05 
LUSOSICÓ – 

CONSTRUÇÕES, LDA 
34.230,00 € 

Construção de um muro de suporte na Rua da 

Fonte, em Mataduços 
13/09/04 17/01/05 

CONSTRUTORA PAULISTA, 

LDA 
26.128,70 € 

Pavimentação da Rua da Boavista, Zona Industrial 

de Taboeira 
13/09/04 31/01/05 

VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
35.849,80 € 

Arranjos Exteriores do Caião – Bloco Habitacional e 

Bloco D9 
16/09/04 13/12/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
28.449,95 € 

Reabilitação do Coreto do Parque Infante D.Pedro 20/09/04 13/12/04 
MANUEL VALENTE & 

PINHEIRO, LDA 
45.682,04 € 

Avenida Quinta do Cruzeiro – Canal de São 

Roque/Construção da Avenida das Agras do Norte 

(1ª Fase) 

20/09/04 13/12/04 
MANUEL FRANCISCO DE 

ALMEIDA, S.A. 
103.084,30 € 

Centro Cultural de Esgueira – Arranjos Exteriores  27/09/04 22/11/04 EDIVISA, S.A. 34.820,63 € 

Novas Instalações Municipais – Escada de ligação 

entre os pisos 3 e 4 
27/09/04 20/12/04 SAVECOL, LDA 36.562,55 € 

Pavimentação da Rua do Fiorno e Rua Cilha 

Sardinha - Eixo 
27/09/04 31/01/05 

VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
84.197,52 € 

Reabilitação da Sede dos Amigos do Parque e dos 

Sanitários Públicos do Parque 
15/11/04 21/02/05 

MANUEL VALENTE & 

PINHEIRO, LDA 
32.686,00 € 

Pavimentação da Rua Soija Viso e Rua Marques 

Costa, em Sarrazola - Cacia 
22/11/04 21/02/05 URBIPLANTEC, LDA 33.000,00 € 

Pavimentação da rua da Amara e Rua da Alvariça, 

em Quintã do Loureiro 
22/11/04 31/01/05 URBIPLANTEC, LDA 38.000,00 € 

 

AJUSTES DIRECTOS 

AJUSTE DIRECTO 

  Abertura Adjudicação Adjudicatário 
Valor da Adjud. / 

Valor Base 

Infraestruturas Eléctricas e Telefónicas – 

alimentação dos lotes 36, 37 e 38 da Urbanização 

da Quinta do Cruzeiro 

05/09/03 01/03/04 
JOAQUIM AMORIM GOMES 

& FILHOS, LDA 
5.681,72 € 

Infraestruturas Eléctricas – Circuito de iluminação 

pública na Urbanização da Quinta do Cruzeiro 
20/10/03 01/03/04 

JOAQUIM AMORIM GOMES 

& FILHOS, LDA 
6.585,21 € 

Demolição do prédio sito na Rua dos Mercadores nº 

4 e José Estevão nº 27, em Aveiro 
25/10/03 16/02/04 PAULO L.MACEDO, LDA 9.522,00 € 

Pavimentação da Rua Viela do Canto - Eixo 10/11/03 16/02/04 
JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
18.855,00 € 
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Reparação de pavimento na ligação da circular de 

Esgueira a Mataduços 
06/12/03 16/02/04 

VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
8.755,00 € 

Iluminação da Rua D.Isabel, em Santa Joana 10/12/03 16/02/04 
JOAQUIM AMORIM GOMES 

& FILHOS, LDA 
937,65 € 

Arranjos Exteriores da Praça do Peixe 20/02/04 22/03/04 
JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
11.640,00 € 

Reparação do pavimento junto á Capitania do Porto 

de Aveiro  
20/02/04 29/03/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
5.855,00 € 

Execução de Passeios na Rua D do Plano de 

Pormenor do Centro (entre os perfis P8/9 e P10/11) 
16/02/04 29/03/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
15.595,00 € 

Pavimentação de passeios na Urbanização do SNAB, 

em São Jacinto 
16/02/04 10/05/04 URBIPLANTEC, LDA 22.000,00 € 

Construção da faixa de aceleração na EN 109, junto 

aos Lacticinuios de Aveiro - Sinalização 
25/02/04 25/02/04 

VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
4.965,37 € 

Pavimentação da Rua da Cruz, Rua da Bica e 

Estrada de Taboeira, em Azurva 
08/03/04 10/05/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
24.530,00 € 

Pavimentação do troço da Rua João Chagas – 

Sarrazola 
08/03/04 08/03/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
4.950,00 € 

Substituição da Cobertura do Jardim de Infância da 

Povoa do Paço 
08/03/04 26/04/04 

MANUEL VALENTE & 

PINHEIRO, LDA 
24.249,00 € 

Execução de barragem na zona do Parque de Feiras 

e Exposições de Aveiro 
21/01/04 21/01/04 

RICAM – CONSTRUÇÕES, 

LDA 
3.142,42 € 

Sistema de Rega na Praça da Fonte Nova 17/03/04 26/04/04 não adjudicado 24.272,00 € 

Galeria Coberta de Acesso à Escola das Barrocas 26/04/04 30/08/04 não adjudicado 17.250,00 € 

Execução de passeios na Rua Júlio Dinis, 

Urbanização da Corisca 
26/04/04 20/12/04 PEDRA & MAIA, LDA 8.411,25 € 

Infraestruturas de Electricidade  - Praça Euro 10/05/04 31/05/04 
AVEISEC – EMPREITEIROS, 

LDA 
22.997,50 € 

Iluminação do Polidesportivo do Bairro de Santiago 26/04/04 25/10/04 anulado 3.689,52 € 

Iluminação da Estátua Maria da Fonte 07/06/04 27/09/04 anulado 4.500,00 € 

Reabilitação do telheiro do parque de viaturas da 

PSP para salas de aula – Escola da Glória 
19/07/04 30/08/04 PROZINCO, S.ª 24.889,18 € 

Execução de Estacionamentos na Rua Belém do 

Pará 
17/05/04 18/10/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
13.307,50 € 

Arruamento de ligação da Rua Fernando Augusto 

Oliveira à Estação de Cacia 
17/05/04 22/11/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
16.102,00 € 

Requalificação da vala hidráulica na Rua da Granja 

de Cima – Oliveirinha 
12/07/04 20/09/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
19.383,60 € 

Pavimentação da Transversal à Travessa da Fonte e 

Rua Gago Coutinho – Santa Joana 
09/08/04 20/12/04 

LUSOSICÓ – 

CONSTRUÇÕES, LDA 
4.311,50 € 

Arranjo envolvente à Fonte do Olho d’Água, em 

Esgueira 
24/05/04 04/11/04 

MANUEL VALENTE & 

PINHEIRO, LDA 
13.277,20 € 

Reparação de Pavimento na Rua Caçadores 10 23/08/04 23/08/04 
JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
4.653,50 € 

Galeria Coberta de Acesso à Escola das Barrocas 30/08/04 27/09/04 
PEDRO CRUZ, 

EMPREITEIROS, LDA 
16.899,77 € 

Obras de Urbanização na Rua António Farela, em 

São Bernardo 
13/09/04 22/11/04 

LUSOSICÓ – 

CONSTRUÇÕES, LDA 
24.752,50 € 

Iluminação Pública envolvente ao Lote 1 – 

Loteamento da Quinta do Cruzeiro 
13/09/04 04/11/04 

AVEISEC – EMPREITEIROS, 

LDA 
9.663,90 € 

Infraestruturas de Electricidade na Rua do Brasil – 13/09/04 04/11/04 JOAQUIM AMORIM GOMES 2.907,00 € 
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Forca & FILHOS, LDA 

Pavimentação da Travessa Padre Américo, em 

S.Bernardo 
13/09/04 18/10/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
8.950,00 € 

Pavimentação da Praceta no Loteamento da Quinta 

do Torto 
13/09/04 18/10/04 

MANUEL VIEIRA 

BACALHAU, LDA 
7.490,00 € 

Iluminação do Plano de Pormenor do Centro – 

Rotunda e Passagem para a Avenida Francisco Sá 

Carneiro 

13/09/04 04/11/04 
JOAQUIM AMORIM GOMES 

& FILHOS, LDA 
18.007,20 € 

Arranjo Urbanístico da   entre a Rua do Gravito e a 

Segurança Social 
13/09/04 04/11/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES 

VIEIRA & FILHOS, LDA 
3.775,00 € 

Alargamento da Rua Central/Loteamento da Melias 

– Santa Joana 
27/09/04 22/11/04 

CONSTRUTORA PAULISTA, 

LDA 
13.150,00 € 

Pavimentação da Travessa da Rua da Covilhã, Eixo 22/11/04 10/01/05 
VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. 
9.755,00 € 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 

CONSULTAS PRÉVIAS E AJUSTES DIRECTOS: 

CONSULTAS PRÉVIAS E AJUSTES DIRECTOS 

 
Data de 

Abertura 

Data de 

Adjudic. 

Adjudicatário/Situação do 

Concurso 

Valor da Adjud/ 

Estimativa 

C/P– 01 – Fornecimento contínuo de Jornais e 

Revistas para o ano 2004 
12/01/04 15/03/04 TABACARIA DO MERCADO 9.164,00 € 

C/P–02 – Organização e realização do Carnaval da 

Ria 2004 
19/01/04  Deserto  

A/D–03 – Substituição do Mobiliário da Cozinha da 

Escola Básica do 1º. Ciclo de Requeixo 
02/12/03 02/12/03 

ANTERO SANTOS & SANTOS, 

LDA. 
1.232,88 € 

C/P–04 – Fornecimento contínuo de material de  

Tipografia para o ano 2004 
19/01/04  Não adjudicado  

C/P–05 – Fornecimento de material Expositivo para 

a Galeria do Edifício da Capitania 
26/01/04 26/02/04 EUROSTAND, LDA. 23.905,00 € 

C/P – 06 – Fornecimento de Motosserras 05/01/04 02/07/04 ALBAMOTOR MOTOCLASSIS 
1.193,40 €   

696,42 € 

C/P–07 – Fornecimento de Material para a 

Iluminação Decorativa da Praça do Peixe 
13/01/04 07/06/04 SANTOS & QUELHAS, LDA. 15.570,06 € 

C/P-08 – Prestação de Serviços de Manutenção 

Correctiva, preventiva, Helpdesk Técnico e 

Consultoria na Área de Implementação de Redes 

de Interligação durante o período de 1 ano 

03/02/04 05/04/04 CIBERGUIA, S.A. 21.000,00 € 

A/D-09 – Aquisição de routers para o Programa 

Internet nas Escolas 
16/02/04 16/02/04 NEC PORTUGAL S.A. 1.350,00 € 

A/D–10 – Front-End Multi-Língua para o Web-Site 

da Câmara Municipal de Aveiro 
16/02/04 16/02/04 CIBERGUIA, S.A. 1.200,00 € 

A/D-11 – Substituição de puxadores e fechaduras 

das portas exteriores na Escola das Barrocas 
16/02/04 16/02/04 JOPOAL–SERRALHARIA, LDA. 1.296,69 € 

A/D-12 – Actualização de Software Autodesk –

Direcção Geral Património nº. 911957 
16/02/04 16/02/04 PH INFORMÁTICA 8.100,00 € 
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C/P-13 Aluguer de    Stand’s  para a Feira de 

Março/2004 
27/02/04 22/03/04 JET STAND, LDA. 12.605,00 € 

C/P-14 – Prestação de Serviços de Curador das 

Instalações do Parque de Feiras e Exposições de 

Aveiro 

20/02/04 22/03/04 ELRAM, LDA. 1.680,00€ /mês 

C/P-15 – Fornecimento de equipamento escolar 

(mobiliário) para os Jardins de Infância de 

Verdemilho e de Eixo 

31/12/03 03/05/04 

NAUTILUS 

JULCAR 

C.MIRANDA 

EQUIPEX 

LEMIS 

1.993,00 €   

299,55 €   

3.929,40 €   

56,20 €   

144,65 € 

A/D-16 – Drenagem de Águas Pluviais na Rua 

Central em Mataduços 
01/03/04 01/03/04 

JOÃO SIMÕES MARQUES  

VIEIRA & FILHOS, LDA. 
2.162,00 € 

A/D-17 – Fornecimento de Equipamento Escolar 

(Mobiliário) para as Escolas do Concelho de Aveiro 
01/03/04 01/03/04 JULCAR, S.A. 8.621,78 € 

C/P–18 – Fornecimento e aplicação de 

Infraestruturas de Climatização – Novas Instalações 

Municipais 

11/03/04 01/06/04 SAVECOL, LDA. 42.720,00€ 

C/P-19– Fornecimento e Aplicação de Vedação na 

Escola Básica do 1º Ciclo de Requeixo 
01/03/04 26/04/04 SARIFER, LDA. 17.200,00 € 

C/P–20 – Fornecimento Contínuo de Ferragens 

Diversas para os  anos 2004/2005 
01/03/04  Deserto  

A/D –21 – Fornecimento e instalação de tomadas, 

fichas e cabos de alimentação nos tubos de 

suporte das balanças de suspensão 

09/03/04 09/03/03 IPESA, LDA. 183,00 € 

C/P – 22 – Impressão de Brochura sobre Aveiro –

Guia Visitante – Euro 2004 
24/03/04 24/03/03 

ALMEIDA BARROS & SILVA, 

LDA. 
14.465,00 € 

C/P – 23 – Prestação de Serviços de Consultoria em 

Sistemas de Informação 
18/03/04 15/05/04 CIBERGUIA, S.A. 15.360,00 € 

C/P – 24 – Fornecimento e Montagem de estruturas 

tubulares para fixação de telas publicitárias – 

Praça Euro 

05/04/04 17/05/04 TUBOS VOUGA, S.A. 37.000,00 € 

C/P – 25 – Fornecimento e Montagem em 

estruturas tubulares de telas publicitárias Praça 

Euro 

21/04/04 10/05/04 SIGN, LDA. 33.750,00 € 

C/P – 26 – Prestação de Serviços para a elaboração 

de um  contrato de produtor – 6 meses 
07/04/04 13/05/04 VASCO SACRAMENTO 7.500,00 € 

C/P – 27 – Aquisição de Floreiras Suspensas 25/02/04 24/05/04 JARDINS & AFINS 39.237,30 € 

C/P 28 - Aluguer de Stand’s para a Feira do Livro 

de Aveiro/2004 - Adicional de Aluguer    Praça 

Marquês de Pombal/Euro2004 

19/04/04 13/05/04 RECLACAMBRA 

12.670,00 + 

5.950,00= 

18.624,00 € 

C/P 29 – Bola gigante para instalar na Ponte Praça 

– Desenvolvimento, fornecimento, Montagem e 

desmontagem de Telas Perfuradas 

27/04/04  NÃO ADJUDICADO  

C/P – 30 - Bola gigante para instalar na Ponte 

Praça – Projecto estrutural, fornecimento, 

montagem e desmontagem de estrutura metálica 

27/04/04  NÃO ADJUDICADO  
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C/P - 31 - Aluguer de um Palco para a Praça Euro 30/04/04  NÃO ADJUDICADO  

C/P - 32 - Fornecimento de Material de 

Sonorização e Iluminação "Aveiro em Festa 2004" 
27/04/04 18/05/04 LARGO DE VILA 18.900,00 € 

C/P - 33 - Reabilitação e recuperação da Capitania 

do Porto de Aveiro - Aquisição de Bastidor 

22/03/04

-04 
20/04/04 REDERIA 2.490,00 € 

C/P - 34 - Fornecimento contínuo de Tarjas 

durante o ano  2004 
27/03/04 25/05/04 AUDIODECOR 25.000,00 € 

C/P – 35 - Bola Gigante – Desenvolvimento, 

Fornecimento de Projecto Estrutural e 

Fornecimento, Montagem e Desmontagem de 

Estrutura Metálica 

09/05/04 18/05/04 SARIFER, LDA. 48.135,00 € 

C/P - 36 - Bola Gigante – Desenvolvimento, 

Fornecimento, Montagem e Desmontagem de Telas 

Perfuradas 

09/05/04 20/05/04 DAMFIL 8.980,00 € 

C/P - 37 - Aluguer, Montagem/Instalação e 

Desmontagem de Sanitários Balneários 
11/05/04 18/05/04 ALGECO, S.A. 27.970,00 € 

C/P - 38 - Aluguer, Montagem e Desmontagem de 

Sanitários Químicos 
29/04/04 18/05/04 LEVAP AMBIENTE 10.670,00 € 

A/D - 39 - Aquisição de mapas e roteiros sobre 

Aveiro em papel 
17/05/04 17/05/04 PH INFORMÁTICA 84.000,00 € 

C/P - 40 - Praça Euro - Fornecimento e aplicação 

de chapa perfilada 
10/05/04  NÃO ADJUDICADO  

C/P - 41 - Fornecimento e Aplicação de 

Infraestruturas  AVAC nas Novas Instalações 

Municipais 

10/05/04 01/06/04 SAVECOL, LDA. 38.850,00 € 

C/P - 42 - Fornecimento de bandeiras - Euro 2004 13/05/04 03/06/04 CASA DAS BANDEIRAS 2.018,50 € 

C/P - 43 - Aluguer de Postos de Informação - EURO 

2004 
17/05/04  NÃO ADJUDICADO  

C/P - 44 - Prestação de serviços de Stage Manager 

- 3 meses 
13/04/04 13/04/04 

MIGUEL JOÃO MARGARIDO 

SALEMA 
3.000,00 € 

C/P - 45 - Fornecimento e Aplicação de Mastros - 

EURO 2004 
17/05/04  ANULADO  

C/P - 46 - Iluminação do Arruamento do PP do 

Centro 
20/05/04 03/06/04 JAG, LDA. 24.363,00 € 

CP - 46-A - Realização da edição do Livro Prestígio 24/05/04  NÃO ADJUDICADO  

C/P 47 - Aluguer de 12 módulos destinados à 

restauração de apoio à Praça Euro ( Praça da 

Alimentação 

24/05/04  NÃO ADJUDICADO  

C/P - 48 - Praça EURO - Fornecimento de Chapa 

Perfilada 
25/05/04 14/06/04 

FTB - FÁBRICA TUBOS  

BARCA, S.A. 
8.748,38 € 

C/P - 49 - Aquisição de 2 filmes promocionais 06/05/04 06/05/04 MCM, LDA. 5.000,00 € 

C/P - 50 - Fornecimento de refeições  e tendas 25/05/04 09/06/04 TURISÁGUEDA 
9.750,00 + 

4.165,00 = 
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13.915,00 € 

C/P - 51 - Montagem de Chapa Perfilada 07/06/04 07/06/04 TUBOS VOUGA 8.600,00 € 

C/P - 52 - Aluguer de um palco para a Praça Euro 30/04/04 02/06/04 NAN, LDA. 33.000,00 € 

A/D - 53 - Fornecimento e Aplicação de mastros - 

Euro 2004 
14/06/04 14/05/04 SARIFER, LDA. 3.360,00 € 

A/D - 54 - Fornecimento de refeições - Campo de 

Férias - Verão 2004 
07/06/04 07/06/04 EURESTE, LDA. 2.447,60 € 

A/D - 55 - Prestação de serviços de Colagem de 

cartazes do Euro 2004 na Cidade de Aveiro 
11/06/04 11/06/04 RUI PERDIGÃO 31.250,00 € 

C/P - 56 - Fornecimento Contínuo de rações para 

animais para os anos 2004 e 2005 
27/04/04 13/09/04 CALCOB, LDA. 

2004 

6.468,50 

2005 

Não 

Adjudicado 

A/D - 57 - Projecto sal on Line - Serviços 

Autárquicos Locais On Line - Aquisição de 

computadores pessoais - ao abrigo do Contrato nº. 

911866 com a Central de Compras do Estado 

23/06/04 23/06/04 ELCORTE INGLÊS 26.052,00 € 

C/P  - 58 - Aluguer de stand's para a Farav a 

realizar no Parque de Feira e Exposições 
31/05/04 30/08/04 RECLACAMBRA, LDA. 23.529,00 € 

C/P - 59 - Fornecimento Contínuo de Tampas de 

Saneamento para as caixas de Redes de Drenagem 

de Águas Pluviais para os anos 2004 e 2005 

27/04/04 07/10/04 MENDES & IRMÃOS, LDA. 

2004 

7.672,70   

2005 

8.131,30 

AD - 60 - Serviço de produção Executiva - Aveiro 

em festa 
24/06/04 24/06/04 MUNDIMUNDI 7.000,00 € 

C/P - 61 - Fornecimento Contínuo de Pneus até ao 

final de 2004 
05/07/04  DESERTO  

C/P - 62 - Aquisição de Material de Rega para o 

ano 2004 
17/07/04 27/09/04 GUSTAVO, CUDELL,  LDA. 9.972,02 € 

C/P - 63 - Fornecimento e Aplicação de 

Impermeabilizante no Mercado José Estevão 

(Mercado do Peixe) 

08/07/04 06/10/04 
IRA ISOL. REVEST. AVEIRO, 

LDA. 
15.209,00 € 

CP - 64 - Fornecimento e Montagem de Sinalização 

Luminosa Automática do Trânsito - Entroncamento 

da Avª. da Universidade com a Rua dos Bombeiros 

Velhos 

26/04/04 20/09/04 
CARLOS MANUEL ESTIMA DE 

OLIVEIRA 
10.739,75 € 

CP- 64 A - Fornecimento e montagem de 

Sinalização Luminosa Automática do Trânsito - 

Entroncamento da Av. da Universidade com a Rua 

dos Bombeiros Velhos - TRABALHOS  A MAIS 

22/11/04 22/11/04 
CARLOS MANUEL ESTIMA DE 

OLIVEIRA 
1.000,00 € 

A/D - 65 - Elaboração do Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

(RECAPE) da Ponte do Outeiro 

27/07/04 27/07/04 IDAD 5.000,00 € 
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C/P - 66 - Beneficiação da Eclusa do Canal das 

Pirâmides 
12/07/04  DESERTO  

C/P - 67 - Fornecimento de Equipamento Escolar 

(mobiliário) para as novas salas da Escola da Glória 
19/07/04 23/08/04 NAUTILUS, S.A. 4.938,40 € 

A/D - 68 - Cobertura para as habitações pré-

fabricadas nos Ervideiros - Cacia 
30/08/04 30/08/04 SARIFER, LDA. 800,00 € 

A/D - 69 - Fornecimento e Montagem de divisórias 

- "Sala Contemporânea" para o DGUOP 
10/05/04 10/05/04 

CORTAL HAWORTH 

PORTUGAL, S.A. 
48.000,00 € 

A/D - 70 - Pavimentação da Rua do Corrego - 

Esgueira 
19/07/04 19/07/04 

MANUEL VIEIRA BACALHAU, 

LDA. 
1.500,00 € 

C/P - 71 - Substituição do pavimento das salas de 

aula da Escola Básica do 1.º Ciclo de Azurva 
08/08/04 13/09/04 GRUDAM, LDA. 11.068,00 € 

C/P - 72 - Fornecimento de equipamento escolar 

(mobiliário) para o novo Jardim de Infância de 

Eixo 

25/10/04 25/10/04 
JULCAR, LDA. 

LEMIS, LDA. 

2. 837,32 €   

6.736,63 € 

C/P - 73 - Fornecimento e colocação de redes 

pára-bolas para a Escola n.º 8 de Aveiro - Aradas 
31/05/04 27/09/04 NÃO ADJUDICADO  

C/P - 74 - Fornecimento Contínuo de Lubrificantes 

até ao final de 2004 
03/08/04 18/10/04 

TOTAL PORTUGAL 

PETRÓLEOS, S.A. 
10.805,25 € 

AD -74 A - Fornecimento Contínuo de Gásoleo a 

Granel para os anos 2004 e 2005 - Central de 

Compras do Estado Nº. 111147 

19/07/04 15/11/04 SHELL PORTUGUESA, S.A. 

2004 

50.000,00 € 

  2005 

105.000,00 € 

A/D - 75 - Prestação de Serviços para Campanha 

de Sondagens - Avenida de Santa Joana - Aveiro 
09/08/04 09/08/04 

GABINETE DE SERVIÇOS 

GEOTÉCNICOS, LDA. 
2.970,00 € 

C/P - 76 - Substituição de Colunas  de canalização 

de água da Urbanização de Santiago, freguesia da 

Glória 

13/09/04 04/11/04 
PEDRO CRUZ, 

EMPREITEIROS, LDA. 
22.725,00 € 

C/P - 77 - Sinalização luminosa automática do 

trânsito no entroncamento da Rua Tenente 

Malaquias Oliveira com a Rua Direita, em Aradas 

13/09/04 13/12/04 EYSSA TESSIS, S.A. 9.771,68 € 

C/P - 78 - Iluminação na Passagem Superior de São 

Bernardo 
13.09.04 04/11/04 MT, LDA. 5.440,00 € 

C/P - 79 - Fornecimento de Projectores para as 

Palmeiras do Rossio 
13/09/04 15/11/04 

INDALUX - EQUIP. 

ELÉCTRICOS, LDA. 
21.827,40 € 

C/P - 80 - Iluminação Decorativa da Capitania 27/07/04 29/11/04 IRMÃOS HELENO, LDA. 14.590,18 € 

C/P - 81 - Prestação de Serviços de Inspecção de 

Elevadores, Montacargas, Escadas Mecânicas e 

tapetes Rolantes 

01/08/04 31/01/05 EIFC-ENGENHARIA, LDA. 15.000,00 € 

C/P - 82 - Fornecimento Contínuo de Pneus até ao 

final de 2004 
13/09/04  DESERTO  

C/P - 83 - Fornecimento de Mobiliário para a 

Escola Básica do 1º Ciclo de Azurva 
13/09/04  EM ANÁLISE  

C/P - 84 - Fornecimento Contínuo de Plantas 

Herbáceas até final de 2004 
10/10/04 22/11/04 MAXIFLOR, LDA. 12.670,00 € 
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C/P - 85 - Fornecimento Contínuo de Ferragens 

Diversas para os ano 2004 e 2005 
24/09/04 29/11/04 MARTELO ELÉCTRICO, LDA. 

2004 

Não 

Adjudicado 

2005  

11.736,00 € 

C/P - 86 -Reparação da  Máquina Cartepillar, 950 F 

(nº. 344) 
29/11/04 29/11/04 

STET - SOCIED EQUIP. 

TRACTORES, S.A. 
50.821,81 € 

C/P - 87 - Fornecimento e colocação de rede pára-

bolas para a Escola Básica n.º 8 de Aveiro - Aradas 
27/09/04 06/12/04 SARIFER, LDA 3.545,00 € 

C/P - 88 - Iluminação Natalícia nas Ruas e Praças 

da Cidade - 2004 
11/10/04 22/11/04 

ILUMINAÇÕES VALGUENSE, 

LDA. 
37.579,00 € 

C/P - 89 - Iluminação Natalícia nas árvores da Av. 

Dr. Lourenço Peixinho - 2004 
11/10/04 09/11/04 

ILUMINAÇÕES VALGUENSE, 

LDA. 
19.500,00 € 

A/D - 90 - Instalação Sonora - Música Ambiente - 

2004 
11/10/04 08/11/04 NÃO ADJUDICADO  

A/D - 91 - Aquisição e Instalação de 50 Colunas 

Divisórias Flexíveis tipo Mod.NF de cor laranja com 

listas reflectoras brancas 

30/09/04 30/09/04 HABIDOM 3.750,00 € 

C/P - 92 - Aquisição de Estores para as Novas 

instalações no Centro Cultural e de Congressos 
24/09/04 03/01/05 TOLDESTORE, LDA. 17.985,00 € 

C/P -  93 - Aquisição de Parcómetros para controlo 

de Estacionamento de Duração Limitada e 

Utilização Onerosa 

24/05/04 06/12/04 
RESOPRE - SISTEMAS GESTÃO 

ESTAC. 
19.036,65 € 

A/D - 94 - Reparação do Telhado da Escola de São 

Bernardo 
18/10/04 18/10/04 MANUEL DE JESUS VALENTE 3.800,00 € 

C/P - 95 - Execução de placas Toponímicas para 

novos arruamentos da Freguesia de Santa Joana 
18/10/04 20/12/04 AVEIRARTE, LDA. 4.998,00 € 

C/P - 96 - Aluguer Montagem e Desmontagem de 

Instalação Sonora - Música Ambiente 
09/11/04 23/11/04 FOCOSONORO, LDA. 9.425,00 € 

C/P - 97 - Concepção Gráfica do Site do Projecto 

BIBRIA 
... 31/01/05 PONTO IMPAR 1.165,00 € 

C/P - 98 - Formação Profissional em Competências 

Básicas TIC 
30/08/04  NÃO ADJUDICADO  

C/P - 99 - Aquisição de 20 "Casinhas em Madeira" 29/10/04 10/12/04 
LUIS CAPELA, CONST. 

MADEIRA 
27.500,00 € 

C/P - 100 - Jantar de Natal dos Funcionários e 

Colaboradores da Câmara Municipal de Aveiro 
11/11/04 09/12/04 TURISÁGUEDA, LDA. 27.900,00 € 

C/P - 101 - Fornecimento de Equipamento 

Informático - Projecto BIBRIA 
15/11/04 06/12/04 EL CORTE INGLÊS 29.275,00 € 

A/D - 102 - Aquisição de 149 conjuntos de 

Equipamento Informático do Projecto 

"APETRECHAMENTO INFORMÁTICOS DE ESCOLAS E 

LIGAÇÃO À INTERNET E INTRANETS" 

20/12/04 20/12/04 EL CORTE INGLÊS 
150.536,19 € 

(IVA incluído) 

C/P - 103 - Aquisição de Mobiliário para os 

Gabinetes da Presidência e Vereação nas Novas 

Instalações no Centro Cultural e de Congressos 

14/12/04 19/01/05 FLUXOGRAMA 24.242,10 € 
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CP - 104 - Prestação de Serviços de 

Reparação/Reabilitação do Pontão Existente e 

Construção do Passadiço Metálico no Terminal 

Fluvial de Viaturas e Passageiros do Forte da Barra 

e Reparação/Reabilitação do Pontão e Duques 

D'Alba Existentes e Construção do Passadiço 

Metálico no Terminal Fluvial de Viaturas e 

Passageiros em São Jacinto 

20/12/04 31/01/05 SETH, S.A. 747.120,00 € 

A/D - 105 - Remodelação do Controlador 

Semafórico do Cruzamento da Rua da Pega COM A 

Rua Caloustre Gulbenkian 

20/12/04 -- EYSSA TESIS, S.A. 3.316,19 € 

 

 

CONCURSOS LIMITADOS 

CONCURSOS LIMITADOS 

  
Data de  

Abertura 

Data de  

Adjudic. 

Adjudicatário/Situação do 

Concurso 

Valor da Adjud/ 

Estimativa 

CL-0 1– Fornecimento Contínuo de Blocos de 
Cimento para os anos 2004/2005 

01/03/04 07/06/04 SPRAL, LDA. 

2004 

28.775,00 

2005 

36.750,00 

CL-02 – Fornecimento contínuo de Lancil  para os 

anos 2004/2005 

01/03/04 07/06/04 SPRAL, LDA. 

2004 

23.725,00  

2005 

 31.850,00  

CL-  03 – Fornecimento  Contínuo de Areias para os 

anos 2004/2005  

01/03/04 24/05/04 VICTOR FRIAS, LDA. 

2004 

30.274,00€  

2005 

44.693,00€  

CL 04– Fornecimento Contínuo de Equipamento de 
Protecção Individual para os anos 2004/2005 

15/03/04 06/09/04 ET - EMPRESA EXPORT, LDA. 

2004 

6.616,84 € 

2005 

7.818,29 €  

CL 05 – Fornecimento Contínuo de Ferro e 

Derivados para os anos 2004/2005 
22/03/04  DESERTO  

CL –06 – Fornecimento Contínuo de Papel de 

Parquímetros para os anos 2004/2005 
01/03/04  NÃO ADJUDICADO  

CL- 07 – Fornecimento Contínuo  de Pilaretes para 

os anos 2004/2005 

05/04/04 18/10/04 MOVICIDADE, LDA. 

2004 

20.125,00 €   

2005 

20.125,00 € 

CL - 8 - Aluguer de equipamento de Som, 
Iluminação, Backline e Estrados para a Praça Euro 

18/05/04 07/06/04 SUPERSHOW 48.500,00 € 

CL - 9 - Prestação de Serviços de  Vigilância na 

Praça Euro e nos Parques de Campismo 
01/06/04 09/06/04 SEGUREZA, LDA. 48.960,00 € 

CL 10 - Fornecimento Contínuo de Vestuário de 

Protecção Individual para os anos 2004 e 2005 
26/04/07 07/10/04 CONFENOR, S.A. 

2004 

31.957,62 €  
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2005 

31.982,19 € 

CL - 11- Fornecimento Contínuo de Cimento   e 

Argamassas para Materiais Cerâmicos para os anos 

2004 e 2005                                                             

05/07/04 07/10/04 
MÁRIO RIBEIRO &  FILHOS, 

LDA. 

2004 

22.217,13 € 

2005 

35.893,19 € 

CL 12 - Fornecimento Contínuo de Papel para 

Parquímetros para os anos 2004 e 2005 
26/07/04  NÂO ADJUDICADO   

CL 13 - Fornecimento Contínuo de Pedra do Chão 

para os anos 2004 e 2005 
06/09/04 04/11/04 SPRAL, LDA. 

2004 

22.482,50 € 

2005 

46.240,00 € 

CL 14 - Fornecimento Contínuo de Ferro e 

Derivados  para os anos 2004 e 2005 
13/09/04  DESERTO  

CL 15 - Prestação de Serviços de Desobstrução de 

Colectores no Concelho de Aveiro para os anos 

2004 e 2005 

27/04/04  NÂO ADJUDICADO  

CL 16 - Fornecimento de uma viatura com cesta 

elevatória 
18/10/04  EM ANÁLISE   

CL 17 - Fornecimento Contínuo de Tintas de 

Tráfego para os anos 2004 e 2005 
25/10/04  NÂO ADJUDICADO   

CL 18 - Aquisição de Mobiliário para o Centro 

Cultural de Esgueira 
29/11/04  ANÁLISE   

CL 19- Prestação de Serviços de "Organização  e 

Realização do Carnaval de Aveiro  - 2005" 
22/12/04 25/01/05 

MERCADO DA CULTURA, 

LDA. 
74.808,95 € 

 

 

CONCURSOS PÚBLICOS 

CONCURSOS PÚBLICOS 

  
Data de  

Abertura 

Data de  

Adjudic. 

Adjudicatário/Situação do 

Concurso 

Valor da Adjud/ 

Estimativa 

C/P - 01 – Prestação de Serviços de 
Reparação/Reabilitação do Pontão existente e 
Construção de Passadiço Metálico, no Terminal 
Fluvial de Viaturas e Passageiros no Forte da Barra 

10/02/04 26/04/04 
CONSÓRCIO RIBAMAIA/ 

ANTÓNIO VEIGA 

235.907,20 € 

ANULADO 

C/P – 02 – Prestação de Serviços de 

Reparação/Reabilitação do Pontão e Duques 

D’Alba existentes e Construção de Passadiço 

Metálico, no Terminal Fluvial de Viaturas e 

Passageiros em S. Jacinto 

10/02/04 26/04/04 
CONSÓRCIO RIBAMAIA/ 

ANTÓNIO VEIGA 
211.495,01 € 

ANULADO 

C/P – 03 – Concessão de dois quiosques em Aveiro –  

Av. 25 de Abril e largo do Mercado Manuel Firmino 
18/12/03 26/04/04 

ANA ISABEL 

MARIA LURDES 

125€/MÊS 

150€/MÊS 

C/P – 04 – Fornecimento Contínuo de Inertes para 

o ano 2004/2005 
01/03/04 07/06/04 PAVI AZEMÉIS, LDA. 

2004 

40.980,00 € 

2005 

48.670,00 € 
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IBEROBRITA,   S.A. 

 2004 

6.821,75 €  

2005 

9.709,00 €  

CABRAL& FILHOS, S.A. 

2004 

48.659,25€   

2005 

59.236,50€ 

BRITACO, LDA. 

2004 

35.000,00€ 2005 

43.750,00€  
C/P -  05 – Fornecimento Contínuo de Argamassas  

Betuminosas a Frio para os anos 2004/2005 
01/03/04 07/06/04 

CABRAL  & FILHOS, S.A. 

2004 

1.200,00€  

2005 

1.300,00€ 

C/P – 06 – Fornecimento Contínuo de Pedra do 

Chão para os anos 2004/2005 
01/03/04  NÃO ADJUDICADO  

C/P – 07 – Fornecimento Contínuo de Cimento e 

Argamassas para Materiais Cerâmicos para os anos 

2004/2005 

01/03/04  DESERTO  

C/P – 08 – Fornecimento Contínuo de Material 

Eléctrico para as anos 2004/2005 
01/03/04 24/05/04 MARTELO ELÉCTRICO, LDA. 

2004  

62.653,50 € 

2005 

Não 

adjudicado  

C/P – 09 – Fornecimento Contínuo de Papel 

Higiénico e Toalhetes para os anos 2004/2005 

01/0/3/0

4 
21/06/04 ROCHA & LOBO, LDA. 

2004 

13.058,00 € 

2005 

14.865,00 € 

C/P  -10 – Fornecimento Contínuo de Madeiras 

para ao anos 2004/2005 
01/03/04 28/06/04 VICTOR FRIAS, LDA. 

2004 

12.218,24 € 

2005 

21.195,80 € 

C/P – 11 – Fornecimento Contínuo de Tintas 

Diversas para os anos 2004/2005 
01/03/04 07/06/04 TRÍQUIMICA, S.A. 

2004 

23.385,00 €  

2005 

29.779,50 € 

C/P – 12 – Fornecimento Continuo de Saibro para 

os anos 2004/2005 
01/03/04 07/06/04 VICTOR FRIAS, LDA. 

2004 

44.805,00 € 

2005 

Não 

adjudicado 

C/P – 13 – Fornecimento contínuo de Sinais de 

Trânsito para ao anos 2004/2005 
01/03/04 19/07/04 FERNANDO L.GASPAR, LDA. 

2004 

32.075,90 € 

2005 

48.811,75 € 

C/P - 14 – Fornecimento Contínuo de Gasóleo para 

os anos 2004/2005 
01/03/04  DESERTO  
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C/P – 15 – Prestação de Serviços de Aluguer   de 

Camião para os anos 2004/2005 
01/03/04 28/06/04 GRIN, S.A. 

2004 

28.500,00 € 

2005 

59.100,00 € 

C/P – 16 -  Prestação de Serviços de Aluguer de 

Máquinas Hora para os anos 2004/2005 
01/03/04 28/06/04 VICTOR FRIAS, LDA. 

2004 

33.148,00 € 

2005 

43.942,25 € 

C/P – 17 – Argamassas Betuminosas a Quente para 

os anos 2004 e 2005 
29/03/04 19/0'7/04 

ROSAS CONSTRUTORES 

URBIPLANTEC, S.A. 

2004  

111.570,00   

2005 

108.700,00  

C/P – 18 – Fornecimento Contínuo de Material de 

Pichelaria para os anos 2004/2005 
29/03/04 24/05/04 MENDES & IRMÃOS, LDA. 

2004 

26.199,74 € 

  2005 

53.702,64 € 

C/P – 19 -  Praça de Alimentação – Praça da Fonte 

Nova 
26/04/04 07/06/04 Vários   

C/P – 20 – Praça de Alimentação - Rossio 26/04/04 14/06/04 
ASSOCIAÇÃO DE BARES DE 

AVEIRO 
8.172,00 €  

CP - 21 - Atribuição de Quiosques (Refrige e 

Unicer) - Dentro da Praça Euro 
... 14/06/04 Vários   

C/P - 22 - Praça da Alimentação restaurante - 

Praça da Fonte Nova 
  DESERTO  

C/P - 23 - Atribuição de Vários Espaços 

Publicitários em Aveiro, durante o período de 12 

de Junho a 31 de Agosto de 2004 

27/05/04  DESERTO   

CP  - 24 - Fornecimento Continuo de Manilhas para 

os anos 2004 e 2005 
27/04/05 30/08/04 SECIL PREBETÃO, S.A. 

2004 

24.222,60€ 

 2005 

37.217,00€ 

CP - 25 - Proposta para atribuição de Módulos na 

Praça Marquês de Pombal 
  ANULADO   

CP - 26 - Atribuição de Publicidade nas BUGAS 25/05/04  DESERTO  

CP - 27 - HASTA PÚBLICA - Atribuição dos seguintes 

espaços publicitários até 31 de Dezembro2004 - 

Outdoor 

  ANULADO  

CP  - 28 -  Prestação de Serviços de Conservação, 

Manutenção e Reposição de Pavimentos no 

Concelho de Aveiro, para os anos 2004-2005” 

03/01/04  NÃO ADJUDICADO  

CP- 29 - Elaboração de Projecto de 

Execução/Especialidades para a "Reabilitação da 

Casa Major Pessoa", nos termos da al.f) do nº 1 do 

artº 77º do DL 197/99 

27/07/04 27/07/04 
UA - SECÇÃO AUTONOMA DE 

ENGENHARIACIVIL 
11.316,00 € 

CP - 30 - Hasta Pública de sucata de ferro velho 01/03/04 18/10/04 
DANIEL GOUVEIA & FILHOS, 

LDA. 
2.000,00 € 

CPI - 31 - Prestação de serviços e fornecimento de 

refeições  para o ano 2005, com possibilidade de 
30/08/04 20/12/04 SOLNAVE, S.A. 498.670,00 € 
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renovação por um ano (2006), aos Jardins de 

Infância e Escolas do 1º Ciclo do Concelho de 

Aveiro 

CPI - 32 - Prestação de Serviços de 

"Reparação/Reabilitação do Pontão Existente e 

Construção de Passadiço Metálico no Terminal 

Fluvial de Viaturas e Passageiros no Forte da Barra 

e Reparação/Reabilitação do Pontão e Duques 

d'Alba Existentes e Construção de Passadiço 

Metálico no Terminal Fluvial de Viaturas e 

Passageiros em São Jacinto" 

26/07/04  DESERTO  

CP 33 - Projecto BIBRIA     

CP 34 - Atribuição de 25 locais para a colocação de 

suportes publicitários de grande dimensão/ 

OutDoors, para o ano 2005 

22/11/04 10/01/05 

PEDRO MIGUEL T. SANTOS 

RECLACAMBRA, LDA. 

TCS, LDA. 

REDE, LDA. 

55.228,00 €   

4.090,00 €   

5.370,00 €   

6.253,00 € 

 

 

QUADRO RESUMO – ACTIVIDADES 2004  

    

Concursos Fornecimentos:   

• Consultas Prévias / Ajustes Directos  105 

• Concursos Limitados  19 

• Concursos Públicos  34 

Concursos Empreitadas:   

• Ajustes Directos  10 

• Concursos Limitados  35 

• Concursos Públicos  11 

Informações  111 

Ofícios  1732 

Anúncios  33 

Programas de Concursos / Cadernos de Encargos  93 

Actas de Abertura  166 

Relatório de Análise  100 

Minutas de Contrato  78 
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4.3. - DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL 

___________________________________________________________ 
 

          O Arquivo Intermédio, após as incorporações de 2004, tem aproximadamente 1.296 

metros lineares de documentação. Em 2004 foi incorporada documentação dos seguintes 

serviços: 

Serviço Ano n.º de Caixas 

Expediente Ano de 2002 64 caixas. 

Contabilidade 
Ano de 2001 

Ano de 2002 

51 caixas. 

46 caixas. 

Tesouraria Vários anos 22 caixas. 

R. Humanos Vários anos 10 caixas e 170 pastas. 

Feira Vários anos 29 Pastas. 

Gab. Contratação Publica Vários anos 33 caixas 

Taxas e Licenças Vários anos 28 caixas e 30 pastas 

Recepção Vários anos 14 caixas. 

Contra-ordenações Vários anos 9 caixas 

 

O Arquivo Intermédio recebeu tambem documentação de outros serviços, embora em 

quantidades diminutas. Toda esta documentação, assim como a que em cima está especificada, 

foi devidamente vistoriada e inventariada, antes de ser arquivada. 

Em 2004, foram feitas mais de duas dezenas de consultas à Despesa antiga, para efeitos 

de contagem de tempo de serviço e outras informações pedidas pelos R. H.. 

Estes Serviços atenderam em média cerca de 30 a 35 pedidos diários, sendo que a partir 

de Abril, data das mudanças, houve uma pequena diminuição nas solicitações. A maioria destas 

foi feita pelos serviços de atendimento publico. Os documentos mais solicitados são as 

Matriculas de Velocipedes, as Cartas de Condução, as Licenças de Obras, os Alvarás Sanitários e 

de Cemitérios, Despesa, Correspondência, Contratos Avulso, Concursos, Cadastros, etc! 

Em 90% dos casos, a documentação é pedida pelo serviço emissor. 
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4.4. - DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

___________________________________________________________ 
 

DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

SECÇÃO DE ACTAS 

A Secção de Actas garantiu a assistência a todas as reuniões realizadas pela Câmara Municipal 

que, durante o ano de 2004, atingiram um total de 46 reuniões, das quais 4 foram 

extraordinárias e 10 públicas, tendo-se registado um total de 2248 deliberações. 

Todas as actas do Executivo se encontram disponíveis para consulta em livros próprios, no 

Servidor PDC, designadamente na pasta partilhada “ACTAS”, na Intranet, no site da Autarquia e 

em unidades de gravação, devidamente arquivadas. 

A partir do mês de Junho, a Secção de Actas deu início ao registo no SGD – Sistema de Gestão 

Documental, de toda a documentação que foi sujeita a deliberação do Órgão Executivo, e que, 

posteriormente, seguiu para os diferentes Departamentos, pelo que este procedimento, veio 

substituir, em grande parte, o registo de documentos nos Livros de Protocolo. 

O expediente, subsequente às deliberações tomadas, registou um total de 1251 documentos 

protocolados, 1420 documentos tramitados, 660 ofícios, 144 certidões e 65 editais. 

Na Secção de Actas exerceram funções no ano de 2004, uma Chefe de Secção, 2 Técnicos 

Profissionais da Administração Pública de 2.ª Classe e 1 Assistente Administrativo. 

A actividade desenvolvida encontra-se caracterizada no seguinte quadro: 

 

RESUMO GERAL DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS 

    Siglas  N.º de Deliberações 

  Abertura de Concursos – Fornecimentos Ab.C.F. 74 

  Abertura de Concursos – Empreitadas Ab.C.E. 85 

  Adjudicações Adj. 211 

  Aquisição de Bens Aq.B. 28 

  Alienação de Bens Al.B. 20 

  Permuta de Bens P.B. 3 

  Hastas Públicas H.P. 2 

  Subsídios Subs. 80 

  Protocolos, Contratos-Programa e Regulamentos P./CP./ R. 52 

  Cedências de Materiais C.M. 282 

  Cedências de Plantas C.P. 76 

  Deliberações Diversas (Cultura, Educação e outros) Delib. Div. 950 

  Trânsito Trâns. 155 

  Obras Particulares Ob.Part. 160 

  Habitação Social Habit.S. 70 

  TOTAL 2248 
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SECÇÃO DE EXPEDIENTE 

 

A Secção de Expediente, no decurso do ano de 2004,  deu continuidade ao  desenvolvimento do 

“Projecto de  Descentralização do Expediente” com o Programa – SGD – Sistema de Gestão 

Documental, iniciado no ano de 2002. 

O SGD – Sistema de Gestão Documental, é um programa informático, utilizado por 67 

utilizadores, com diferentes permissões, distribuídos pelas diversas Unidades Orgânicas da 

Câmara  Municipal. 

A Secção de Expediente, procedeu à recepção, classificação e registo de toda a 

correspondência entrada na Câmara e promoveu a sua distribuição pelos diversos sectores 

municipais, incluindo Presidência e Vereação. 

 Para além das tarefas acima descritas, a Secção executou ainda outras de carácter 

administrativo, designadamente: elaboração de certidões, editais, avisos e fotocópias 

autenticadas, registo e controlo do diários da república, bem como da distribuição de cópias de 

diplomas pelos diversos sectores municipais.   

De realçar, ainda, a elaboração de todo o processo eleitoral relativo á Eleição para o 

Parlamento Europeu, e o apoio prestado às Juntas de Freguesia, no âmbito do Recenseamento 

Eleitoral.    

No mapa que se segue encontram-se registados os movimentos correspondentes aos serviços 

descritos. 

  

 

Caracterização dos Movimentos do ano 2004 

 

Total 36255  1 

 

Correspondência Recebida 

Registada pela Secção Expediente 24732 

Total 18811  2 

  

Correspondência expedida 

Inserida em Computador pela Sec. Exp. 16425 

 4 Saídas minutadas e emitidas pela Secção Expediente 455 

 5 Editais 209 

 6 Certidões 1058 

 7 Fotocópias Autenticadas e Outros 2055 

 8 Listagem de protocolos 2965 

Total 60235 9 Movimentos registados em 

protocolo Movimentos efectuados pela Sec. Exp. 21057 

10 Organização e arquivo dos proc. de correspondência do ano 2003 740 

11 Registo de Diários da República 1863 

12 Cópias distribuídas de Diplomas 1426 
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13 Protocolos com outras Entidades  58 

14 Cópias de protocolos distribuídas pelas diversas unidades orgânicas  75 

Normal 20421 

Azul 4341 

Registado c/ aviso de recepção 19734 

15 Correio expedido 

Total 44496 

 

 

Na Secção de Expediente exerceram funções durante o ano de 2004, uma Chefe de Secção, duas 

Assistentes Administrativa Especialista, uma Assistente Administrativa, duas Técnicas 

Profissional de 2ª classe, uma Auxiliar Técnica de Património Imobiliário, uma Auxiliar de 

Técnica de Secretariado e um Auxiliar Administrativo. 
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4.5. – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO MÓVEL 

___________________________________________________________ 
 

SECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

 

Durante o ano de 2004, a Secção desenvolveu a sua actividade na perspectiva de consolidar as 

medidas de modernização dos processos de compras que vêem sendo implementados desde o 

ano de 2002. 

Assim, importa destacar as seguintes medidas: 

- Início da informatização das requisições externas, tendo sido emitidas no ano de 

2004 um total de 3416; 

- Centralização dos processos de aquisição de bens e serviços no Sector, englobando 

as aquisições do Departamento de Serviços Urbanos, que até à data eram tratados 

autonomamente; 

- As consultas prévias até ao montante de 25.000 € passaram a ser de 

responsabilidade deste sector; 

- Recepção e conferência de todos os documentos de despesa remetidos à autarquia, 

totalizando 7341, devidamente validados e encaminhados para os sectores 

competentes, nomeadamente para a Divisão de Contabilidade e para a Divisão 

Económico-Financeira; 

- Gestão do economato de todos os serviços administrativos, através da aplicação de 

Gestão de Stocks, designadamente material de papelaria, tipografia e consumíveis 

informáticos; 

 

Além da evolução atrás referida, é importante evidenciar a manutenção das seguintes 

actividades: 

- Recolha e actualização de catálogos de informação técnica relativos a artigos e 

equipamentos de que os serviços são consumidores; 

- Monitorização das despesas efectuadas por serviço requisitante 

 

 

SECÇÃO DE PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO E CADASTRO 

 

No  intuito de manter actualizado o inventário e cadastro de todos os bens móveis pertencentes 

ao município, foi emitida uma ordem de serviço através da qual foram nomeados responsáveis 

sectoriais pelos bens móveis. 
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Desta forma, a Secção executou todo o expediente relacionado com movimentos de aquisição, 

transferência, cessão, alienação e abate de todos os bens móveis, nomeadamente mobiliário, 

equipamento e obras de arte.  

Importa também destacar a atribuição à Secção de novas responsabilidades, ao nível da gestão 

da carteira de seguros da autarquia e da inspecção de elevadores ( Decreto - Lei nº 320/2002 de 

28 de Dezembro ).  

Neste âmbito, foram recepcionados e tratados administrativamente 337 pedidos de inspecção 

de elevadores, dos quais 309 referentes a inspecções periódicas e 28 a re-inspecções. 
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5. - FINANÇAS MUNICIPAIS  

5.1. - ANÁLISE DA RECEITA 

___________________________________________________________ 
 

Numa análise da Receita, foi cobrado durante o ano 2004 o montante de 46.740.637,85€, dos 

quais 31.254.433,92 € (66,86%) dizem respeito à receita corrente e 15.486.203,93 € (33,13%) à 

receita de capital. Assim, no ano de 2004 as receitas correntes aumentaram 1.320.040,04€, 

tendo as receitas de capital decrescido, em grande parte devido às operações de financiamento 

do Estádio Municipal terem sido efectuadas no ano de 2003. 
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No que respeita à Receita Corrente, esta teve um aumento de 4.41% em relação à receita 

corrente do ano anterior, totalizando o montante de 31.254.433,92€. Este tipo de receita 

(natureza corrente), distribuiu-se maioritariamente por Impostos Directos, Transferências 

Correntes e Venda de Bens e Serviços Correntes. 

 

 

Impostos Directos 

Os Impostos Directos constituem a componente mais significativa das receitas municipais com 

um total de 18.397.149,25€, sendo responsáveis por 39,36% das receitas totais ou seja, 58,86% 

das receitas correntes.  

Constata-se que a Contribuição Autárquica registou um valor de 1.145.243,03€ e o Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) o valor de 4.830.895,59€, registando o montante global de 

5.976.138,62€ (32,48%). O Imposto Municipal de Sisa com o valor de 1.375.414,71€ e o Imposto 

Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis (IMT) com o valor de 4.497.103,00€, 
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registando o montante global de 5.872.517,71€ (31,92€), sendo a Derrama de 5.744.602,51€ 

(31,92%) e o Imposto Municipal de Veículos no valor de 803.890,41€ (4,36%) 
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Transferências  Correntes 

 

As Transferências Correntes cifraram 6.051.777,86€, 19,36% das Receitas correntes, dos quais 

4.634.011,00€ (76,57%) advém do Fundo Geral Municipal, 646.977,00€ (10.69%)  do Fundo de 

Base Municipal, 218.486,93€ (3,61%) diz respeito a Outras Transferências Correntes e 

516.113,27€ (8,52%) diz respeito a Participações em projectos co-financiados 
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Venda de Bens e Serviços Correntes 

Outra grande componente das Receitas Correntes é a Venda de Bens e Serviços  que cifra  os 

4.210.427,23€, 13,47% da Receita corrente e é composta maioritariamente por:  
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A rubrica mais significativa é a dos serviços que é composta por: 
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No que respeita a Receita de Capital, esta totalizou o montante de 15.486.203,93€ (33,13% da 

receita total), correspondendo, na sua maioria a Transferências de Capital no montante de 

12.483.698,00€ (80,61%), sendo o restante de 2.989.967,55 €, correspondendo 1.256.324,81€ a 

Venda de Bens de Investimento e 1.733.642,74€ a Passivos Financeiros. 

 
 

VENDAS DE BENS E INVESTIMENTO 

As receitas provenientes da Venda de Bens e Investimento, totalizaram 1.256.324,81€ 

correspondendo a 8,11% das Receitas de Capital, incidindo principalmente na Venda de 

Terrenos no valor de 1.164.344,01€ (92,67%) e na Venda de Habitações de 91.980,80€ (7,32%). 
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TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 

As Transferências de Capital registaram um valor de 12.483.698,00€ , correspondendo a 

80,61% das Receitas de Capital, provenientes de Fundo Geral Municipal no valor de 

3.089.341,00€ (24,74%), Fundo de Base Municipal no valor de 431.318,00€ (3,45%), Cooperação 

Técnica e Financeira no valor de 3.872428,81€ (31%) e Participação comunitária em projectos 

co-financiados no valor de 5.090.610,19€(40,77%). 
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PASSIVOS FINANCEIROS 

Os Passivos Financeiros constituem 1.733.642,74€, 11,19% das Receitas de Capital, inclui as 

receitas de Empréstimos de curto prazo no valor de 500.000€ e de Médio e Longo Prazo no valor 

de 1.233.642,74€. 

 

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL – RECEITA 

TAXAS DE CRESCIMENTO DOS ÚLTIMOS 2 ANOS 

RECEITAS 2002 2003 

 

2004 

    

CORRENTES 25.645.318,53 € 29.934.393,88 € 31.254.433,92 €

    

% Receita Total 40,71% 35,42% 66,87% 

    

 

CAPITAL 37.350.141,56 € 54.574.798,25 € 15.486.203,93 €

    

% Receita Total 59,29% 64,58% 33,13% 

    

TOTAL DAS RECEITAS 

 

62.995.460,09 € 84.509.192,13 € 46.740.637,85 €
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5.2. - ANÁLISE DA DESPESA 

___________________________________________________________ 
 

No exercício de 2004, o totalizador das despesas orçadas apresentou o valor de 124.578.810,18 

€, dos quais, 53.376.427,34 € eram respeitantes a despesas correntes e 71.202.382,84 € a 

despesas de capital. 

 

 

O montante total de despesas executadas no ano 2004 foram de 47.252.421,10 €, sendo 

24.954.920,27 € relativo a despesas correntes e 22.297.500,83 € em despesas de capital. 

 

 

Importa salientar que o montante total cabimentado em 2004 registou o valor de 87.071.871,67 

€, que para um total geral orçado de 124.578.810,18 € representa uma taxa de execução de 

69,89 %. 

 

 

 

 

DESPESAS CORRENTES 2004

Despesas com o Pessoal 10.662.622,72 €    
Aquisição de Bens e Serviços 8.242.410,15 €      
Juros e Outros Encargos 2.347.262,72 €      
Tranferências correntes 2.239.654,41 €      
Subsídios (**) 924.340,41 €         
Outras Despesas Correntes 538.629,86 €         

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 24.954.920,27 €    

MAPA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 2004
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5.3. - TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 

___________________________________________________________ 
 Salientamos em matéria de delegações de competências um acréscimo de montante 

total de 379.562,21 € face à execução do ano de 2003. 

 

 

 

 

 

 

FREGUESIAS Mensal
Delegação de 
Competências

Outras TOTAL

Aradas 5.149,17 € 93.263,62 € 1.320,23 € 99.733,02 €

Cacia 5.731,58 € 97.138,10 € 6.297,65 € 109.167,33 €

Eirol 1.330,17 € 95.421,80 € 6.202,35 € 102.954,32 €

Eixo 3.333,58 € 52.421,97 € 11.379,02 € 67.134,57 €

Esgueira 7.165,83 € 87.275,06 € 19.725,77 € 114.166,66 €

Glória 5.152,25 € 63.135,93 € 1.680,67 € 69.968,85 €

Nariz 1.710,83 € 24.865,58 € 1.213,20 € 27.789,61 €

Nª Srª Fátima 2.078,17 € 48.206,50 € 1.220,72 € 51.505,39 €

Oliveirinha 3.569,08 € 108.446,84 € 25.810,49 € 137.826,41 €

Requeixo 1.777,25 € 43.620,39 € 28.422,04 € 73.819,68 €

Santa Joana 4.108,00 € 79.750,00 € 71.104,17 € 154.962,17 €

S. Bernardo 2.361,00 € 61.569,84 € 1.261,36 € 65.192,20 €

S. Jacinto 1.848,17 € 61.747,94 € 20.836,57 € 84.432,68 €

Vera-Cruz 6.576,83 € 12.996,14 € 34.723,07 € 54.296,04 €

TOTAL 51.891,91 €          929.859,71 €           231.197,31 €        1.212.948,93 €                

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA
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5.4. - TAXAS E LICENÇAS 

___________________________________________________________ 

 

ATENDIMENTO GERAL 
 

No ano 2004 assistiu-se à integração de duas Secções emissoras de receita, a Secção Taxas e 

Licenças e a Secção da Recepção, que deu origem ao Atendimento Geral.  

 

 

O Atendimento Geral integra uma pluralidade de actividades, sendo as mais relevantes: 

 

• Renovação e licenciamento de 3.111 processos de Publicidade e Ocupação da 

Via Pública; 

• Emissão de 289 Licenças de Condução das quais, 158 são renovações, 39 

referem-se a 1.ª emissão de licenças e 92 dizem respeito a 2ª Vias de Licenças 

de Condução; 

• Registo de 141 Ciclomotores e 6 Motociclos; 

• Emissão de 513 guias de transferência de propriedade de 

ciclomotores/motociclos; 

• Emissão de 16 Licenças de Taxis; 

• Concessão / emissão de 74 Horários de Funcionamento; 

• Emissão de 6.520 guias de receita referente a Rendas Sociais e Comerciais; 

• Emissão de 660 guias de receita relativo a Resíduos Sólidos; 

• Emissão de 2.100 guias de receita de Prolongamento de horário das Escolas 

Básicas e Infantários; 

• Emissão de 331 guias de receita de Inspecção a Elevadores; 

• Emissão de 122 guias de receita relacionadas com a Caça (renovação e 

concessão de carta de caçador, licenças de caça regional, nacional, maior e 

aquática e exame para carta de caçador); 
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• Emissão de 1.207 guias de receitas referente a Feiras (Agrovouga, Farav, Feira 

das Velharias, Feira de Março, Feiras dos 28); 

• Emissão de 208 guias de Mercados (Mercado Municipal, Mercado de Cacia, 

Mercado de José Estevão e Mercado de Santiago); 

• Emissão de 68 guias de Licenças Especial de Ruído; 

• Emissão de 139 guias de Licença de Funcionamento (recinto improvisados / 

itinerantes, de espectáculos públicos, fogueiras / queimadas); 

• Emissão de 33 guias referente ao Licenciamento de Máquinas de Diversão; 

• Emissão de 227 guias de receita relativo ao Cartão de Residente; 

• Emissão de 199 guias resultante de Cadernos de Encargos de Empreitadas e 

Fornecimentos, 

• Emissão de 508 guias de Cemitérios (alvarás, concessão de terreno, inumações, 

obras e transladações), 

• Emissão de 476 guias de receita de Transportes Escolares, 

• Emissão de 2.502 guias relativo a Certidões/fotocópias. 

 

 

Neste ano de 2004, a Secção de Taxas e Licenças emitiu 16.000 guias de receitas 

correspondendo a um valor de 38.900.076,09€. Por seu turno, na Secção de Recepção foram 

emitidas 2.985 guias que geraram o montante de 85.731,83€ e o Atendimento Geral (Secção de 

Taxas e Licenças e Recepção), desde Novembro de 2004, emitiu 3.068 guias contribuindo com 

5.876.992,83€. 

 

 

Neste sentido, o Atendimento Geral foi responsável, em 2004, pela emissão de 22.053 guias de 

receita, ascendendo a um total de 44.862.800,75€, 95,98% do Total Cobrado. 
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Desses 44.862.800,75€, 29.376.596,82€ (65,48%) são de natureza corrente e 15.486.203,33€ 

(34,52%) de natureza de capital. 
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Numa análise da Receita, o Atendimento Geral no ano 2004, apresentou: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas: Valor em € % 

 

01-Impostos Directos 

 

18.397.149,25 

 

41,01% 

 

02-Impostos Indirectos 

 

140.833,50 

 

0,31% 

 

04-Taxas, Multas e Outras Penalidades 

 

423.757,00 

 

0,94% 

 

05-Rendimentos de Propriedade 

 

69.092,75 

 

0,15% 

 

06-Transferência Corrente 

 

6.051.777,86 

 

13,49% 

 

07-Vendas de Bens e Serviços Correntes 

 

4.201.895,29 

 

9,37% 

 

08-Outras Receitas Correntes 

 

92.091,17 

 

0,21% 

 

09-Venda de Bens de Investimento 

 

1.256.324,81 

 

2,80% 

 

10-Transferência de Capital 

 

12.483.698,00 

 

27,83% 

 

12-Passivos Financeiros 

 

1.733.642,74 

 

3,86% 

 

15-Reposições não abatidas dos Pagamentos 

 

12.538,38 

 

0,03% 

 

Total das Receitas do Atendimento Geral - Ano 2004 

 

44.862.800,75  
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RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS NO ATENDIMENTO GERAL 

 

As Receitas Correntes totalizaram 29.376.596,82 € (65,48%) e distribuíram-se 

maioritariamente por Impostos directos, Transferências Correntes e Venda de Bens e Serviços 

Correntes 

Receitas Correntes Valor em € % Receitas Correntes 

 

Impostos Directos 

 

18.397.149,25 

 

62,63% 

 

Impostos Indirectos 

 

140.833,50 

 

0,48% 

 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 

 

423.757,00 

 

1,44% 

 

Rendimentos de Propriedade 

 

69.092,75 

 

0,24% 

 

Transferência Corrente 

 

6.051.777,86 

 

20,60% 

 

Vendas de Bens e Serviços Correntes 

 

4.201.895,29 

 

14,30% 

 

Outras Receitas Correntes 

 

92.091,17 

 

0,31% 

Total das Receitas Correntes 

 

29.376.596,82 

 

100,00% 

 

RECEITAS DE CAPITAL ARRECADADAS  NO ATENDIMENTO GERAL 

 

A Receita de Capital de 2004 do Gabinete de Atendimento Integrado ascendeu  a 

15.486.203,93€, (inclui as RNAP de 12.538,38€), contribuindo maioritariamente as rubricas de 

Transferência de Capital (80,61%),  os Passivos Financeiros (11,19%),  e Vendas de Bens e 

Serviços (8,11%).  

Receitas Capital Valor em € % Receitas Capital 

Venda de Bens de Investimento 1.256.324,81 8,11% 

 

Transferência de Capital 12.483.698,00

 

80,61% 

 

Passivos Financeiros 1.733.642,74

 

11,19% 

 

Reposições não abatidas dos Pagamentos 12.538,38

 

0,08% 

 

Total das Receitas de Capital 15.486.203,93

 

100,00% 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 77  

5.5. - SALDOS SÍNTESE 

___________________________________________________________ 

 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Saldo da Gerência Anterior de Execução Orçamental 1.420.189,79 € 

Saldo da Gerência Anterior de Operações de Tesouraria 408.949,14 € 

 
 

RECEITA 

Receitas Correntes 31.254.433,92 € 

Receitas de Capital 15.473.665,55€ 

Operações de Tesouraria 2.348.795,74 € 

 
 

DESPESA 

Despesas Correntes 24.954.920,27 € 

Despesas de Capital 22.297.500,83 € 

Operações de Tesouraria 2.300.945,84 € 

  

 

SALDO PARA O ANO DE 2004 

De Execução Orçamental 908.406,54 € 

De Operações de Tesouraria 456.799,04 € 

 

 

 
 

CORRENTES 

 

CAPITAL 

 

TOTAL 

RECEITAS 31.254.433,92 € 15.486.203,93 € 46.740.637,85 € 

DESPESAS 24.954.920,27 € 22.297.500,83 € 47.252.421,10 € 
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5.6. - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 

___________________________________________________________ 
 

No que respeita ao endividamento do município em 2004, o montante total de capital em dívida 

de Médio e Longo Prazo sofreu um decréscimo de 784.205 €, fruto do diferencial entre a soma 

das utilizações dos empréstimos contratados até 2004 para financiamento complementar dos 

projectos cofinanciados pela Comunidade Europeia - Feder (Medida 1.8) e o Rateio 2004 e o 

montante total de amortizações realizadas no exercício – 2.017.847,77 €. 

 

 

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO ACUMULADO DE MÉDIO E LONGO PRAZO  

 

 

Anos Contratado Utilizado Em Dívida

2002 57.273.220 47.743.883 44.868.637

2003 57.273.220 56.460.569 52.095.199

2004 58.237.276 57.689.459 51.588.357

*  Excluíndo o Empréstimo dos SMA

CAPITAL*

Anos Contratado Utilizado Em Dívida

2002 60.266.007 50.736.670 47.152.606

2003 60.266.007 59.453.356 54.221.653

2004 61.230.063 60.682.246 53.437.448

*  Incluindo o Empréstimo dos SMA

CAPITAL*
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5.7. - COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

DO ESTADO E DA UNIÃO EUROPEIA 

__________________________________________________________________________________ 

 

Comparticipação 2004

Comissão de Coordenação da Região Centro
Eixo I – Apoio aos Investimentos de Interesse Municipal e Intermunicipal

Requalificação de Pavimentos na Freguesia de Cacia 223.052,41 €
Pavimentação, saneamento e drenagem águas pluviais na Freg. Cacia 120.940,49 €
Construção do Centro Cultural de Esgueira 317.381,08 €
Saneamento do Sub Sistema de Paço e Póvoa do Paço 146.607,35 €
Drenagem de águas residuais domésticas da Freg. Nariz 301.097,56 €
Drenagem de águas residuais domésticas da Freg. N.ª Sr.ª de Fátima 601.347,85 €
Saneamento do Bonsucesso e Agras / Verdemilho   76.358,65 €
Plano do Centro   203.804,34 €
Construção do Jardim Infância de Verdemilho   161.117,70 €
Drenagem de águas residuais domésticas das Freg. Eirol e Requeixo        445.853,12 €
Parque de Feiras e Exposições de Aveiro 1.671.621,57 €
Construção do Jardim Infância de Eixo  61.940,03 €
Projecto “ Ciclo Arte do Século “ 4.863,06 €
Const. Passag Inferior do Centro PK 271,960 Linha Norte e Plano Centro  28.189,29 €
Projecto " Sub-sistema de águas residuais de Sarrazola e Vilarinho " 55.494,34 €

Total         4.419.668,84 €

Comissão de Coordenação da Região Centro
Programa Foral   26.083,20 €

Ministério da Cultura
Programa Operacional da Cultura

Remodelação, Recuperação e Equipamento do Teatro Aveirense 269.399,18 €
Reabilitação e Recuperação do Edifício da Capitania     5.015,85 €

Fundo de Fomento Cultural
Remodelação, Recuperação e Equipamento do Teatro Aveirense 49.058,84 €

Instituto Português do Património Arquitectónico
Reabilitação e Recuperação do Edifício da Capitania     33.488,55 €

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente
Projecto Sal on Line  2.992,50 €

Instituto Operacional do Ambiente
Protocolo de Cooperação Financeira no Âmbito da Elaboração do Mapa de Ruído 2.765,00 €

Ministério do Trabalho e Solidariedade
Programa de Acolhimento Crianças Risco/Protecção Municipal  19.971,50 €
Rede Social 45.737,28 €

Ministério das Actividades Económicas e do Trabalho
Programa Metrologia  6.423,78 €

Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolv. da Agricul. Pescas
Subsídio atribuído – POMARIS – Centro de acção 1.2 - Qualidade 16.200,00 €

Designação do Projecto
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Programa Operacional Sociedade da Informação
POSI  - Estaleiro 2001 72.416,13 €

Ministério da Administração Interna
STAPE   1.930,69 €

Direcção Geral de Transportes Terrestres
Acordo de aquisição de Veículos Pesados de Passageiros 130.186,00 €

Direcção Regional de Educação do Centro
Acordos de Colaboração   427.571,37 €

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Estágios Profissionais 27.924,98 €
FARAV (Artesanato) 17.500,00 €

Região Turismo Rota da Luz
Actividades Culturais 31.244,89 €

Instituto Português da Juventude
Serviço Voluntário Europeu 67.743,74 €

Ministério das Cidades, Administ. Local, Habitação e Desenv. Regional
Encargos com transportes escolares 25.569,00 €

Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Programa de Apoio á vigilância das florestas 432,00 €

Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Comparticipação no Projecto Aveiro – Cidade Digital 170.733,61 €

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Obras Rodoviárias ( Estradas de Portugal )   3.557.883,81 €

Ministério do Ambiente
Instituto da água 79.899,80 €

Ministério das Cidades, Administ. Local, Habitação e Desenvolvimento Regional
Projecto de Construção de Obras no Edifício da sede 43.970,78 €

Associação Municípios da Ria - Amria
Comparticipação Comunitária no âmbito do projecto SIGRIA 106.030,70 €

Ministério da Saúde
Programa com Vista á Execução dos Centros de Saúde Aveiro 2 ( Esgueira ),
Extensões de Saúde de Santa Joana, São Bernardo e Cacia 26.999,87 €

Instituto Português da Qualidade
Instituto Português da Qualidade 2.538,09 €

Associação Aveiro Digital
Associação Aveiro Digital                 10.252,87 €
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6. - ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO - POR SECTOR 

6.1. - EDUCAÇÃO 

__________________________________________________________________________________ 

 

A Divisão de Educação desenvolve acções diversificadas ao nível da Educação Pré-Escolar, 

Básica e Secundária.  

 

Assim, a Divisão de Educação da Câmara Municipal de Aveiro pretende contribuir para um novo 

conceito de Escola  e tem por objectivos promover:  

• a definição da Carta Educativa;  

• a construção/ampliação ou conservação do parque escolar;  

• a certificação da qualidade do parque escolar; 

• a necessária articulação entre os diferentes níveis de ensino, 

• a optimização da gestão dos meios humanos e materiais; 

• a implementação e o desenvolvimento de projectos;  

• direito à informação, reflexão e partilha de boas práticas; 

• reforço do Programa Escola Segura; 

• apoio a programas de formação permanente de adultos; 

• apoio à Prevenção Rodoviária;  

• apoio à criação de uma Rede Municipal de Bibliotecas Escolares. 

 

1- PLANOS E PROJECTOS 

 

Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências de Aveiro, em parceria com 

Florinhas do Vouga e Centro Social de Azurva. 

 Acção de Formação “Brincando se vai Longe”, na área da Prevenção da 

Toxicodependência, que aborda os conceitos de Toxicodependência, os agentes de prevenção, 

as competências pessoais e sociais, a consolidação das competências pessoais e sociais através 

de material ludico-pedagógico e a articulação dos conhecimentos adquiridos, os conteúdos 

escolares e o ambiente escolar. Esta acção de formação contou com a presença de cerca de 11 

professores do 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico dos Agrupamentos de Eixo, Aveiro e 

Esgueira, teve lugar na EB 2, 3 de S. Bernardo e decorreu em Novembro, Dezembro de 2003 e 

Janeiro de 2004.  Fez-se a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto escolar. 

 “Espaço Jovem” – actividade desenvolvida pelo Centro Social de Azurva, que consiste num 

espaço destinado a jovens entre os 11 e os 18 anos e que regista uma frequência nas actividades 

de cerca de 36 jovens. Neste espaço são desenvolvidos os Clubes “Mãos à Obra”, “Clube da 

Fotografia e Cinema”, “Clube de Rádio” (que tem lugar na EBI Eixo) e o “Clube dos 

Cibernautas”. Realiza ainda debates e acções de sensibilização de e para Jovens. 
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 “Prevenindo se Cresce” - Gabinete de Atendimento de Apoio a Adolescentes e Jovens. Este 

Gabinete, que funciona na Casa Municipal de Juventude, pretende fazer acompanhamento 

psicológico, individual ou em grupo, a adolescentes e jovens menores de 18 anos. É realizado 

um trabalho de orientação e suporte das respectivas famílias pela Psicóloga contratada, ao 

abrigo deste projecto, pelas Florinhas do Vouga. 

 Reuniões, nas escolas dos Agrupamentos de Aveiro, Esgueira e Eixo, com professores e pais, 

promovidas pela ACEAV, para planificar e sensibilizar para a formação para pais a iniciar em 

Fevereiro. 

 

Preparação com a Divisão de Património, de uma Acção de Formação sobre Grafittis, para os 

Jovens do espaço Jovem, em Eixo. 

Foram realizadas diversas reuniões, com as instituições parceiras e com o IDT, para proceder à 

avaliação do PMPPTA de 2003/2004, que terminou em 23 de Abril de 2004 e preparação da 

candidatura para 2004/2005.  

Foram realizadas diversas reuniões de preparação da candidatura para 2004-2005, com as 

instituições parceiras e com o IDT, para se proceder a assinatura do PMPPTA de 2004/05, que 

foi a 31 de Maio no Governo Civil. 

Foi realizada uma reunião da Comissão de Educação que integrou representantes dos 

Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais, Juntas de Freguesia e Professores do 1º ano de 

escolaridade do 1º ciclo, no dia 11 de Maio, para Apresentação do Plano Municipal de Prevenção 

Primária das Toxicodependências de Aveiro para o ano 2004/05.   No âmbito do Projecto 

referenciado concretizaram-se as seguintes actividades: 

 17 Junho – Aplicação de testes de avaliação na EB1 de Azurva 

 12 Julho – Reunião com formadora Drª Alice Cavadinha para planear uma Acção de 

Formação creditada pelo Centro de Formação de Escolas de Aveiro José Pereira Tavares 

para 2005 

 1 e 2 de Julho – Participação do elemento responsável pelo Projecto na Divisão de 

Educação no Encontro Nacional do PMPPT, em Viseu. 

 6 de Julho – Reunião com PSP, GNR, Florinhas do Vouga e Centro Social de Azurva, no 

CCCA. 

 23 e 24 de Julho - Participação do elemento responsável pelo Projecto na Divisão de 

Educação na Acção de Formação “Avaliação dos Planos Municipais” promovida pelo IDT, 

na Biblioteca Municipal. 

 06 Setembro - Reunião de acompanhamento com o Centro Social de Azurva no IDT 

 16 Setembro - Reunião de acompanhamento com Florinhas do Vouga no IDT 

 Setembro – Reunião com Centro Social de Azurva e Forinhas do Vouga na Divisão de 

Educação. 
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 30 Setembro e 15, 26 Outubro – Reunião com Formadora Alice Cavadinha para 

preparação da Acção de Formação “Aprender também a sentir” creditada pelo Centro 

de Formação de Escolas José Pereira Tavares. 

 7 e 11 Outubro  - Reunião na PSP e GNR para preparar apresentação das acções de 

sensibilização para alunos do Concelho de Aveiro. 

 12 Outubro – Reunião no C.S. Nª Srª Fátima para prestar esclarecimentos sobre este 

Plano Municipal. 

 5 Novembro – Reunião com Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escolas e 

Professores do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico do concelho de Aveiro para 

apresentação do Plano de acção para 2004/05. 

 11 Novembro – Reunião com a Rede Social e Divisão de Acção Social e reunião no IDT 

para definir novos horizontes na área da prevenção para 2005-2010. 

 16 Novembro – reunião trimestral de acompanhamento, no IDT, com Florinhas do Vouga 

e reunião do Conselho de Docentes do 1º ano do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de 

Aveiro para apelo à participação na Acção de Formação “Aprender também a sentir”. 

 Formação a decorrer na EB 2.3 João Afonso de Aveiro, com a duração de 25 horas, a 16 

professores inscritos do 1º Ciclo que leccionam o 1º ano de escolaridade. 

 Reunião no IDT no dia 11 de Novembro – Definição de Estratégia de Luta contra a Droga 

para 2005/2012. 

 

2- PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES 

 

 2.1. Grupo de trabalho para a elaboração do Guia e  Agenda 21 Escolar de Aveiro em 

parceria com Associação Portuguesa de Educação Ambiental  (ASPEA), Divisão de Ambiente, 

Divisão de Juventude, CPCJ, SMA, Agrupamentos de Escolas de Cacia, S. Bernardo e Aveiro, 

FAPCAV, AREARIA e CAE de Aveiro.  Protocolo da Agenda 21 Escolar (ponto de situação pelo CAE 

de Aveiro e FAPCAV – Federação de Associação de Pais do Concelho de Aveiro). 

 Levantamento de projectos de Educação Ambiental e fichas de co-responsabilização (ponto de 

situação feito pela ASPEA);  

Proposta para articulação de acções, para 2004, pela Divisão de Educação.  

Recolha de trabalhos e análise do Guia e Agenda 21 Escolar que foi entregue nas XI Jornadas 

Pedagógicas de Educação Ambiental e I Jornadas Luso-Galaicas de Educação Ambiental que 

decorreram em Chaves de 22 a 24 de Janeiro de 2004.  

O lançamento do Guia e Agenda 21 Escolar de Aveiro que foi realizado no dia 13 de Fevereiro, 

na Biblioteca Municipal de Aveiro. 

 

O I Fórum Participativo, no dia 26 de Março,  para a implementação da Agenda21 Escolar de 

Aveiro teve por objectivos fundamentais capacitar a comunidade educativa para a 

implementação da Agenda 21 Escolar, contribuir para a elaboração de um diagnóstico ambiental 
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nas escolas e implicar diferentes actores sociais, corresponsabilizando-se no processo de 

construção da sustentabilidade a nível local. 

Foi uma organização conjunta do Grupo de trabalho da Agenda 21Escolar com o IDAD – 

Universidade de Aveiro e contou com a participação do Dr. Arsélio Martins para a síntese e 

conclusão final dos trabalhos. Esta iniciativa contou com a presença de cerca de 100 

participantes, entre os quais Governo Civil, Guarda Nacional Republicana, Polícia Judiciária, 

Asssociações Ambientais, Centro Distrital de Operações de Socorrro, Federação Concelhia de 

Associações de Pais, Serviço Municipal de Protecção Civil, Sub- Região de Saúde, Presidentes de 

Junta de Freguesia, Agrupamentos de Escolas e outros. 

 

Participámos na organização do Dia Mundial da Terra – I Fórum Infantil, no dia 22 de Abril, no 

Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. 

Palestra “Contributos para a sustentabilidade parcerias escola/autarquia”, em parceria com a 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), Escola Superior de Educação de 

Santarém e Câmara Municipal de Santarém. 

A Divisão de Educação apresentou uma comunicação, no dia 3 de Junho,    na palestra 

referenciada, na Escola Superior de Educação de Santarém, descrevendo as actividades 

desenvolvidas, desde 2002, no âmbito do Grupo de Trabalho para a Implementação da Agenda 

21 Escolar de Aveiro. 

 

2.2. Equipa Pluridisciplinar de Aveiro em parceria com o Centro Saúde de Aveiro e 

Equipa de Coordenação de Apoios Educativos de Aveiro. 

Foi constituído um grupo de trabalho para a elaboração de um documento de caracterização do 

trabalho desenvolvido pela Equipa Pluridisciplinar com vantagens e constrangimentos ao seu 

funcionamento para ser entregue às entidades que tutelam  a Equipa. 

 

 2.3. Projecto RIA.EDU, em parceria com a Associação da Comunidade Educativa de 

Aveiro. 

Projecto apresentado no âmbito do Aveiro Digital em que a Câmara Municipal de Aveiro se faz 

representar através da Divisão de Educação na sua Comissão de Gestão que é constituída, 

também, por três Centro de Formação de Escolas (Aveiro, Ílhavo e Águeda), dois Agrupamentos 

de Escolas (Gafanha de Encarnação e Águeda) e o Centro de Área Educativa de Aveiro. Desde 

Janeiro já foram realizadas 5 reuniões em cujas actas constam as tarefas desenvolvidas e a 

desenvolver. 

Tem por objectivos finais: 

1. Comunidade solidária e interventiva na educação dos jovens (Novos modelos de 

aprendizagem em cooperação) 
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2. Serviços úteis para a Comunidade Educativa (Caderneta do Aluno, Dossier pedagógico, 

Conselho Municipal de Educação On-Line) 

3. Quantificar nas TIC – a nível pessoal e profissional (Competências básicas, produção, 

utilização pedagógica) 

Pretende-se envolver 1200 famílias, 450 professores, 50 turmas; criar 800 cadernetas On-line; 3 

Câmara Municipais com Conselho Municipal de Educação On-line e que são Aveiro, Ovar e 

Oliveira do Bairro. 

 

O serviço apresentará várias dimensões das quais se destacam a disponibilização de informação 

actualizada sobre a realidade educativa concelhia e a criação de um fórum de opinião, tendo 

como referente e eixo estruturante a Carta Educativa do concelho. 

 

Objectivos 

O Conselho Municipal de Educação Online constitui uma ferramenta que deve ser encarada 

como um processo de apoio à reflexão sistemática com carácter abrangente sobre a realidade 

educativa concelhia. Constituem assim objectivos do serviço: 

• Criar um sistema de informação organizado e contínuo que permita um conhecimento 

do tecido sócio-educativo concelhio nas suas diversas vertentes; 

• Fornecer o suporte necessário para uma leitura informada e fundamentada da 

realidade, que sirva de base à sua interpretação de forma racional; 

• Criar condições para que todos os interessados possam proceder a uma reflexão e 

problematização das questões educativas, formulando em última instância juízos de 

valor apoiados e estruturados. 

Público Alvo 

Alunos e Formandos 

Pais e Encarregados de Educação 

Professores e Formadores 

Funcionários e Agentes da Educação 

Comunidade educativa em geral 

Informação 

Regimento do Conselho Municipal de Educação actualizado 

Principais deliberações do Conselho Municipal de Educação 

Caracterização sócio-económica do concelho 

Análise Demográfica 

Nível educativo da população 

Caracterização e Evolução do Sistema Educativo 

Diagnóstico da Situação Educativa do concelho 

Propostas de reordenamento da rede educativa 

Comunicação 
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Espaço de auscultação de opiniões, aberto a todos os agentes da comunidade, na forma de 

sondagem de opinião, relativamente aos mais variados temas, designadamente as propostas de 

reordenamento da rede educativa constantes da Carta Educativa. Deve ter um conteúdo 

apelativo, para que a comunidade se sinta obrigada a dar as suas opiniões e sugestões. 

Ficha do Estabelecimento de Ensino a preencher. 

 

 2.4. Concerto de Reis para Professores e homenagem aos Professores Aposentados, 

em parceria com o  Teatro Aveirense e Orquestra Filarmonia das Beiras. 

O Município de Aveiro, através do Pelouro da Educação, pretendeu oferecer um Concerto no dia 

de Reis como reconhecimento do  contributo de todos os professores para o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos e a plena inclusão como cidadãos livres na sociedade actual. Pretendemos 

também valorizar a Escola enquanto pólo de desenvolvimento social e cultural.  

Para o efeito, a Orquestra Filarmonia das Beiras, no dia 6 de Janeiro, pelas 21.30 h, no Teatro 

Aveirense, interpretou temas de George Gershwin, da Broadway, e de Johann Strauss, com a 

direcção do Maestro António Vassalo Lourenço. Foram também homenageados cerca de 30 

Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

  2.5. Projecto Música na Escola  (4ª Edição) – “Assobias Melodias e Bates Palmas nas 

Calmas”  em parceria com a Orquestra Filarmonia das Beiras. 

Descrição: O projecto desenvolveu-se no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos 

de Aveiro e envolveu cerca de 2200 crianças dos 3º e 4º anos de escolaridade que se associaram 

à inciativa através da audição activa e da construção de um instrumento musical a partir de 

material reciclado.  

 

  2.6. Sessões de Prevenção e Segurança Rodoviária em parceria com a GNR. 

Reunião de Trabalho com o Núcleo de Escola Segura – GNR e elaboração de um Plano de sessões 

de informação e formação sobre Prevenção e Segurança Rodoviária dinamizadas pela GNR nos 

ATL’s da sua área territorial a partir de 10 de Fevereiro até final do mês de Março. Reunião com 

Técnicos Animadores Culturais para divulgação das iniciativas a desenvolver e um apelo à 

participação. 

 

  2.7. Seminário “Toxicodependências”, em parceria com o Centro de Saúde de Aveiro. 

Realizado no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, organizado por estagiárias do Centro de 

Saúde de Aveiro e com o apoio da Divisão de Educação e de duas técnicas do PMPPTA, no 

sentido de promover a sua divulgação junto das Escolas Secundárias do Município de Aveiro. 

 

  2.8. Júri de Desfile de Carnaval no Fórum Aveiro, em parceria com o Centro de Área 

Educativa de Aveiro e Fórum Aveiro. 
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Descrição: Durante 4 dias decorreu no Fórum Aveiro o desfile de fantasias de Carnaval 

promovidas pelas diversas escolas do âmbito de intervenção do Centro de Área Educativa de 

Aveiro e a Divisão de Educação fez-se representar no Júri do Concurso. 

 

 2.9.  III Simpósio sobre Organização Escolar Políticas e Gestão Local da Educação, em 

parceria com a Universidade de Aveiro – Departamento de Ciências de Educação. 

A Divisão de Educação procedeu à divulgação e participou nos dias 13 e 14 de Maio no Simpósio 

referenciado. Pretendeu-se proporcionar a reflexão e troca de perspectivas, confrontando os 

participantes com questões como: que regulação global? Que Estado? Que regulação local? Que 

escola num contexto de crescente afirmação da regulação local? Que municípios e que 

competências em matéria de desenvolvimento educativo? Como se exprimem já hoje os 

processos mais criativos e participados de desenvolvimento local?  

 

2.10. Encontro sobre Paulo Freire, em parceria com a Universidade de Aveiro – 

Departamento de Ciências da Educação. 

A Divisão de Educação colaborou na divulgação desta iniciativa junto da comunidade educativa 

do Município de Aveiro. A iniciativa concretizou-se no dia 3 de Junho na Livraria da 

Universidade de Aveiro e contou com a presença de Luíza Cortesão, que é Professora Emérita 

da Universidade do Porto, Docente e Investigadora na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação e de João Francisco de Sousa, que é Professor na Universidade Federal de 

Pernambuco, onde é Docente, Investigador e membro do Centro de Pesquisas Paulo Freire. 

Pretendeu-se com esta iniciativa partilhar perspectivas sobre a Actualidade do Pensamento de 

Paulo Freire nas Sociedades Multiculturais e estruturalmente desigualitárias em que vivemos. 

Desta reunião esperamos que resulte a consolidação de um grupo de Educadores e de outros 

Actores sociais interessados em aprofundar a compreensão e actualização da Leitura do Mundo 

e da Educação de Paulo Freire. 

 

 2.11. Encontro de Educadores de Infância “Diferentes olhares… uma só 

perspectiva”, em parceria com o Centro de Área Educativa de Aveiro e Serviço Sub-Regional de 

Segurança Social de Aveiro 

Este encontro decorreu no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, no 

dia 2 de Junho. Abordou as seguintes temáticas: Um olhar … Duas experiências” da rede pública 

e rede solidária; Que segurança dos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar – 

Coronel Jorge Parracho; Conto convosco de Drª Silvianne Rigolet; Dinamização do Espaço/Livro – 

Teresa Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro e apresentação do CD-ROM “Nós e os outros: 

imagens de interculturalidade na Educação de Infância”. A Divisão de Educação participou 

presencialmente nesta iniciativa. 

 
   2.12. Projecto ZOOM, em parceria com o Instituto de Ambiente e Divisão de Ambiente. 
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A Campanha Zoom pretende ajudar as crianças a fazerem os seus trajectos de forma autónoma 

e ecológica. Para o efeito o Instituto de Ambiente remeteu à Divisão de Educação material 

pedagógico para ser entregue às escolas e a ser trabalhado na semana de 22 a 28 de Setembro 

de 2003. 

Assim, foram coleccionadas 6117 pegadas verdes e registadas nas cadernetas e no site europeu, 

envolvendo 41 turmas e 834 alunos da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo. 

 
 2.13. Descobrir e experimentar o espaço do Teatro, em parceria com os Serviços 

Educativos – Teatro Aveirense 

Pretende-se a criação de uma rede de professores e educadores; realizar visitas guiadas e 

espectáculos que visam criar dinâmicas entre o Teatro e a Escola através da preparação, 

visionamento e avaliação de espectáculos de diferentes linguagens artísticas e dirigidos às 

crianças e jovens do Pré-Escolar ao Ensino Secundário. Foi divulgado junto das escolas o 

Programa “Descobrir e experimentar o Espaço do Teatro” para integração no Plano Anual de 

Actividades dos Agrupamentos de Escolas. 

 

 2.14. Gala Escolíadas 2004 – Entrega de Prémios, em parceria com a Direcção 

Regional de Educação do Centro 

A Divisão de Educação participou presencialmente e na entrega de prémios da Gala das 

Escolíadas 2004 que decorreu, no dia 4 de Junho, no Grande Auditório do Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro. 

A Escola Secundária Homem Cristo ficou em 2º lugar nas Escolíadas de 2004. 

 

 2.15. Festas de Encerramento do Ano Lectivo 2003/04, em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas 

Participamos na festa do final do ano lectivo da EB1 da Glória no CCCAveiro; na Exposição de 

trabalhos e no Fórum de Comunicação de Boas Práticas no Agrupamento de Escolas de Aveiro. 

  

 2.16. Concurso Árvores de Natal, em parceria com a Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental. 

Colaboramos em conjunto com a Divisão de Ambiente e a Coordenação Educativa de Aveiro 

como Júri do Concurso, no dia 6 de Dezembro. 

 

 

3– APOIO/ARTICULAÇÃO COM OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, ESCOLAS, JUNTAS DE FREGUESIA, 

ASSOCIAÇÕES DE PAIS E OUTRIS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
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3.1 - Reunião da Comissão de Educação, em parceria com os Agrupamentos de Escolas, 

Juntas de Freguesia, Associações de Pais, Centro de Formação de Escolas José Pereira Tavares, 

Federação Concelhia de Associações de Pais. 

 

3.2 - Reuniões nas Assembleias Constituintes dos Agrupamentos de Escolas de 

Aveiro, S. Bernardo, Esgueira para elaboração e aprovação do 1º Regulamento Interno dado que 

os Agrupamentos se verticalizaram e teve que se proceder em conformidade com o Decreto lei 

nº 115-A/98, de 4 de Maio, alterado pela Lei nº 24/99, de 22 de Abril. 

 A Divisão de Educação tem colaborado com os Agrupamentos na elaboração dos Regulamentos 

Internos tendo proposto alterações nos artigos respeitantes à Componente de Apoio à Família 

com vista à integração das Normas de Funcionamento dos serviços de Apoio à Família e 

integração no Artigo respeitante aos deveres da autarquia do Protocolo de Cooperação com os 

Agrupamentos.  

 A Divisão de Educação tem se feito representar nas reuniões de Assembleia de Escola onde tem 

sido tratado a revisão, homologação e aprovação de Regulamentos Internos e eleitas comissões 

de acompanhamento aos processo eleitorais dos Conselho Executivos dos Agrupamentos de 

Escolas de Aveiro, S. Bernardo e Esgueira, referidos no decreto lei nº115-A/98, de 4 de Maio.  

Reunião de Assembleia da EBI de Eixo para revisão do Regulamento Interno. 

Reuniões de Assembleia no dia 2 de Dezembro no Agrupamento de Escolas de Aveiro. 

 

 3.3 - Reunião com Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias do Concelho de 

Aveiro em parceria com a Divisão de Património Histórico, Divisão de Juventude e Biblioteca 

Municipal. 

Um apelo à articulação dos Planos Anuais de Actividades tendo em vista a organização de um 

seminário sobre “Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica” em articulação 

com a Divisão de Património, Juventude e Biblioteca Municipal e com o apoio do Centro de 

Formação de Escolas de Aveiro José Pereira Tavares,  Associação da Comunidade Educativa e 

Edições Asa. Divulgação do Euro 2004 e Feira do Livro como um apelo à participação das 

Escolas. Conto de Natal nos ATL’s em parceria com a Biblioteca Municipal.  

 

 3.4 - Exposição de Trabalhos das Escolas  - 10 de Junho, em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundárias, Colégios Particulares e Instituições Particulares 

de Solidariedade Social. 

Foram divulgados os seguintes temas - Dia de Portugal, União Europeia, Aveiro, Euro 2004 e a 

comunidade educativa expôs os seus trabalhos, no dia 10 de Junho, no  CCCA, no âmbito da 

inauguração da Praça Euro. 

 

 3.5 - Reunião com Presidentes de Conselhos Executivos dos Agrupamentos de 

Escolas e Presidentes de Junta de Freguesia. 
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No dia 9 de Dezembro, realizou-se uma reunião sobre Obras e pequenas reparações nas escolas 

e delegação de competências das Juntas de Freguesia, no sentido de articular procedimentos 

com as diversas entidades.  

 

 3.6 -  Carta Educativa do Município de Aveiro, de acordo com o Decreto-lei nº7/2003 

de 15 de Janeiro em parceria com a Divisão de Arquitectura, Divisão de Planeamento e Divisão 

de Informação Geográfica. 

A Divisão de Educação elaborou, durante o mês de Agosto, o documento da Carta Educativa  

que “é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de 

educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos 

recursos educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e sócio-económico de cada 

município” – artigo 10ª, decreto-lei nº7/03 de 15 de Janeiro. Foi elaborada uma análise 

demográfica com base em dados do Instituto Nacional de Estatística,  actualizada a base de 

dados do SIG Municipal relativa aos equipamentos escolares, estudo estatístico para indices 

sociais e perspectivas de desenvolvimento; evolução do sistema educativo e redimensionamento 

da Rede Escolar. Considera-se um documento em construção, pois pretende-se que através de 

serviços (on-line) cada Instituição escolar proceda à actualização de dados no âmbito do 

Projecto RIA.EDU. 

Foi constituída uma Equipa de Trabalho constituída pela Divisão de Educação, Planeamento, 

Arquitectura e Informação Geográfica.  

 

 3.6 - Protocolos de Cooperação em parceria com Agrupamentos de Escolas, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (Centro de Formação e Cultural da Costa do 

Valado e Centro Paroquial e Social de Sta Eulália de Eirol) e Juntas de Freguesia de S. 

Jacinto e Santa Joana) 

Numa perspectiva de desburocratização da Administração Pública foram estabelecidos 

protocolos de cooperação no sentido da melhoria de eficácia e qualidade dos serviços prestados 

junto da comunidade educativa. 

 

  3.7 - Auxílios Económicos – 2004/05 

São atribuídos subsídios para aquisição de livros e material escolar e comparticipamos nos 

serviços de refeições e de prolongamento de horário, quando cumpridos determinados 

requisitos.  

 

  3.8 - Componente de Apoio à Família - Foi elaborado o levantamento do horário de 

funcionamento dos Jardins de Infância e do pessoal não docente a afectar no período de 10 de 

Setembro de 2004 a 15 de Julho de 2005 e elaborados os processos de contratação de 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 95  

prestadores de serviços de animação sócio-educativa, assistentes de acção educativa, auxiliares 

de acção educativa e de serviços gerais  para Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo. 

Procedeu-se ao levantamento dos locais onde serão fornecidas as refeições e indicamos uma 

estimativa do número de refeições diárias a fornecer para abertura do concurso público para o 

ano 2005.  

 

 3.9 -  Facturas de água e luz – Levantamento e  análise das facturas para serem 

transferidas para os Agrupamentos de Escolas, em parceria com o Departamento Económico 

Financei A Divisão de Educação procedeu à identificação de todas as facturas referentes aos 

edifícios escolares e procedeu à comunicação aos Serviços Municipalizados e EDP para que 

fossem transferidas para os Agrupamentos de Escolas ao abrigo do Protocolo de Cooperação 

existente e numa perspectiva de desburocratização da Administração Pública. 

 

 3.10 - Acompanhamento da Psicóloga da Divisão de Educação a alunos de currículos 

alternativos da EB 2,3 Castro Mattoso em Oliveirinha – um dia por semana - Dinamização de 

dinâmicas de grupo com alunos dos currículos alternativos. 

 

 3.11 -  Candidatura do IIIQCA – PRODEP III – Medida 9 – Acção 9.1 e 9.2  – Tecnologias 

de Informação e Comunicação,  em parceria com a Divisão Económico-Financeira e o D.G.S.I. 

Candidatura aprovada através dos ofícios PRODEPIII/2004 DE 19/07/04 notificação da proposta 

de decisão de aprovação do pedido de financiamento nº001922112003. 

 

 3.12 - Programa de Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino Pré-Escolar 

(computadores e software educativo) – POSI – Medida 2.1 “Acessibilidades”, em parceria com a 

Divisão Económico-Financeira e DGSI 

A Divisão de Educação fez a identificação e levantamentos de dados dos Jardins de Infância do 

Município de Aveiro (rede pública) a apetrechar para integrar o formulário para concurso para 

financiamento de projectos com a duração de um ano, possibilitando a integração do uso das 

TIC nos primeiros passos do processo de aprendizagem formal. 

 

 3.13 -  Concurso Público de Refeições para os Jardins de Infância e Escolas do 1º 

ciclo do ensino básico, em parceria com a Divisão Jurídica. 

Dia 29 de Setembro – reunião no Centro de Saúde de Aveiro com uma nutricionista e duas 

enfermeiras de saúde escolar que estruturaram elementos importantes para complementar as 

normas técnicas do serviço de refeições  ao nível das ementas e qualidade das refeições. 

Dia 23 de Outubro – recepção das candidaturas das empresas de refeições. 

Foi realizada pela Divisão de Educação a análise do mérito das propostas a concurso, as actas 

com os resultados finais do concurso e deslocações às Escolas que prestam o serviço de 

refeições para avaliação dos serviços prestados.  
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 3.14. Obras nas Escolas, em parceria com a Divisão de Obras Municipais e 

Departamento de Serviços Urbanos e Divisão de Arquitectura. 

Descrição: Foram realizadas reuniões de planificação dos trabalhos de obras a executar nos 

JI/EB1 do Município de Aveiro e foi elaborado pela Divisão de Educação um Relatório de Obras – 

Agosto 2004, conforme o solicitado superiormente. 

Visitas às Escolas que tiveram obras durante o período de Verão. 

 

 3.15 - Mobiliário para os Jardins de Infância de Verdemilho, Azurva e Eixo em parceria 

com a D.O.M./D.P.O.  

Análise da lista de mobiliário proposto para aquisição pelo D.M.O/D.P.O. para os Jardins de 

Infância referenciados. 

 

 3.16 - Inauguração do Polivalente de Mamodeiro, em parceria com o D.P.O.M. e D.S.U. 

 A Divisão de Educação colaborou nos preparativos para a inauguração e também na mudança de 

instalações. O edifício foi inaugurado no final de Abril. 

 

 3.17 - Inauguração do Jardim de Infância de Verdemilho, em parceria com o D.P.O.M. 

e D.S.U. 

A Divisão de Educação colaborou nos preparativos para a inauguração e também na mudança de 

instalações. O edifício foi inaugurado no dia 27 de Maio. 

 

 3.18 - Academia dos Saberes 

A Divisão de Educação da Câmara Municipal de Aveiro tem apoiado um grupo de pessoas 

aposentadas que pretendem criar uma Academia dos Saberes e que tem por finalidade: 

constituir-se como uma troca de saberes informal entre pessoas, na maioria aposentadas, com 

interesse em alargar conhecimentos; valorizar a aprendizagem cooperativa privilegiando o 

contacto com a comunidade local, organizando também actividades artísticas, culturais e 

sociais, assim como visitas diferenciadas ao exterior. 

A Câmara Municipal de Aveiro – Divisão de Educação tem apoiado logísticamente o 

desenvolvimento das actividades na cedência dos espaços – Museu da República, Salão Cultural 

e outros ainda a definir.  

 

4. COLABORAÇÃO COM OUTRAS DIVISÕES DA AUTARQUIA 

   

 4.1 -  Rede Social  em parceria com a Divisão de Acção Social. 

Colaboração na elaboração da base de indicadores do sistema de informação da Rede Social de 

Aveiro – Área da Educação – criada em página de Internet:  www.cm-aveiro.pt/cm-

aveiro/redesocial 

http://www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial
http://www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial
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 4.2. Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

A Divisão de Educação colaborou para o relatório final do Plano Municipal de Ambiente 

definindo objectivos, estratégias e efeitos esperados e indicando as seguintes acções na área de 

Sociedade:  

• Carta de Cidade Educadora 

• Conselho Municipal de Educação 

• Carta Educativa 

• Qualificação do 1º Ciclo do Ensino Básico 

• Agenda 21 Escolar de Aveiro 

• Certificação das Escolas 

 

 4.3 - Serviço de transportes escolares, em parceria com o Departamento Jurídico, 

Departamento de Serviços Urbanos, Divisão de Informação Geográfica e Serviço de Transportes. 

 A Divisão tem feito reuniões de coordenação do serviço de transportes escolares para 

planeamento do ano lectivo 2004/05. 

 

 4.4. Realização do Inventário dos Equipamentos Desportivos da propriedade da 

Câmara Municipal de Aveiro e localizados em estabelecimentos de ensino e parques públicos, 

em parceria com a Divisão de Desporto.  

Verificação das condições de qualidade e segurança dos equipamentos desportivos e das 

condições actuais dos materiais, com vista à sua manutenção regular e periódica. 

Pretende-se elaborar propostas no âmbito da Segurança – na instalação e utilização dos 

equipamentos.  

 

  4.5. Início do inventário dos bens móveis da Câmara Municipal de Aveiro, em 

parceria com a Secção de Património Mobiliário e Cadastro da Divisão de Património. 

Inventário dos bens móveis propriedade da Câmara Municipal de Aveiro localizados nas escolas 

do 1.º CEB e jardins de infância do concelho de Aveiro. 

 

  4.6 -  Distribuição de bens móveis, em parceria com a Secção de Património Mobiliário 

e Cadastro da Divisão de Património e Departamento de Serviços Urbanos. 

Distribuição de mesas, armários metálicos, estantes e cadeiras para as escolas do 1.º CEB e 

jardins de infância do concelho de Aveiro. 

 

 4.7 - Jornada “Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica” em 

parceria com a Divisão de Juventude, Património Histórico e Cultural e Biblioteca Municipal. 

A iniciativa realizou-se no dia 23 de Março no Grande Auditório do Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro e envolveu 620 crianças desde o Pré-Escolar até ao Secundário. Teve como 
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principais objectivos valorizar a dimensão interdisciplinar do conhecimento; valorizar a 

experiência por parte de docentes e alunos da concepção, realização e avaliação de projectos; 

incentivar o voluntariado, a participação cívica e promover o estreitamento de relações entre 

entidades públicas e privadas. 

 

 4.8 - Projecto Arqueolaria – Associação para a valorização e promoção do Património, 

em parceria com a Divisão de Património Cultural 

Consiste na realização de um roteiro temático interactivo que prevê a visita a sítios 

arqueológicos  e centros actuais de produção cerâmica. 

 

 4.9 - Viver as Freguesias, em parceria com a Divisão de Acção Cultural. 

 A Divisão de Educação acompanhou a execução dos ateliers de animação nas Junta de 

Freguesia que constam do Plano de Actividades desenvolvido pela Divisão de Acção Cultural. 

 

 4.10 - Uma Cidade para a Família, em parceria com a Divisão de Acção Social 

 A Divisão de Educação colaborou na execução da programação e na divulgação da iniciativa que 

decorreu de 15 a 22 de Maio.  

 

 4.11 - Semana Cultural em Eirol, em parceria com a Divisão de Acção Cultural 

A Divisão de Educação colaborou com a Divisão de Acção Cultural na divulgação e contactos com 

as Escolas para a promoção de actividades de Animação Cultural no Jardim de Infância e Escola 

do 1º Ciclo de Eirol. 

 

 4.12 - Dia Mundial da Criança, em parceria com o Parque de Feiras e Exposições de 

Aveiro, Divisão de Acção Cultural  e Transportes Urbanos de Aveiro. 

 Foi oferecido pela Divisão de Educação aos 1º e 2º anos de escolaridade de algumas escolas 

indicadas pelos Agrupamentos de Escolas e Colégios Particulares um espectáculo no âmbito das 

comemorações dos 20 anos de carreira do palhaço Mário Faísca no Parque de Feiras e 

Exposições de Aveiro. Assistiram a esta iniciativa cerca de 500 crianças distribuídas por duas 

sessões – uma de manhã e outra à tarde. 

Dia Mundial da Criança – EB1 Vera Cruz, em parceria com a Divisão de Acção Cultural na EB1 da 

Vera Cruz - a Divisão de Educação colaborou nas comemorações do Dia Mundial da Criança da 

Escola do 1º Ciclo da Vera Cruz com um elemento a participar nos atlieres de animação cultural 

e participou presencialmente nos festejos. 

Dia Mundial da Criança – EB1 de Esgueira em parceria com o Departamento de Serviços Urbanos  

 

  4.13 - Palestra sobre Jornais Escolares e Exposição, em parceria com a Biblioteca 

Municipal de Aveiro. 
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A Divisão de Educação propôs-se organizar uma palestra sobre Jornais Escolares na Feira do 

Livro, no dia 2 de Junho e contou com a participação de João Carlos Brandão Gonçalves, 

mestrando em Comunicação, Educação e Cidadania da Universidade do Minho e de Eduardo 

Jorge Madureira do Jornal Público e coordenador do Projecto Público na Escola. Em simultâneo 

fez-se uma exposição de jornais escolares executados pelos Agrupamentos de Escolas, Escolas 

Secundárias e Colégios Particulares do Município de Aveiro.  

 

  4.14 - Fórum REDES 2004 – Dias 13 e 14 de Dezembro, em parceria com a Divisão de 

Acção Social, Casa Municipal da Juventude e Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Aveiro. 

Colaboração da Divisão de Educação na organização e divulgação do Fórum junto das Escolas do 

Municipio, participou no secretariado da iniciativa, na divulgação e no espaço de colóquio e 

debate.Um elemento da Divisão de Educação colaborou no tratamento estatístico de avaliação 

da iniciativa e elaborou o documento. 

 

 4.15 - Semana da Deficiência “Um olhar diferente ...”,  de 3 a 9 Dezembro, em 

parceria com a  Divisão de Acção Social e Coordenação Educativa de Aveiro 

 A Divisão de Educação colaborou com a organização na divulgação da iniciativa e participou nos 

seminários e debates. 

 

 

5. FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

 5.1 - Plano Interno de Formação 2005, em parceria com o PFQRH 

Divulgação do PIF2005 junto das Auxiliares de Acção Educativa e apoio no preenchimento do 

formulário. As auxiliares de acção educativa seleccionadas frequentaram a Acção de Formação 

“Higiene, Prevenção e Segurança no Trabalho” durante o mês de Dezembro. 

 

 5.2 - III Congresso Nacional de  Intervenção Precoce em parceria com a Divisão de 

Acção Social. 

Participação no III Congresso Nacional de Intervenção Precoce, nos dias 7 e 8 de Outubro, na 

Universidade de Aveiro e Encontro da Equipa Distrital de Intervenção Precoce de Aveiro, na 

Biblioteca Municipal de Aveiro, no dia 10 de Novembro. 

 

 5.3 - Palestra promovida pelo Instituto Paulo Freire em parceria com a Universidade 

de Aveiro – Departamento de Ciências da Educação 

 A Divisão de Educação participou na palestra do Dr. Sérgio Guimarães, representante da 

UNICEF na Guiné, no Departamento de Ciências de Educação de Aveiro, que nos apresentou os 

trabalhos desenvolvidos pela UNICEF junto da comunidade escolar Guineense. 
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 5.4 - Seminário “Primeiros Socorros em Tempo Real em parceria com a Associação 

Sindical de Professores Licenciados. 

A Divisão de Educação participou no seminário no dia 18 de Outubro, no Grande Auditório do 

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro e contou com a participação de cerca 500 Professores 

e outros técnicos. 

 

6. - Actividades desenvolvidas e respectivos orçamentos 

   
Descrição de actividades desenvolvidas e respectivos orçamentos tendo por base as 

Informações e requisições internas de 2004 da Divisão de Educação: 

Actividades Orçamento 

Material de desgaste – secção de 

Aquisições 

Foram produzidas 16 requisições internas 

para material de desgaste 

Aquisição de equipamentos escolares 

diversos e reparações – secção de 

Aquisições 

Foram produzidas 11 requisições internas 

5000 € 

Protocolo com Agrupamentos de Escolas 

(1ª tranche) 

(2ª tranche) - rectificação 

87.959,14 € 

 

50.969,79 € 

 

Protocolo com Centro de Formação e 

Cultura da Costa do Valado 

6.237 € 

Aprovado em RC no dia 1 de Março 

Transporte de crianças às Escolas sede 

dos Agrupamentos para as áreas de 

expressões 

45.463,18 + IVA 

Aprovado em RC no dia 16 de Fevereiro 

Protocolo com Junta de Freguesia de S. 

Jacinto 

6.321,61 € 

Aprovado em RC no dia 1 de Março 

Protocolo com Centro Paroquial de Sta 

Eulália de Eirol 

7.820 € 

Aprovado em RC no dia 13 de Setembro 

Protocolo com Junta de Freguesia de 

Santa Joana – Ensino Recorrente 

5.000 € 

Aprovado em RC no dia 26 de Julho 

Projecto Música na Escola  

Orquestra Filarmonia das Beiras 

489,18 € 

Informação Nº 14/2004 da DE 

Associação Regresso à Terra Quinta 

Pedagógica 

9696,60 € 

Informação Nº23/2004 da DE 

Concerto de Reis e homenagem a 

professores aposentados 

4.988 € 

 

Jornada “Área de Projecto, Estudo 613,63 € 
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Acompanhado e Formação Cívica 

Transporte de Crianças (orç. do TUA) 

Informação Nº 28/2004 da DE 

Visita de Estudo – Ensino Recorrente – 

subsídio 

680 € 

Aprovado em RC em 5 de Abril e rectificado 

em 3 de Maio 

Dia Mundial da Criança  

Transportes TUA 

916 € 

243,06 € 

Aprovado em RC no dia 24 de Maio 

Prémio Melhor Aluno da Universidade de 

Aveiro – subsídio  

500 € 

Aprovado em RC no dia 13 de Setembro 

Contração de Pessoal Auxiliar em regime 

de prestação de serviços 

 

Da Informação Nº87 a 108/2004 da DE 

Plano Municipal de Prevenção Primária 

das Toxicodependências 

7.554 € 

 

Agrupamento de Escolas de Esgueira – 

subsídio de transporte 

350 € 

Aprovado em RC no dia 28 de Junho 

Agrupamento de Escolas de Aveiro – 

Transria  

473,65 € 

14,25 € 

115 € 

Informação Nº 78/2004 da DE 

Palamentária – Abel Santiago 1.574,06 € 

Informação Nº 80/2004 da DE 

Cedência da Sala da Capela de 

Verdemilho  

125,18 € 

 

Concurso Público de Refeições 2005 686.190 € 

Aprovado em RC em 30 de Agosto 

Rectificação – aprovado em RC no dia 25 de 

Outubro 

Escola Secundária José Estevão – Subsídio 

para Encontro Internacional 

500 € 

Aprovado em RC no dia 13 de Setembro 

Candidatura para apetrechamento de 

Jardins de Infância 

51.150 € 

Informação Nº 129/2004 da DE 

Agrupamento de Escolas de Cacia – 

subsídio  

300 € 

Aprovado em RC no dia 8 de Novembro 

Auxílios Económicos - 2004 29.260,60 € 

 

Relatório de Transporte de Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais 

 

Informação Nº 145/2004 da DE 
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6.2 - CULTURA, DESPORTO, TEMPOS LIVRES E JUVENTUDE 

___________________________________________________________________________ 

 

6.2.1. DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL 

 

Janeiro 

Colaboração com a Divisão de Acção Social na organização do programa “Sénior Mais”. 

Colaboração com a Divisão de Acção Social na organização do programa “Uma Cidade Para a 

Família” 

Apresentação do Programa “Idosos em Movimento” à equipa de trabalho 

 

Janeiro a Setembro 

Apoio à realização dos Concertos mensais da Orquestra Filarmonia das Beiras. 

 

Janeiro a Dezembro 

Coordenação da Comissão de Toponímia da Câmara Municipal de Aveiro  

Descrição: Preparação das reuniões da Comissão para avaliação dos diversos processos presentes 

para emissão de parecer e posterior sujeição ao Executivo camarário. 

Gestão da agenda cultural na página da internet da Câmara 

 

Fevereiro 

Apoio ao Corso Carnavalesco da Paróquia da Glória, que decorreu a 22 e 24 de Fevereiro  

 

Apoio ao lançamento do CD “Vozes e Ritmos no Tempo”, do grupo Segue-me à Capela, no 

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro a 28 de Fevereiro 

 

Conclusão e apresentação dos programas “Sénior Mais” e “Uma Cidade Para a Família”. 

Estes programas, da responsabilidade da Divisão de Acção Social, contam com o apoio desta 

Divisão nos seus diversos aspectos: programação, divulgação, etc. 

 

Fevereiro a Julho 

Apoio à programação da animação cultural do Euro2004 

 

Março 

Comemoração do Dia Mundial do Teatro — 27 e 28 de Março  

Em parceria com: Junta de Freguesia de São Jacinto, Santa Casa da Misericórdia, Associação 

Teatral de Fátima e Junta de Freguesia de Santa Joana 
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No dia 27 de Março à tarde, organizámos (em São Jacinto) um atelier de construção de 

fantoches, especialmente dirigido às crianças daquela Freguesia e com o apoio da Junta; 

participaram cerca de 60 crianças. 

Promovemos ainda duas peças de teatro, do Projecto Buh!, uma que decorreu nos Claustros da 

Santa Casa da Misericórdia (às 22.00 h, “…mil dores, amando-Te”, com texto construído a partir 

das cartas de Soror Mariana Alcoforado) e outra às 24.00 h, na Praça do Peixe (“Futurus, ou o 

presente em movimento”, uma performance teatral construída com textos do Movimento 

Futurista). 

Já no dia 28, à tarde, a Associação Teatral de Fátima levou a sua peça “Pobres e Corcundas” ao 

auditório da Junta de Freguesia de Santa Joana, uma actividade aberta a toda a população. 

 

Março a Julho 

Formação de Animadores Locais 

Data/Período: 4 cursos de 60 horas 

Descrição: O Desenvolvimento Local e a Formação de Animadores Culturais. 

O programa de animação das freguesias levado a cabo pela Divisão de Acção Cultural tem como 

principal fim proporcionar diversos momentos de animação cultural, criar públicos,  dinamizar 

as associações culturais e especialmente lançar "sementes" de desenvolvimento local. 

Destinatários: População interessada na área da Animação  

Objectivo Geral: Dotar os formandos de capacidades técnicas/conhecimentos para 

desempenharem funções de animadores culturais de forma eficiente. 

Objectivos específicos: 

• Permitir a aquisição de conhecimentos plásticos, musicais, dramáticos, desportivos e 

ambientais capazes de dinamizar, envolver e desenvolver uma comunidade; 

• Fazer sentir que a Educação pela Arte é um elemento base para o desenvolvimento 

das diversas faixas etárias; 

• Promover o voluntariado como forma de dinamizar actividades nas Freguesias. 

Metodologia: Devido ao elevado número de inscritos (65 pessoas; cerca de 90 

interessados em lista de espera) estamos a realizar quatro (4) cursos em simultâneo. 

Assim, ao longo da formação serão ministradas sessões de Expressão Plástica, Musical e 

Dramática e ainda Educação Ambiental e Animação Desportiva.  

Divulgação: Esta formação foi divulgada nos vários meios de comunicação social e 

através das Juntas de freguesia, associações culturais, etc. 

Avaliação: A avaliação do curso será contínua de forma a permitir reajustamentos, caso sejam 

necessários. 

Contudo, os formandos foram avaliados tendo em conta diversos critérios: intervenções na sala 

de aula, apresentação de trabalhos de grupo, atitudes e valores, empenhamento, participação e 

apresentação de novas propostas de trabalho. 
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Março a Agosto 

Preparação da XXV FARAV – Feira de Artesanato da Região de Aveiro 

Reuniões preparatórias com a Comissão e organização da Candidatura da Feira ao programa de 

apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Divulgação do evento e distribuição das 

Fichas de Inscrição por todos os possíveis interessados. Recepção das inscrições. 

 

Março a Dezembro 

Viver (n)as Freguesias 

Em parceria com: Divisão de Acção Social, Divisão de Ambiente, Divisão de Desporto, Divisão de 

Educação, Divisão de Juventude, Associações do Concelho, Juntas de Freguesia. 

Descrição: As acções desenvolvidas, no ano transacto, no âmbito do Programa de Animação das 

Freguesias alcançaram e podemos mesmo afirmar que ultrapassaram os objectivos propostos. 

Neste sentido, avançámos para a continuidade do referido Programa, cujos destinatários são: 

crianças, jovens, idosos, portadores de deficiência e comunidade em geral. 

Objectivo Geral: Ocupar o tempo livre das crianças, jovens, idosos, portadores de deficiência e 

da população em geral proporcionando-lhes actividades educativas, culturais, lúdicas, 

desportivas e recreativas. 

Objectivos específicos: Dinamizar as freguesias; Sensibilizar a apetência das crianças e jovens 

para as diversas actividades lúdicas, culturais, educativas, desportivas, recreativas e 

desportivas; Desenvolver a criatividade das crianças e jovens, assim como as suas capacidades 

motoras, intelectuais e afectivas; Animar e valorizar os largos e jardins das freguesias; Dar 

resposta às necessidades culturais sentidas pela população; Rentabilizar os recursos locais; 

Fomentar a participação da população e a interacção entre as diversas instituições; 

Descentralizar a cultura e a animação dos centros urbanos; Ajudar a desenvolver o sentido 

crítico, artístico e criativo das populações das freguesias. 

Metodologia: O projecto percorreu as várias freguesias do concelho de Aveiro entre os meses de 

Março e Dezembro. O calendário foi elaborado tendo em conta o número de freguesias, espaços 

disponíveis, horários e número de participantes. Assim, contactaram-se as entidades locais, 

nomeadamente, Juntas de Freguesia (houve uma reunião preparatória com os Presidentes), 

Agrupamentos de Escolas e Associações da mais diversas índole, de modo a estabelecer uma 

relação de parceria entre os intervenientes com o intuito de alcançar uma plena articulação. 

Divulgação: A divulgação foi feita através de flyers e dos meios de comunicação social dirigidos 

às escolas, ATL's e associações da mais diversa índole. 

Avaliação: A avaliação foi contínua de forma a permitir reajustamentos, caso necessário; 

contudo, no final do projecto será elaborado um relatório que nos permita fazer uma análise 

mais pormenorizada do mesmo. 

Calendário: 

Nossa Senhora de Fátima — 13 de Março; Vera Cruz — 23 de Maio (em conjunto com a 

comemoração do aniversário da Casa  Municipal da Juventude); Eixo — 29 de Maio; Esgueira — 5 
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de Junho; Cacia — 26 de Junho; Aradas — 10 de Julho; Oliveirinha — 13 de Julho; São Bernardo 

— 20 de Julho; São Jacinto — 27 de Julho; Requeixo — 29 de Julho; Nariz — 9 de Setembro; 

Glória — 12 de Setembro; Eirol — 18 de Setembro; Santa Joana — 17 de Dezembro. 

 

Maio 

Apoio à realização do concerto coral, pelo Coral Polifónico de Aveiro e Coral de Mafra, na Junta 

de Freguesia de Cacia, no dia 1 de Maio. 

 

Apoio às comemorações do 155º aniversário da Freguesia de Oliveirinha, a 2 de Maio 

Descrição: Estabelecimento de contactos com a Fanfarra do Centro de Formação da Costa do 

Valado e a Banda e Escola de Música da Quinta do Picado, para participarem nas referidas 

comemorações. 

 

“Dias Diferentes” — 19 a 29 de Maio 

Descrição: 

No âmbito de um de estágio de Animação e Produção Artística inserido no projecto de Animação 

das Freguesias, a ser desenvolvido na Divisão de Acção Cultural da Câmara Municipal de Aveiro, 

planificou-se uma semana com vários eventos culturais a ser realizados numa das freguesias do 

concelho. 

Com o intuito de dinamizar uma das freguesias mais carentes e limítrofes, pensamos assim, em 

actividades para as várias faixas etárias dos residentes da freguesia. Formações a vários níveis, 

actividades de promoção da leitura, ateliers plásticos, cinema ao ar livre, passeio para a 3ª 

idade e o “Largo do Saber”, que reúne mostras de artesanato com artistas plásticos trabalhando 

ao vivo, trabalhos realizados na freguesia, rastreios a nível da saúde e participação de grupos 

de música do concelho são os eventos que irão animar estes dias. 

Destinatários: Crianças, jovens, idosos, pais, pessoas portadoras de deficiência e público 

Objectivo Geral: Proporcionar às populações da freguesia diversos momentos de animação 

cultural de forma a promover o desenvolvimento local. 

Objectivos específicos: Dinamizar a freguesia; Sensibilizar a apetência das crianças, idosos, 

jovens, pessoas portadoras de deficiência e população em geral para as diversas actividades 

lúdicas, culturais, educativas, desportivas e recreativas; Promover a leitura; Proporcionar 

formação nas mais diversas áreas; Dar a conhecer o artesanato da região; Chamar a atenção 

para prevenção de doenças; Motivar a população a participar nas actividades da comunidade; 

Desenvolver a criatividade bem como capacidades motoras, intelectuais e afectivas; Animar e 

valorizar os espaços da freguesia; Descentralizar a cultura dos grandes centros urbanos; Dar a 

conhecer e desenvolver o gosto pelas diversas formas de expressão artística. 

Metodologia: O projecto consiste em três vertentes. A primeira, direccionada para a infância, 

através da dramatização de histórias de forma apelativa e realização de ateliers de expressão 

plástica. A segunda, destinada a jovens e adultos através de actividades culturais, desportivas e 
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formativas. A terceira vertente foi direccionada aos idosos com a realização de um passeio onde 

se aliou o meio envolvente a actividades lúdicas. 

 

Maio 

Apoio à organização do Ciclo de Conferências “Biologia na Noite III” 

 

Colaboração com a Divisão de Acção Social na realização do programa “Uma Cidade Para a 

Família” 

 

Maio a Julho 

Apoio e acompanhamento do programa de animação cultural do Euro2004 – “Aveiro em Festa” 

Descrição: Apoio à produção e acompanhamento do programa referido, nomeadamente no que 

diz respeito aos concertos musicais, espectáculos de teatro e animação de rua. 

 

Junho 

Apoio à realização da 1ª Regata de Bateiras, que se realizou a 20 de Junho 

Em parceria com: Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro e da Junta de Freguesia da 

Murtosa 

Descrição: A Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro, com o objectivo de revitalizar o 

uso da vela nas embarcações tradicionais da Ria, organizou esta 1ª Regata de Bateiras à Vela, 

com largada da Torreira, partida oficial junto a S. Jacinto e chegada à Torreira, e posterior 

entrega de prémios. 

 

Julho  

Apoio à participação da Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro no evento 

BREST’2004 

Data/Período: 10 a 15 de Julho 

Em parceria com: Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro 

Descrição: BREST – Festa Internacional do Mar e dos Marinheiros é o maior evento mundial de 

embarcações tradicionais, clássicas e históricas; a Câmara Municipal de Aveiro apoiou a 

participação da Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro, ajudando a custear o 

transporte de um barco moliceiro pertença daquela Associação. 

Para uma melhor percepção da dimensão e importância do evento, por favor consultar 

http://www.brest2004.fr/ 

 

Julho e Agosto 

Regata de Moliceiros e Concurso de Painéis 

Em parceria com: Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro e Região de Turismo da 

Rota da Luz 

http://www.brest2004.fr/
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Descrição: Integrada nas Festas de Verão, a regata contou com a participação de 30 barcos, 

tendo realizado o seu percurso habitual, entre a Torreira e Aveiro, no dia 31 de Julho; a 1 de 

Agosto, de manhã, reuniu o júri de apreciação dos painéis, tendo sido efectuada a cerimónia de 

entrega dos prémios (da regata e do concurso) nesse dia à tarde. 

 

Agosto 

Comemoração do 75º Aniversário do nascimento de José Afonso, a 2 de Agosto  

No âmbito das Comemorações do 75º Aniversário do nascimento, em Aveiro, de José Afonso foi 

realizada, no dia 2 de Agosto, uma homenagem ao cantor através da atribuição do seu nome a 

uma rua no centro da cidade e da realização de um concerto, no Rossio, com Victor Almeida e 

Silva e Sérgio Godinho. 

 

Realização da XXV FARAV - Feira de Artesanato da Região de Aveiro 

7 a 15 de Agosto 

Descrição: A XXV Feira de Artesanato da Região de Aveiro e XVII Mostra Nacional e Internacional 

de Artesanato esteve patente nos dois pavilhões do Parque de Exposições de Aveiro, onde 

acolheu cerca de 200 expositores sendo que destes 92 estiveram a trabalhar ao vivo, 

enriquecendo desta forma o certame. Uma das novidades desta edição, foi a recuperação de um 

barco moliceiro no espaço da Feira, conforme é feita em estaleiro. Para além disso, contámos 

também com a mostra do Projecto “Rialidades”, um CD com informação diversa sobre a Ria de 

Aveiro, suas gentes e tradições, e que inclui fotografias, filmes (muitos deles inéditos e de 

época).  

Relativamente ao Concurso “A Melhor Peça de Artesanato” concorreram 74 artesãos, com 

outras tantas peças, tendo sido atribuídos 11 dos 15 prémios existentes.  

Este ano realizou-se, ainda, a 9ª Feira de Gastronomia Rota da Luz/FARAV 2004. 

 

Agosto e Setembro 

X Estágio de Bailado e Dança de Aveiro 

30 de Agosto a 10 de Setembro  

Em parceria com: Teatro Aveirense 

Descrição: O Estágio de Bailado e Dança de Aveiro tem vindo a assumir um papel preponderante 

junto dos amantes da dança, sendo um espaço de iniciação e de  aperfeiçoamento de técnicas 

(conforme os casos) nas mais variadas modalidades; neste sentido, 83 pessoas participaram no 

referido estágio nas modalidades de Dança Clássica, Dança Contemporânea, Danças Tradicionais 

e Variações de Repertório Clássico/Pontas. 

O Estágio decorreu no renovado espaço do Teatro Aveirense, com as aulas a serem ministradas 

no Palco, no Salão Nobre e na Sala Estúdio. 
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Como forma de encerrar esta actividade realizou-se uma aula aberta (10 de Setembro, 21.30 

horas, Teatro Aveirense) onde os alunos puderam demonstrar os conhecimentos adquiridos 

durante o estágio, com mais de 600 pessoas a assistir. 

 

Setembro 

Dia Europeu Sem Carros 

22 de Setembro 

Descrição: Colaboração com a Divisão de Ambiente na preparação das actividades a desenvolver 

no Dia Europeu Sem Carros. 

 

Apoio à realização da Regata de Nª Sª da Saúde 

25 e 26 de Setembro  

Em parceria com: Clube de Vela da Costa Nova e Região de Turismo da Rota da Luz 

Descrição: Regata de Moliceiros com concurso de Caldeiradas de Peixe confeccionadas nos 

barcos. 

 

Outubro 

Dia Mundial da Música – 1 de Outubro 

Realização de dois concertos ao ar livre, com a Escola de Música Riff na Praça Joaquim Melo 

Freitas, e com a Escola de Música Adágio no largo fronteiro à Biblioteca Municipal; à noite, 

realizou-se um concerto de Jazz, pelo Quarteto de Saxofones de Aveiro, no Salão Nobre do 

Teatro Aveirense; 

 

Outubro e Novembro 

Apoio à realização do Festival “Máscara VIII”, do INATEL 

29 de Outubro a 6 de Novembro 

Apoio a todas as actividades (atelier,…) conducentes à realização do espectáculo de Luz Negra 

que decorreu ao ar livre, na noite do dia 6 de Novembro, no Canal Central da Ria. 

 

Novembro 

Apoio ao Campeonato Nacional das Profissões (IEFP), que decorreu de 9 a 14 de Novembro 

Descrição: Apoio logístico à organização do Campeonato. 

 

Atelier de Fantoches, a 13 de Novembro 

Realização de um atelier de fantoches com as crianças da freguesia de Nariz; 

 
Agenda Cultural 

Recolha de informação para a reedição da Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente 

através do contacto com todas as Associações Culturais; 
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Dezembro 

Animação de Natal 

4 a 22 de Dezembro 

Preparação do programa de animação de Natal que inclui o Bazar, a Ludoteca, a animação de 

rua, concertos corais, a festa de Natal para os Idosos, teatro para a infância, …; 

 

Carta Cultural do Concelho 

10 de Dezembro 

Realização dos contactos com as Associações culturais, agentes e produtores culturais para a 

concretização do primeiro dos debates promovidos no âmbito da realização da Carta Cultural e 

dedicado ao tema “Comunicação e Cultura”. 
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6.2.2. MUSEU DA REPÚBLICA ARLINDO VICENTE 

 

Dezembro 2003 a Fevereiro 2004 

Exposição Lauro Corado — Pintura 

6 de Dezº de 2003 a 29 de Fevº de 2004  

A exposição de pintura de Lauro Corado, que inicialmente estava previsto encerrar a 1 de 

Fevereiro, foi prolongada até 29 do mesmo mês. Foi visitada por 3027 pessoas. 

 

Janeiro a Dezembro 

Execução de tarefas diversas conducentes à abertura do Museu 

Continuação do processo de inventariação e de digitalização da colecção; contactos e reuniões 

com os Comissários para a definição do Programa Museológico. 

 

Março a Maio 

Exposição “Zyklon b”, de António Quintas 

5 de Março a 30 de Maio   

Abordando a temática do holocausto nazi durante a 2ª Grande Guerra Mundial, a exposição foi 

visitada por 1547 pessoas. 

 

Novembro 

33ª Exposição Anual do Aveiro Arte. 

6 a 30 de Novembro 

Apoio à preparação e montagem da exposição que foi visitada por 986 visitantes. 

 
GALERIA MUNICIPAL | PAÇOS DO CONCELHO 

 

Março | Abril 

Exposição “Escolas: imagens da nossa memória” | Galeria Municipal 

5 de Março a 1 de Abril 

Em parceria com: CAE – Centro de Área Educativa de Aveiro 

Montagem da exposição na Galeria Municipal, que foi visitada por 922 pessoas 

 

Maio 

Exposição “A mais jovem nação do mundo – no 2º aniversário da independência de Timor-Leste” 

| Galeria dos Paços do Concelho 

20 a 27 de Maio 

Em parceria com: Bagagem Teatro – Associação Cultural 
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Preparação e execução de todo o material publicitário (cartazes, flyers,…). Montagem da 

exposição na Galeria, que foi visitada por cerca de 150 pessoas. 

 

Junho 

Exposição de Rui Mendo “Desenhos e Aguarelas” | Galeria dos Paços do Concelho 

5 a 27 de Junho 

Preparação e montagem da exposição na Galeria. 

 

Exposição “Desenhos e Aguarelas”, de Rui Mendo  

5 a 27 de Junho 

Montagem da exposição na Galeria, que foi visitada por 382 pessoas. 

 

Julho 

Exposição de Pintura “Luzes e Cores de Aveiro”, de Vera Regina 

3 a 18 de Julho 

Preparação e montagem: transportes e apoio à divulgação. A mostra foi visitada por 453 

pessoas. 

 

Julho | Agosto 

Exposição de Fotografia “Marcas do Tempo”, de Fernando Subtil 

24 de Julho a 8 de Agosto   

Preparação e montagem da exposição, que foi visitada por 276 pessoas. 

 

Agosto | Setembro 

Exposição “Dança”, fotografias de Zé Lú 

30 de Agosto a 18 de Setembro 

Apoio à montagem da exposição, visitada por 215 pessoas. 

 

Novembro 

A Bíblia Manuscrita 

5 a 21 Novembro 

Em parceria com: Sociedade Bíblica de Portugal e Equipa de Coordenação Local 

Apoio à montagem do Scriptorium; por aqui passaram, nos três fins de semana em que o 

projecto funcionou, cerca de 1200 pessoas. 
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GALERIA do Edifício da CAPITANIA  

 

Maio a Julho 

Exposição A Ria de Aveiro e a Arqueologia Náutica e Subaquática em Portugal – no Edifício da 

Antiga Capitania 

28 de Maio a 4 de Julho 

Em parceria com: CNANS – Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática 

Exposição de objectos recolhidos nas sucessivas campanhas de escavações subaquáticas 

realizadas na Ria de Aveiro e em outros locais do país; conjunto de painéis sobre o “percurso” 

da Arqueologia Subaquática em Portugal. Foi visitada por 3265 pessoas. 

 

Julho a Outubro 

Exposição Aveiro em Papel Salgado 

10 de Julho a 5 de Outubro 

Em parceria com: fotógrafo Adriano Miranda; editora Assírio & Alvim. 
Exposição de fotografias realizadas por Adriano Miranda (Editor de Fotografia do Jornal Público), 

aveirense, usando a técnica do papel salgado (técnica de impressão dos inícios da história da 

fotografia; década de 30 do século XIX). A Exposição foi visitada por cerca de 3500 pessoas. 

 

Outubro | Novembro 

Exposição “Luz Negra” 

29 de Outubro a 4 de Novembro 

Em parceria com: Artelier 

Apoio à montagem da Exposição que, nesta semana, foi visitada por cerca de 800 pessoas. 

 

 

GALERIA MORGADOS DA PEDRICOSA  

Após a assinatura do protocolo de cedência deste espaço com o AveiroArte, passámos a prestar 

apoio à montagem das exposições aí realizadas. Assim: 

 

Exposição do Aveiro Arte – inauguração da Galeria Morgados da Pedricosa  

15 de Maio a 6 de Junho 

 

Exposição do Aveiro Arte – Euro’2004 

Junho  

 

Exposição do Aveiro Arte – “Vespas”, de Ferreira de Almeida 

Julho/Agosto  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 113  

Exposição do Aveiro Arte – “Som e Luz na Noite”, de Acácio Rodrigues 

Setembro  

Exposição do Aveiro Arte, de Ivo 

2 de Outubro a 2 de Novembro  

 

Exposição do Aveiro Arte, de Mário Silva 

18  de Novembro a 2 de Dezembro 

 

Exposição do Aveiro Arte, de Ye Pei Rong 

4 de Dezembro a 6 de Janeiro de 2005 

 

CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS DE AVEIRO 

 

Junho 

Exposição ACAV  | Centro Cultural e de Congressos 

4 a 13 de Junho 

Preparação da exposição, em parceria com a Associação: transportes a apoio à divulgação. 

 

Agosto e Setembro 

Exposição do Concurso “Aveiro Jovem Criador” 

Apoio à montagem da exposição, organizada pela Divisão de Juventude, na Sala 1 do Centro 

Cultural e de Congressos. 

 

OUTROS ESPAÇOS 

 

Novembro 

Pintura, de Rolendis Solá Albuquerque, no átrio da Biblioteca Municipal 

8 a 27 de Novembro  

Apoio à montagem da exposição  

 

Novembro e Dezembro 

Exposição “(Re)Construção”, Fotografia de Michael Bry 

Montagem da exposição na Sala do Forno do Centro de Formação Profissional.  
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6.2.3. CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS DE AVEIRO 

 

Em 2004, entre as actividades que ali decorreram estão as reuniões com 67 acções realizadas , 

seguindo-se  os seminários com 67 acções, 37 espectáculos e por fim 7 conferências, 5 

congressos, 5 exposições, 5 acções de formação. 

  

 

 

 

MÊS OCUPAÇÃO 

Janeiro 4265 

Fevereiro 4710 

Março 4521 

Abril 4896 

Maio 8630 

Junho 3388 

Julho 1483 

Agosto 1183 

Setembro 959 

Outubro 4795 

Novembro 953 

Dezembro 5990 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 115  

6.2.4. DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO 

 

1. Pesquisa/Investigação 

No âmbito da rubrica Pesquisa/Investigação procedeu-se ao levantamento dos fundos 

documentais, bibliográficos e iconográficos nos seguintes temas:  

Cronograma das acções: 

Investigação Período 

Georeferenciação do património – SIG Janeiro-Março 

Mamoa de Mamodeiro Fevereiro 

Limites Administrativos Angeja Fevereiro 

Listagem do Património EURO 2004 Fevereiro-Maio 

Casa do Seixal e Capela Madre de Deus Março 

Casa Mário Belmonte Pessoa Maio; Novembro-Dezembro 

Cemitério Central de Aveiro – Muralha Maio-Julho 

Museu Virtual de Arte Público Julho-Dezembro 

Casa Eça de Queirós Agosto 

Estação de Caminho de Ferro Outubro 

Pontes de S. João de Loure Setembro-Novembro 

Quinta da Condessa de Taboeira Dezembro 

Agra do Crasto Dezembro 

  

 

2.Preservação/Salvaguarda 

2.1 Intervenções 

No âmbito da temática preservação/salvaguarda fez-se o registo de alguns processos de 

demolição, nomeadamente fotográfico e descritivo. Este trabalho é quase sempre acompanhada 

pela recolha de material quer das estruturas parietais, quer dos elementos decorativos que as 

integram ou mesmo de peças que compõem o seu interior. 

 

2.2 Comissão Consultiva de Património Edificado 

A seguir inumeram-se os processos analisados no âmbito da Comissão Consultiva de Património 

edificado: 

Sessão 

N .º Data 

Processos 

2 8  de Julho 1085/54 

3 15 de Julho  738/83;   5/87;   687/53 

4 2 de Setembro 448/96; 239/04; 184/95; 214/04; 538/82; 144/89 

5 7 de Outubro 726/98;  363/94;  298/04;  532/66;  539/67;   

6 11 de Novembro 239/04;  178/04;  19/74;  245/04;  209/74 

7 2 de Dezembro 449/84; 1239/53;  212/2000;  138/90;  Quinta da Condessa 

de Taboeira; Capela S. Tomás de Aquino;  processos de 

classificação (7) 
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2.3 Arqueologia 

“Carta das áreas de sensibilidade arqueológica” – A definição de áreas de sensibilidade 

arqueológica com a identificação dos possíveis vestígios que aí se poderão encontrar, bem como 

a georeferenciação dos sítios arqueológicos detentores de Código Nacional de Sítio (CNS), 

pretende que venha a funcionar como elemento de referência e a ter em conta pelos vários 

Departamentos que intervêm, em termos urbanísticos, no território com concelhio (DDPT, 

DPGOM, DGUOP). Para além de se assegurar o conhecimento e a salvaguarda do património 

arqueológico, pelo seu registo será possível (com o avançar do tempo e ao ritmo das várias 

intervenções urbanísticas que vão tendo lugar) reconstituir o traçado da cidade antiga. 

 

2.4 Conservação e Restauro 

Tendo por base o princípio da conservação como um instrumento privilegiado para a 

salvaguarda, bem como a constituição do acervo que integra a reserva municipal, procedeu-se 

às seguintes intervenções: 

Cronograma das acções desenvolvidas 

Acções Período 

Major Pessoa – recolha de doc.  objectos e dos azulejos Janeiro - Fevereiro 

Diagnóstico e remoção do painel azulejar da Capitania Fevereiro 

Apoio aos 25 anos da ADERAV Fevereiro 

Diagnóstico e proposta de tratamento do José Estêvão Fevereiro 

Diagnóstico e remoção dos painéis do Parque D. Pedro Fevereiro 

Diagnóstico e proposta de tratamento com orçamento do espólio do Museu da Republica Março 

Diagnóstico e remoção de uma placa pétrea – Parque D. Pedro Março 

Diagnóstico das peças adquiridas à EXPO 98 – Fábrica da Pinheira Março 

Candidatura de Aveiro ao II Prémio de Calçada à Portuguesa Março 

Maria da Fonte - tratamento Março - Maio 

Capela Nª Srª da Saúde – S. Bernando – análise estrutural e encaminhamento para 

conservação e restauro 

Abril 

Major Pessoa – remoção amostras pétreas e das argamassas Junho 

Rede portuguesa de Biodeteriorização – Constituição da rede Junho 

Restauro de pintura da CMA Julho 

Diagnóstico e proposta de intervenção dos painéis da antiga fábrica Aleluia Julho 

Mudanças da Reserva Municipal Agosto 

Banco do Azulejo – Inventariação Agosto-Dezembro 

Remoção de painel azulejar “Royal School of Languagues” Outubro 

Consolidação da parede em pedra de Eirol da nova JF Vera Cruz Novembro 

Diagnóstico e proposta de tratamento para os painéis Casa Morgados Pedricosa Novembro 

Espólio Resende - Caracterização Dezembro 

 

3. Divulgação 

Uma das áreas mais importantes em termos culturais e turísticos é sem dúvida a questão da 

promoção do património local. 
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O facto de se ter criado o hábito das visitas a efectuar à área urbana, origina as frequentes 

solicitações, muito embora em 2004 se tenha aceite uma pequena quantidade face aos pedidos 

efectuados por questões de gestão do Serviço,  pelo que se registaram: 

 

Data  n.º 

pessoas 

Tipo de visita  Grupo  

4 Março 8 Centro histórico, Arte Nova, 

património religioso...  

Associação de Guias Intérpretes Nacionais 

13-14 Março 40 Património religioso, arte nova Centro Nacional de Cultura 

19 Março 65 Arte Nova  Escola Sec. Marco de Canaveses 

22 Março 50 Centro Histórico Escola Sec. José Estêvão, Aveiro 

19 Abril 35 Centro Histórico Idosos de instituições do concelho 

26 Setembro +-50 Património escondido Jornadas Europeias do Património 

9 Outubro 50 Centro Histórico, religioso Antigos Alunos Colégio Externato de Gaia 

5 Dezembro (21)* Centro Histórico Encontro Nacional Ass. Juvenis 

* apesar de inscritos não compareceram.  

 

 

4. Projectos 

4.1 Herança Cultural na Sala de Aula 

Património e Cultura são os dois valores/princípios que estão na base da Herança Cultural na 

Sala de Aula. Uma iniciativa cuja dinâmica procura reforçar o sentimento de pertença e de 

identidade. A profícua experiência de 2003, reflectida no crescente interesse manifestado pelos 

formandos inscritos e na diversidade de temas abordados, a qual permitiu reunir um vasto leque 

de especialistas, levou a reincidir o processo no mesmo projecto, embora com novos assuntos, 

mas sempre com o mesmo princípio subjacente: o conhecimento/divulgação do património 

cultural com especial enfoco para realidade de Aveiro. 

O sal, a biodiversidade da Ria a par de costumes e tradições, mais próximas do que é a génese 

das comunidades locais; o património edificado focando uma vertente religiosa e a 

contemporaneidade; as diversas actividades, que em moldes artesanais ou industriais (moagens, 

cerâmica e azulejaria) marcaram a vida sócio-económica de Aveiro, foram os temas 

privilegiados desta edição. 

A acção decorreu entre 19 de Abril e 8 de Maio, diariamente no Centro Cultural e de Congressos 

de Aveiro, Museu da República Arlindo Vicente e Biblioteca Municipal de Aveiro. 

Ao temas abordados intitulavam-se: A biodiversidade da Ria de Aveiro; Conversas Salgadas; 

Património de saberes; Música, dança e trajes tradicionais da região de Aveiro, Cemitérios: a 

arte da eterna morada; Arte ao serviço da Fé; Contemporaneidades arquitectónicas, Sistemas 

tradicionais de moagem; Da olaria tradicional à indústria cerâmica; Paredes Coloridas e 

Património e Cidadania. 

 

4.2 Feira do Turismo 
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A Feira do Turismo decorreu entre os dias 24 a 26 de Março de 2004 na Universidade de Aveiro. 

A Câmara Municipal de Aveiro esteve representada com um stand alusivo à Imagoteca Municipal 

e ao Ecomuseu Marinha da Troncalhada com o objectivo de promover estes serviços junto de 

novo público. 

 

4.3 Seminário Internacional sobre o Sal Português 

A realização deste seminário enquadrou-se no cruzamento de vários contextos, nomeadamente: 

no contexto historiográfico, pelo esquecimento a que tem sido votado o estudo do Sal 

Português, desde os trabalhos, internacionalmente conhecidos, de Virgínia Rau; no contexto da 

comunidade científica, por se sentir o carácter episódico de algumas iniciativas isoladas, quer a 

nível nacional quer internacional; no contexto da comunidade em geral, dada a emergência de 

um novo olhar acerca da utilidade e potencialidade do sal, ressurgindo o interesse pelo 

ecossistema e paisagem salícolas; no contexto de projecto anteriores, em particular na área do 

ambiente e da história do meio ambiente, que salientaram a evolução da paisagem e a 

necessidade de avaliação de um estudo que valorize as novas funções de carácter ambiental; no 

contexto de compromissos assumidos no sentido de uma implantação do desenvolvimento 

sustentável em torno do salgado. Organizado pelas Universidades do Porto e Aveiro a Câmara 

Municipal de Aveiro aliou-se ao projecto tendo dado apoio logístico, programa cultural e almoço 

na ilha do Monte Farinha oferecido aos palestrantes.  

 

4.4 INTERREG III “Sal – Salinas do Atlântico” 

O desenvolvimento económico e social produzido no séc. XX provocou um desaparecimento dos 

modos tradicionais de vida, a redução drástica e o abandono da produção artesanal de sal e por 

consequência a detriorização do meio ambiente: a perda do know-how e do património 

histórico. O objectivo da dimensão transnacional do projecto é fundamental para a eficácia das 

medidas a desenvolver: 

o estabelecer uma rede de Salinas Tradicionais do Arco Atlântico para o 

desenvolvimento turístico: logo comum – Rota do Sal; 

o descobrir um novo e inovador produto conhecido como produção de sal artesanal; 

o definir um valor europeu de qualidade do sal como produto alimentar; 

o formação de novos marnotos para assim respeitarem as normativas definidas nos 

valores de qualidade; 

o fomentar o associativismo dos produtores de cada salina; 

o promover o intercâmbio e relação dos salineiros; 

o cooperação para a investigação na área do meio ambiente 

Durante o ano de 2004 foi efectuada e aprovada a candidatura, tendo como associados 31 

parceiros de quatro países, nomeadamente: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. 

 

4.5 Recriação da Venda de Peixe a Retalho de fins do século XIX 
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A exemplo dos anos transactos a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia da Vera 

Cruz promoveram e organizaram a “Recriação da venda do Peixe a Retalho de fins do século 

XIX”, com o objectivo de mobilizar a memória dos grupos etários mais elevados e, em 

simultâneo, despertar curiosidade dos mais novos para as questões identitárias. 

Iniciativa de forte carácter histórico alusiva a factos importantes para a cidade de Aveiro, fiel a 

tradições da época e que remonta, contou com uma forte participação de várias associações 

locais. 

Contou com cerca de 140 figurantes, trajados a rigor e representando “papéis específicos” 

animaram a zona da Praça do Peixe e Cais dos Mercantéis, na companhia de artesãos que 

trabalharam ao vivo. 

 

4.6 Botadela 

A Festa da Botadela consiste na preparação da marinha para dar início à produção de sal. A 

festa inclui, ainda, a aplicação tradicional da ândoa, uma argila azulada, nos cristalizadores de 

sal, um processo que foi já substituído pelo arreamento e o arriar da moira que era 

acompanhada por danças e cantares da época, interpretados pelas mulheres e filhas dos 

marnotos. A actividade contou ainda  com a limpeza dos muros exteriores da marinha a recolha 

da salicórnia, o método tradicional de medição da salinidade das águas, a limpeza e plantação 

da horta, a forma ancestral de afugentar as bruxas, o transporte do moliço, o processo de 

redura (tirar o sal), de bulir, o transporte tradicional do sal à cabeça, além da narrativa de 

várias histórias ligadas ao sal. A festa culminou com a confecção da janta (almoço), com 

ementa tradicional, confeccionado pelas mulheres dos marnoto. 

 

4.7 MUSEAVE – Rumos Cruzados (candidatura ao POSI) 

Constitui base deste projecto a valorização de narrativas (contextualização histórica da origem 

do Museu, a importância da Ria e do Sal, os materiais de construção do edifício, a vivência 

conventual), de espaços e dos equipamentos do Museu de Aveiro (Entidade Principal), e dos 

seus parceiros Freguesia de Ouca – Câmara Municipal de Vagos, Museu da Palhaça – Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro e o Ecomuseu Marinha da Troncalhada e Museu Etnográfico de 

Requeixo – Câmara Municipal de Aveiro. Com este projecto pretende-se cruzar o saber 

acumulado e a herança patrimonial e estabelecer de modo criativo os suportes (aplicações na 

área da informática) para a concretização do projecto e os meios para a transmissão de 

conteúdos. Deste modo, é esperado contribuir para a integração das crianças, jovens, dos 

grupos de interessados num movimento cultural onde a história se (re)vive. Como resultado é 

esperado criar produtos materiais que sirvam de ferramenta pedagógica, recreativa e 

informativa (edutainment), constituídos com base nos conteúdos das Entidades envolvidas e 

acessíveis via Internet, funcionando de forma optimizadora e inovadora. 

Durante o ano de 2004 foram efectuadas várias reuniões para traçar directrizes fundamentais 

para a execução do projecto. Foi, ainda, apresentada e aprovada a candidatura. 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 120  

4.8 Jornadas Europeias do Património 

Na sequência de anos anteriores comemoraram-se, a 26 de Setembro as Jornadas Europeias do 

Património. Uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da União Europeia coordenada em 

Portugal pelo IPPAR. È seu objectivo primordial permitir o livre acesso a monumentos e sítios, 

bem como a actividades culturais nos vários países participantes (em número de 47) com o 

intuito de estimular o público a redescobrir e a apreender o saber patrimonial resultando isto 

num grande momento europeu e numa experiência de cidadania, traduzida em projectos de 

cooperação transfronteiriça. 

Imbuída neste espírito e ciente do seu papel na sensibilização e divulgação do património 

cultural como formas privilegiadas para garantir a sua salvaguarda e preservação, a Câmara 

Municipal de Aveiro associou-se ao evento estando a programar várias iniciativas: visitas à fauna 

e flora da Ria e percursos pelo programa musical no Ecomuseu Marinha da Troncalhada. 

 

4.9 Museu Virtual de Arte Pública 

Museu Virtual de Arte Pública é uma acção do Ministério da Cultura, tendo a Câmara Municipal 

de Aveiro se aliado ao projecto. Este consiste num portal temático que reúne informação 

relativa aos diversos constituintes que congregam actualmente a arte concebida para a via 

pública e que se insere de forma significativa no actual tecido urbanístico nacional, tal como a 

escultórica e os painéis cerâmicos. 

 

4. 10 Carta do Património 

A Carta do Património visa georeferenciar o património edificado do concelho de Aveiro. O 

objectivo deste documento é servir de base à politica de salvaguarda e preservação do 

edificado (centro de identidade colectiva) e, em simultâneo, à revisão do PDM. Consiste ainda 

em dar cumprimento ao actual – Lei 107/2001, de 8 de Setembro. 

A Carta do Património permitirá planear em termos de ordenamento do território e também 

servir de base à acção de salvaguarda preventiva, evitando situações de constrangimento futuro 

já verificados nas grandes cidades nacionais: fenómeno de desertificação dos imóveis nos 

centros urbanos. 

Durante 2004 inventariou-se a freguesia da Vera Cruz, a título experimental. 

 

4.11 Plano de Preservação e Salvaguarda do Azulejo – Banco do Azulejo 

O Banco do Azulejo visa em primeira instância estimular a salvaguarda e preservação do 

património azulejar do concelho de Aveiro e estimular à participação nessa mesma salvaguarda 

entre a Comunidade Aveirense e a Autarquia. 

 

4.12 IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal 

O IAPXX é um projecto promovido pelo Conselho Nacional da Ordem dos Arquitectos com a 

colaboração das Autarquias, baseado num trabalho de campo à escala territorial, focado no 
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levantamento do património do Século XX e que conta com o apoio da ANMP. A elaboração 

deste inventário permitirá sensibilizar a opinião pública e os agentes económicos para a 

recuperação e gestão deste património cultural como elemento estruturante do 

desenvolvimento local. 

Os objectivos e conteúdos definidos são: 

o promover a classificação de alguns paradigmáticos exemplos; 

o promover recomendações para a estratégia do ordenamento do território; 

o realizar roteiros regionais em cooperação com as autarquias e o turismo.  

 

4.13 Roteiro dos Equipamentos Culturais 

O roteiro consiste no levantamento, análise geográfica e avaliação potencial dos vários 

equipamentos culturais existentes no concelho, por forma a explorar as suas potencialidades e 

minimizar as suas vulnerabilidades. 

 

4.14 EURO 2004 

A Divisão de Museus e Património Histórico integrou a equipa de Promoção, Relações Públicas e 

Publicidade do EURO 2004, tendo nesse âmbito desenvolvido as seguintes acções: 

  

• Igrejas abertas 

A acção Igrejas Abertas consistiu na abertura ao público dos vários espaços que compõem o 

conjunto arquitectónico de incalculável valor, durante um período alargado mas, conteúdo, 

coincidente com o Euro/2004. 

A abertura foi efectuada de forma consertada com voluntário sénior e, simultaneamente, com 

jovens oriundos dos concelhos de Aveiro e vizinhos. Isto permitiu uma cobertura total dos 

espaços a abrir e, em paralelo, zelar pelas condições fundamentais de segurança dos edifícios.  

 

• Guia do Visitante/Mapa e Roteiro do Concelho / Livro e Roteiro /Free Map Aveiro 

/Video Promocional /Micro-sites /stand promocional /exposições  

Elaboração de textos para o material promocional de Aveiro e de exposições que apresentam as 

características únicas da cidade e os recursos turísticos que a diferenciam das restantes.  
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5. Imagoteca Municipal de Aveiro 

Utentes Empréstimos Cedências Período 

Visitantes Utilizadores p/ act. 

culturais 

Em suporte 

digital1 

Jan.-Fev. --- --- --- --- 

Março-Abril --- --- 14 6 

Maio-Agosto --- --- 10 25 

Setembro 17 16 --- 7 

Out.-Dez 32 24 --- 6 

Subtotal 49 40 --- --- 

Total 89 24 44 

 Cedências efectuadas, na sua grande parte, à comunicação social mediante autorização superior. As restantes 

correspondem a solicitações de serviços internos, essencialmente o Gabinete de Design. 

 

6. Museus (dados estatísticos) 

6.1 Ecomuseu Marinha da Troncalhada 

As actividades desenvolvidas: 

- processo de manutenção e limpeza da marinha. 

 

Período Nº de visitantes 

Janeiro 33 

Fevereiro 45 

Março 299 

Abril 515 

Maio 956 

Junho 2995 

Julho 683 

Agosto 98 

Setembro 263 

Outubro 198 

Novembro 137 

Dezembro 54 

Total 6276 

 

 

6.2 Museu Etnográfico de Sant´Ana de Requeixo 

- Festa do Folar: concurso de folares com prémios atribuídos ao maior folar, ao mais pequeno e 

ao mais tradicional envolvendo toda a população da freguesia, seguido de convívio. Esta acção 

foi desenvolvida com a parceria do Grupo Cultural e Etnográfico da Freguesia de Requeixo. 
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Período Nº de visitantes 

Janeiro  

Fevereiro 268 

Março 170 

Abril 105 

Maio 437 

Junho 50 

Julho 41 

Agosto fechado 

Setembro 100 

Outubro 171 

Novembro 126 

Dezembro 130 

Total 1598 

 

 

7. Reserva Municipal de Aveiro 

Na sequência da reestruturação de espaços inerentes à instalação dos vários serviços da 

Autarquia no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro foi feita a mudança de todos os 

materiais recolhidos/guardados pela Divisão de Museus e Património Histórico para um novo 

espaço no Departamento dos Serviços Urbanos – Taboeira. Entre as várias pelas salvaguardadas 

contam-se inúmeros exemplares de azulejos, muitos dois quais de produção aveirense, moldes 

da antiga Fabrica Jerónimo Pereira Campos e de outras das unidades industriais de cerâmica 

local bem como outros materiais resultantes de acções preventivas e de emergência 

desenvolvidos por esta Divisão. 
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6.2.5. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E EDIÇÕES MUNICIPAIS 

 

1. Arquivo Municipal 

1.1. Estatística da frequência do Arquivo Histórico Municipal 

 

 

2. Biblioteca 

2.1. Utilizadores 

2.1.1. Estatística da inscrição de novos utilizadores 

  2002 2003 2004

Janeiro 109 126 89

Fevereiro 207 212 105

Março 165 178 184

Abril 44 123 165

Maio 209 149 181

Junho 111 98 106

Julho 86 94 112

Agosto 74 87 64

Setembro 49 71 95

Outubro 97 111 144

Novembro 104 95 104

Dezembro 86 103 206

TOTAIS 1341 1447 1555

 

2.1.2. Distribuição etária dos utilizadores inscritos 

Idade N.º Utilizadores 

> 80 94 

60 - 80 545 

40 - 60 2412 

20 - 40 18742 

< 20 6655 

 

Meses Utilizadores

Janeiro 10

Fevereiro 15

Março 14

Abril 23

Maio 14

Junho 21

Julho 25

Agosto 10

Setembro 15

Outubro 19

Novembro 17

Dezembro 22

TOTAL 205
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2.1.3. Utilizadores e a sua distribuição por freguesias 

  2002 2003 2004 

Aradas 834 945 1113

Cacia 633 724 625

Eirol 47 53 69

Eixo 331 381 435

Esgueira 3794 6241 5573

Glória 3212 4123 3344

N.ª Sr.ª Fátima 304 209 195

Nariz 38 47 56

Oliveirinha 825 231 425

Requeixo 199 184 106

S. Bernanrdo 932 640 774

S. Jacinto 91 60 49

Santa Joana 938 1012 1026

Vera Cruz 4133 5044 6089

TOTAL 16311 19894 19879

 

2.1.4. Estatística de Utilizadores das publicações periódicas 

  Utilizadores que consultam 

  publicações periódicas 

Janeiro 741 

Fevereiro 634 

Março 608 

Abril 713 

Maio 644 

Junho 612 

Julho 417 

Agosto 291 

Setembro 312 

Outubro 595 

Novembro 660 

Dezembro 597 

TOTAIS 6824 

 

2.1.5. Biblioteca Itinerante 

2.1.5.1. Estatística de utilizadores 

Itinerários Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Outubro Novembro Dezembro 

Alumieira 77 31 79 29 93 72 51 49 

Aradas 69 49 82 40 115 12 68 56 

Carregal 21 10 19 11 18 15 28 2 

Costa do Valado 54 45 59 19 12 40 41   

Eirol 67 68 104 31 64   43 33 

Eixo 145 141 148 140 78 110 67 90 

Griné           32 13 22 
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Mamodeiro 24 29 87 34 50 43 60 43 

Montes de Azurva 66 115 230 61 123 62 147 82 

Nariz 38 21 40   26 23 48   

Póvoa do Paço 78 52 69 42 81   83 9 

Póvoa do Valado 54 52 86 33 29 55 51   

Quinta do Picado 75 39 41 37 65 84 75 46 

Quintãs 89 46 75 45 80 51 98 110 

Requeixo 28 26 30   29 1 68 17 

São Jacinto 24 21 37 22 32 37 57 16 

Sarrazola 112 77 105 49 76 51 69   

Taboeira 24 40 48 48 37 41 50 30 

Taipa 33 28 31 17 28   29 10 

Verba 33 18 32   33 16 32 16 

Verdemilho 26 25 29 15 26 12 29 14 

Vilar 154 165 160 111 166 117 171 102 

Vilarinho 50 29 57 26 51 51 51 51 

Jardim de Infâcia de Nariz               1 

TOTAL 1341 1127 1648 810 1312 925 1429 799 

 

 

2.1.6. INTERNET 

2.1.6.1. Estatística do número de pessoas que consultaram a internet na Biblioteca Municipal 

Mês Utilizadores 

Janeiro 412 

Fevereiro 395 

Março 504 

Abril 235 

Maio 312 

Junho 290 

Julho 186 

Agosto 278 

Setembro 340 

Outubro 217 

Novembro 335 

Dezembro 51 

TOTAL 3555 
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2.1.7. Pólo de Leitura de esgueira  

2.1.7.1. Estatística do número de utilizadores no Pólo de Leitura de Esgueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.0. Empréstimos Domicilíario 

2.2.1. Estatística do número de livros emprestados na Biblioteca Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Mês Utilizadores 

Janeiro 112 

Fevereiro 91 

Março 120 

Abril 170 

Maio 94 

Junho 90 

Julho 123 

Agosto 73 

Setembro 90 

Outubro 89 

Novembro 97 

Dezembro 72 

TOTAIS 1221 

  2002 2003 2004 

Janeiro 2844 2935 2342

Fevereiro 3021 2986 2635

Março 5034 4831 3684

Abril 4028 5064 6053

Maio 3912 4031 5141

Junho 2641 3084 3214

Julho 2822 2633 2712

Agosto 2649 2589 2314

Setembro 2514 2887 2514

Outubro 2175 2364 3541

Novembro 3065 3121 2967

Dezembro 2437 2526 2893

TOTAL 37142 39051 40010
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2.2.2. Estatística da Sala da Música e do Vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aquisição de fundos bibliográficos  

O NAVIO DE ESPELHOS 400.24 € 

EUROPRESS 100.00 € 

CTT – CORREIOS 624.84 € 

LIVRARIA BERTRAND DE AVEIRO 7014.69 € 

PAULO RENATO SILVA 998.50 € 

ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGA 30.00 € 

MANUEL F. BARBOSA 2773.46 € 

FERNANDO PARADA REPRESENTAÇÕES EDITORIAIS 150.87 € 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 262.00 € 

LIVRARIA LICEU 890.54 € 

CENTRO DE ESTUDOS REGIANOS 235.50 € 

INSTITUTO PIAGET 31.48 € 

TOTAL 13,512.12 € 

 

4. Utilização da Sala Polivalente da Biblioteca 

 

JANEIRO 

03 – Lançamento do Livro do Monsenhor João Gaspar. 

12 – Partido Comunista 

16 – Reunião do SEPLEU 

20 – Reunião do SINDEP – Sindicato dos Professores Nacional 

23 – Reunião da Nova Acrópole 

27 – Reunião da Orquestra das Beiras 

30 – Reunião do SEPLEU 

  Filmes Cd's 

Janeiro 89 2 

Fevereiro 20 13 

Março 95 0 

Abril 98 3 

Maio 30 5 

Junho 23 0 

Julho 108 12 

Agosto 61 8 

Setembro 58 10 

Outubro 64 5 

Novembro 42 2 

Dezembro 17 0 

TOTAL 705 60 
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FEVEREIRO 

04 – Sindicato dos Professores da Região Centro 

06 – Jardim de Infância de Santa Catarina, Ver Filme 

07 – Lançamento do Livro da Dr.ª Isabel Alves Costa 

12 – Reunião dos Partido Socialista 

13 – Reunião do SEPLEU 

        Apresentação da Agenda 21 Escolar 

        Reunião da Associação Nova Acrópole 

27 . Reunião do Sindicato da Função Pública 

 

MARÇO 

01 – Reunião do SEPLEU 

03 – Reunião do Sindicato dos Professores da Região Centro 

05 – Apresentação do Livro de Valdemar Cruz 

09 – Conferência de imprensa – “Um milhão de estrelas um gesto pela paz” 

11 – Partido socialista 

12 – Reunião da Associação Nova Acrópole 

19 – Comunidade de Leitores 

        Reunião da Cooperativa Chave 

20 – Grupo Poético de Aveiro 

21 – Lançamento do Livro de Tiago Marques 

25 – Reunião da Acasa 

27 – Reunião do Partido Comunista 

 

ABRIL 

02 – Grupo Poético de Aveiro 

06 – Conferência de Imprensa “Herança Cultural na Sala de Aula” 

16 – Comunidade de Leitores 

20 – Herança Cultural 

21 – Herança Cultural 

23 – Apresentação do Livro de Vasco Resende 

26 – Reunião do Partido Social Democrata 

27 – Atelier “Não se nasce Leitor” 

28 – Reunião da Divisão de Educação 

 

MAIO 

07 – Reunião da Associação Nova Acrópole 

10 – Reunião do Aveiro Basket 
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13 – Reunião do  Programa POLIS 

14 – Comunidade de Leitores 

15 – Formação Voluntariado Euro 2004 

18 – Conferência de Imprensa “Feira do livro” 

28 – Reunião do SEPLEU. 

31 – Conferência de Imprensa Associação Social e Intercultural da Federação Russa. 

 

JUNHO 

07 – Reunião Partido Popular 

09 – Reunião da Divisão de Acção Social 

 

JULHO 

02 – Lançamento do Livro de Pinho Ferreira “Poder Universidade Católica”. 

23 – Reunião do Instituto da Droga e Toxicodependência. 

 

SETEMBRO 

14 – Reunião da Juventude Social Democrata 

17 – Reunião da Juventude Social Democrata 

20 – Conferência de imprensa “Jornadas Europeias de Património” 

22 – Dia Europeu Sem Carro 

30 – Conferência de Imprensa “Academia dos Saberes” 

 

OUTUBRO 

06 – Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública 

08 – Reunião da Associação Nova Acrópole 

09 – Reunião do Partido Social Democrata 

11 – Curso Práticas de Dinamização da Leitura 

12 – Conferência de Imprensa “Convenção de Fitness” 

         Curso de Práticas de Dinamização da Leitura 

        Reunião do Bloco de Esquerda 

15 - Curso Práticas de Dinamização da Leitura 

18 - Curso Práticas de Dinamização da Leitura 

23 – Apresentação do Livro “Diálogos de Rosa e Espada” 

25 - Curso Práticas de Dinamização da Leitura 

29 – Reunião do Partido Social Democrata 

 

NOVEMBRO 

02 - Curso Práticas de Dinamização da Leitura 

08 - Curso Práticas de Dinamização da Leitura 
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10 – Reunião da Equipa de Intervenção Precoce 

15 - Curso Práticas de Dinamização da Leitura 

19 – Grupo Poético de Aveiro 

        Sindicato Nacional e Democrático dos Professores 

22 -  Curso Práticas de Dinamização da Leitura 

27 – Lançamento do Livro de Brasilino Godinho 

 

DEZEMBRO 

03 – Reunião do Clás 

04 – Reunião do Partido Socialista 

10 – Carta Cultural – Plano Estratégico de Cultura 

11 – Apresentação do Livro de António Lobo Antunes “Eu hei-de amara uma pedra” 

15 – Reunião do CAE de Aveiro 

        Confraria de São Bartolomeu do Salgado de Aveiro 

20 – Conferência de Imprensa “Perdidos e Achados” 

22 – Briefting da Entrega de Brinquedos 

 

 

5. PROMOÇÃO DO LIVRO  

5.1. ESTATÍSTICA DO NÚMERO DE CRIANÇAS DA PROGRAMAÇÃO DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA 

LEITURA 

Mês Número de Crianças 

Janeiro 186 

Fevereiro 68 

Março 159 

Abril 194 

Maio 71 

Junho 140 

Outubro 46 

Novembro 20 

Dezembro 134 

TOTAL 1018 

 

 

6.  VALORES DA VENDA DE PUBLICAÇÕES 

6.1. LIVRARIA MUNICIPAL DE AVEIRO 

 

 

 

 

 

  Valores das Vendas 

2003 10.885.750 € 

2004 11.246.420 € 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 132  

6.2. VALORES DAS VENDAS NAS FEIRAS DO LIVRO DE AVEIRO 

 

 

 

 

 

 

6.3. VALORES TOTAIS DAS VENDAS EM 2004 

 

  VALORES DAS VENDAS 

LIVRARIA MUNICIPAL + FEIRA DO LIVRO      11.246.42 € 

 

 

6.4. LIVROS MAIS VENDIDOS 

 

“AVEIRO ANTIGO” – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

“MOLICEIROS DA RIA DE AVEIRO” – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

“PAREDES COLORIDAS” – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO  

“BROCHURA DE AVEIRO + MAPA + ROTEIRO” – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

“OS GAFOS DA ILHA DE SAMA” – JOÃO DE LEMOS 

“AVEIRO, CIDADE DE ÁGUA, SAL, ARGILA E LUZ” – MANUEL FERREIRA RODRIGUES 

 

  Valores das vendas na 

  Feiras do Livro 

2003                  2.426.800 €  

2004                  2.879.360 €  
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6.2.6. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

Estamos convictos de que as autarquias devem construir modelos abertos de desenvolvimento 

que, de forma personalizada, se dirijam aos diferentes grupos etários da população. Baseada 

nestes pressupostos a Câmara Municipal de Aveiro levou a cabo, no ano de 2004 um conjunto de 

actividades que visam o acesso à prática da actividade física ao maior número possível de 

cidadãos. 

 

Assim sendo, a política municipal de Desporto de Aveiro prossegue a execução de uma política 

global e integrada, cuja intervenção assenta, assim, em alguns objectivos previamente 

definidos: 

o Apoiar e incentivar a iniciativa e participação das Associações/Clubes e população em 

geral; 

o Reforçar o diálogo entre os diversos agentes desportivos públicos e/ou privados 

existentes no concelho, valorizando o seu trabalho, motivações e necessidades; 

o Criar programas de Ocupação de Tempos Livres para as crianças e jovens do concelho; 

o Proporcionar oportunidades para as Associações/Colectividades Desportivas, instituições 

privadas e públicas demonstrarem o seu trabalho e colaborarem em organizações 

conjuntas; 

o Criar condições e mecanismos para que todos os agentes desportivos e a população em 

geral participem na definição e execução das políticas desportivas; 

o Intervir transparente e criteriosamente no apoio ao movimento associativo, respeitando 

a sua autonomia; 

o Fomentar as parcerias entre os diversos organismos do concelho, quer públicos e/ou 

privados; 

o Descentralizar as diversas iniciativas desportivas pelas freguesias do concelho; 

o Desenvolver projectos e iniciativas desportivas como forma de promover a inclusão e 

integração de públicos considerados desfavorecidos; 

o Dinamizar iniciativas tendentes a estimular o intercâmbio e a participação de todas as 

camadas etárias, no sentido de criar condições facilitadoras da intergeracionalidade e 

transversalidade;   

 

A delineação de iniciativas e projectos reflectem a preocupação em promover um programa 

diversificado, inovador e atento ao perfil da população do Concelho, de forma a apoiar e 

incentivar a sua participação. 
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1. Movimento Associativo 

1.1 Conselho Consultivo do Desporto 

 

O Conselho Consultivo do Desporto (C.C.D.) é constituído por associações e entidades 

desportivas. Estas associações debruçam-se sobre iniciativas propostas e apresentam projectos, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento da política de desporto. 

 

É realizada uma reunião bimensalmente, podendo as associações, sempre que o desejarem, 

solicitar o agendamento de matéria para discussão.  

 

Quadro Síntese dos Representantes: 

 
Associação/Colectividade Representante 

C.M.A Dr(a) Marília Martins 

C.M.A. – Div. Desporto Dr. Paulo Almeida 

Clube dos Galitos (Natação e Remo) Eng. António Granjeia e Eng. Francisco Picado 

Escola Gímnica de Aveiro (Ginástica Desportiva) Prof(a) Fernanda Figueiredo 

Sport Clube Beira-Mar (Futebol e Basquetebol) Prof. Rui Dinis 

Sociedade Columbófila de Esgueira (Columbófila) Sr. Manuel Pereira 

Associação Desportiva de Taboeira (Futebol) Sr. Jaime Paulo 

Alavarium (Andebol) Eng. Paulo Helísio 

Casa Povo Oliveirinha (Ténis de Mesa) Sr. Firmino 

Sporting Clube de Aveiro (Natação) Prof. Jorge Crespo 

Associação Jovens Eixo (Atletismo) Sr. Carlos Dias 

Associação Desportiva Nariz (Jogos Tradicionais) Sr. Manuel Casimiro 

Associação Profissionais de Educação Física Prof. Pedro Lagarto 

 
 

1.2   Caracterização do Associativismo 

 

Esta iniciativa, pretende contribuir para o conhecimento do comportamento das organizações 

desportivas do Concelho de Aveiro. No específico, pretende-se identificar e interpretar a 

estratégia de Clubes Desportivos. 

 

Esta iniciativa tem como principais objectivos: 

 

Delinear orientações estratégicas em consonância com os objectivos definidos; 

Contribuir para a elucidação da realidade destas organizações; 

Ajudar os Clubes Desportivos do Concelho de Aveiro na definição de objectivos concordantes 

com a realidade e do ambiente onde estão inseridos. 
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1.3    Formulário Municipal de Apoio às Iniciativas Desportivas (FMAID) 

 

O Programa Municipal de Apoio às Iniciativas Desportivas (PMAID) é um instrumento criado pelo 

Pelouro de Desporto que pretende estruturar e organizar de uma forma criteriosa e 

transparente os apoios às Associações e Colectividades Desportivas. 

 

Quadro Síntese das candidaturas apresentadas: 

Associação/Colectividade Iniciativa 

Sociedade Recreio Artístico Participação no Campeonato da Europa de karaté 

Associação Regional de Pesca Desportiva Torneio Regional 

APROCRED Expo Ave 

Associação Jovens Eixo Grande Prémio de Atletismo 

Associação Desportiva de Nariz Prova de BTT 

Centro karaté-Do Curso de Karaté 

Alavarium Mega Festa de Andebol 

Alavarium Campo de Férias 

A.D.C.R. da Bela Vista Diversos Torneios 

Sociedade Columbófila da Casa Povo de Cacia Campeonato Nacional 

 

 

1.4 Apoios às Associações/Clubes em 2004 

 

Por forma a permitir uma análise global dos apoios, financeiros e logísticos, facultados às 

Associações e Colectividades Desportivas, apresenta-se a seguinte tabela: 

 

Apoios Data 

 

Associação 

 Logísticos Financeiros valor Protocolos

Janeiro Associação Desportiva de Taboeira Reparação de rede 

e pintura do 

polidesportivo 

 948,0€ 

Janeiro Associação Atletismo de Aveiro Transporte de 

colchões 

 185,0€ 

Janeiro Associação de Surf de Aveiro Transporte de 

grades e montagem 

de diversos 

 401,82€ 

Janeiro Sport Clube Beira-Mar Cedência de 

transporte 

 100,84€ 

Janeiro Clube dos Galitos Cedência de 

transporte 

  

Janeiro Associação Desportiva de Taboeira Cedência de 

Transporte 

  

Fevereiro Associação Desportiva de Taboeira Cedência de 

Transporte 
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Fevereiro Sport Clube Beira-Mar Cedência de 

materiais 

 35,54€ 

Fevereiro Associação Recreativa e Cultural de

Oliveirinha 

Iluminação  1.595,60€ 

Fevereiro Associação Recreativa e Cultural de

Oliveirinha 

Montagem de 

balizas e vedação 

 983,38€ 

Fevereiro Grupo Desportivo Eixense Cedência de 

materiais 

 2.235,0€ 

Fevereiro Galitos (Descida da Ria)  2.500,0€  

Fevereiro Centro Karaté-Do Lanches  98,92€ 

Fevereiro Associação Desportiva de Nariz Cedência 

transporte 

  

Fevereiro Clube Estrela Azul Cedência 

transporte 

  

Fevereiro Junta Freguesia de S.Jacinto Cedência de 

materias 

 1317,0€ 

Fevereiro C.A.E. - Desporto Escolar Cedência de 

matérias e 

transporte 

 1.792,0€ 

Março Associação Desportiva de Taboeira Cedência de 

materias 

 5.363,77€ 

Março Associação Desportiva de Taboeira Oferta de 

Autocarro 

  

Março Sport Clube Beira-Mar Cedência de 

matérias e 

transporte 

 28,60€ 

Março  Grupo Desportivo Eixense Cedência de 

materias 

 3.105,38€ 

Março Clube dos Galitos Cedência de 

plantas 

 432,86€ 

Março Centro Karaté-Do  500,0€  

Março Associação dos Amigos do Parque

Infante D.Pedro  

Cedência de 

materias 

 261,26€ 

Março  Associação Desportiva da Quinta da

Bela Vista 

Cedência de 

materias 

 322,37€ 

Março  Grupo Desportivo de Azurva Cedência de 

materias 

 1.901.40€ 

Março Associação Gigantes e Anões  2.500,0€  

Março Clube Povo Esgueira Cedência de 

Terreno 

 302.600,0€ 

Março Centro Desportivo de S.Bernardo Cedência 

transporte 

  

Março  Associação Desportiva de S.Jacinto Cedência 

transporte 

  

abril  Associação Desportiva de Taboeira Oferta de troféu   

Abril Clube dos Galitos Cedência de 

materias 

 105,50€ 

Abril  Grupo Desportivo de Azurva Cedência de  2.841,10€ 
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materias 

Abril Frente Impulsionadora do Desporto e

Cultura 

Cedência de 

materias 

 1.575,31€ 

abril  Associação de Basquetebol de Aveiro Cedência de 

pavilhão 

  

Abril Associação Recreativa e Cultural da

Barroca 

Oferta de Almoços  200,39€ 

Abril  Escola Gímnica de Aveiro Cedência de 

pavilhão 

  

Abril Alavarium  500,0€  

Maio Associação Desportiva de Taboeira Cedência de 

materias 

 321,73€ 

Maio Associação Desportiva de Taboeira Cedência de 

matérias e 

transporte 

 218,60€ 

Maio Associação Desportiva de Taboeira Cedência de 

materias 

 1.676,99€ 

Maio Grupo Desportivo Eixense Cedência de 

máquinas 

 13.352,27€ 

Maio Clube dos Galitos  Cedência de 

materias 

 67,83€ 

Maio A.D. da Quinta da Bela Vista  200,0€  

Maio Futebol Clube Bomsucesso Cedência de 

plantas 

 342,14€ 

Maio Associação Desportiva Nariz Cedência campo 

futebol 

  

Maio Associação de basquetebol de Aveiro Cedência de 

pavilhão 

  

Maio Associação de basquetebol de Aveiro  125,0€  

Maio Associação de basquetebol de Aveiro Almoços  733,43€ 

Maio AVELA  500,0€  

Maio Casa Povo Esgueira Cedência de 

pavilhão 

  

Maio Alavarium Cedência 

transporte 

  

Maio Alavarium Cedência 

transporte 

  

Maio Alavarium Cedência 

transporte 

  

Maio Associação Recreativa e Cultural da

Barroca 

Cedência 

transporte 

  

Maio Pista Atletismo Diversos  735,0€ 

Junho Associação Desportiva Nariz Cedência 

transporte 

  

Junho Sporting Clube Aveiro Cedência de 

materias 

 300,0€ 

Junho Casa Povo Esgueira Cedência de 

plantas 

 74,87€ 
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Junho Casa Povo Esgueira Cedência de 

pavilhão 

  

Junho Alavarium Oferta de lanches  156,16€ 

Junho Alavarium Protocolo de gestão 

de pavilhão 

  

Junho Alavarium  250,0€  

Junho Colectividade Popular Cacia  6.557,0€  

Junho Estrela Azul Oferta de lanches  325,17€ 

Junho Centro Desportivo de S.Bernardo Cedência de 

transporte 

  

Junho Associação de  Armadores de Pesca Oferta troféu   

Junho APROCRED Oferta publicação   

Junho Escola Gímnica de Aveiro Cedência pavilhão   

Junho Escola Gímnica de Aveiro Cedência pavilhão   

Junho Junta de Freguesia de Aradas Cedência plantas 

para piscina 

 5.735,12€ 

Julho Associação Desportiva de Taboeira  7.500,0€  

Julho Associação Recreativa e Cultural de

Oliveirinha 

Iluminação campo 

futebol 

 364,30€ 

Julho Grupo Desportivo Eixense Cedência de 

transporte de 

balizas 

 85,0€ 

Julho Clube dos Galitos Cedência de 

transporte de 

materiais 

 130,0€ 

Julho Clube dos Galitos Oferta de lanches  375,87€ 

Julho Associação Desportiva de Nariz  150,0€  

Julho ACREMA Oferta publicação   

Agosto Associação Desportiva de  Nariz Cedência 

transporte 

  

Setembro Associação Desportiva de Taboeira Cedência de 

materias 

 663,37€ 

Setembro Grupo Desportivo Eixense Cedência plantas  305,29€ 

Setembro Clube dos Galitos Cedência plantas  150,0€ 

Setembro Alavarium Cedência de 

transporte 

  

Setembro Associação Desportiva de Requiexo Cedência materiais  752,0€ 

Setembro Clube de Voleibol de Aveiro Cedência de 

transporte de 

materiais 

 1.700,0€ 

Setembro Clube Estrela Azul  3.090,67€  

Setembro Associação Columbófila de Esgueira Cedência de lancha   

Setembro Junta Freguesia de Nariz Cedência balizas, 

pintura de 

balneáios, outros 

 2518,0€ 

Setembro Associação Recreativa e Cultural da

Barroca 

Cedência materias  418,0€ 

Setembro Associação Recreativa e Cultural da Cedência   
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Barroca transporte 

Outubro Clube dos Galitos Cedência de 

transporte 

  

Outubro Sporting Clube Aveiro  500,0€  

Outubro Associação Jovens de Eixo Cedência matérias  606,0€ 

Outubro Associação Jovens de  Eixo  2.000,0€  

Outubro Centro Desportivo de S.Bernardo Cedência de 

transporte 

  

Outubro Centro Desportivo de S.Bernardo Cedência de 

transporte 

  

Outubro Centro Desportivo de S.Bernardo Cedência de 

transporte 

  

Outubro Associação de  Natação de Aveiro Cedência auditório   

Outubro APROCRED  500,0€  

Outubro Casa Pessoal Porto Aveiro  150,0€  

 

Outubro 

 

Radical Skate 

Apoio logístico – 

campeonato de 

skate 

  

19.799,0€ 

Novembro Associação Atletismo de Aveiro Transporte 

materiais 

  

Novembro Clube dos Galitos Cedência materiais  2.481,13€ 

Novembro Clube dos Galitos Cedência plantas  258,83€ 

Novembro Clube dos Galitos  3.000,0€  

Novembro Recreio Artístico  900,0€  

Novembro Centro Desportivo de S.Bernardo Cedência de 

transporte 

  

Novembro Centro Desportivo de S.Bernardo Oferta de 

lembranças 

  

Novembro Centro Desportivo de S.Bernardo Oferta jantar  217,50€ 

Novembro Junta Freguesia de.Eirol Cedência materiais  5.417,29€ 

Dezembro Associação Gigantes e Anões Oferta bolas   

Dezembro Associação Desportiva Nariz Cedência 

transporte 

  

Dezembro Associação Desportiva Nariz Cedência 

transporte 

  

Dezembro Associação Desportiva Nariz  500,0€  

Dezembro Associação Desportiva de Requeixo Cedência 

transporte 

  

Dezembro Centro Desportivo de  S.Bernardo Cedência de 

transporte 

  

2004 Centro Desportivo de  S.Bernardo    95.762,24€

2004 Centro Desportivo de  S.Bernardo    89.783,64€

2004 Sport Clube Beira-Mar    240.000,0€

2004 Clube do Galitos    53.870,16€

2004 Clube do Galitos    132.161,79€

2004 Clube do Galitos    89.783,52€

2004 Clube Povo Esgueira    89.783,64€

2004 Clube Povo Esgueira    59.855,76€
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2004 Sporting Clube Aveiro    89.783,64€

2004 Alavarium    20.949,48€

2004 Associação Desportiva de Taboeira    17.956,68€

2004 Associação Recreativa e Cultural da

Barroca 

   6.983,20€

2004 Clube Ténis de Aveiro    5.985,60€

2004 Clube de Voleibol de Aveiro    6.000,0€

2004 FIDEC    11.971,0€

2004 Futebol Clube Bomsucesso    21.000,0€

2004 Grupo Desportivo Eixense    11.971,10€

2004 Casa Beirão Serrano    2.992,80€

2004 Casa Povo Esgueira    6.000,0€

 

 

2. Programas e Projectos 

2.1   Projecto “Aveiro…ComVida” 

 

Aveiro ComVida é um projecto dinamizado com o intuito de promover a prática do desporto nas 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. Esta actividade 

abrange os Agrupamentos de Escolas do 1.º ciclo de Aveiro, Esgueira e S.Bernardo, sendo 

promovida uma aula semanal destinada à prática de actividades desportivas. Aveiro ComVida 

tem como missão o fomento do desporto como um meio integrador, gerador de hábitos de 

saúde e de ocupação de tempos livres nos jovens. 

 

2.1.1 Expressão Física e Motora no 1º Ciclo 

 

Os grandes objectivos deste projecto, são: 

 

Promover em todos os Agrupamentos Verticais do Concelho de Aveiro a prática desportiva 

através de uma aula de Expressão Física ou Motora na Escola, por semana; 

Proporcionar aos alunos um diversificado conjunto de vivências e conhecimentos, contribuindo 

deste modo para o desenvolvimento integral do aluno com intervenções ao nível dos domínios 

cognitivo, psicomotor e sócio-afectivo. 

 

Nº Agrupamentos Nº Escolas Nº Turmas Nº Alunos 

3 13 129 2.230 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 141  

2.1.2 Projecto Gira-Volei 

 

A Câmara Municipal de Aveiro estabeleceu um protocolo de desenvolvimento do Voleibol, com 

as escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Eixo e com a Federação Portuguesa de 

Voleibol. Este protocolo permitiu equipar, as escolas aderentes ao projecto, com um kit de 

material de voleibol (uma rede, dois postes e bolas), por forma a criar as condições necessárias 

à prática desta modalidade. 

O Gira-Volei, assume-se como um projecto que integra as actividades desenvolvidas pelos 

alunos das escolas do 1.º ciclo do Concelho de Aveiro.  

Os objectivos inerentes consistem em: 

 

- Proporcionar oportunidades para que as crianças e os jovens possam viver experiências 

agradáveis, fazer novos amigos, aprender novas habilidades, adquirir hábitos de autodisciplina e 

persistência e aprender a cooperar e a competir com lealdade. 

 

Nº Agrupamentos Nº Escolas Nº Turmas Nº Alunos 

2 8  125 

 

 

2.1.3 PDX (Plano de Desenvolvimento de Xadrez de Aveiro) 

 

Pelo segundo ano consecutivo, é desenvolvido o plano de desenvolvimento de xadrez nas 

escolas do 1.º ciclo. Este ano e tendo em conta o sucesso verificado no ano experimental, 

registou-se um alargamento das escolas que desenvolvem este projecto (Nariz, Verba, 

Mamodeiro, Oliveirinha, Quinta do Loureiro, Quinta do Picado, Bonsucesso, Azurva, S.Bernardo, 

Vera Cruz e Glória). 

 

O Desenvolvimento do Xadrez no Concelho de Aveiro assume-se como uma actividade que visa a 

ocupação de jovens, numa actividade desportiva que possibilita o seu desenvolvimento e 

formação. 

 

Para mais informações sobre esta iniciativa, visite o site: http://xadrezaveiro.no.sapo.pt 

 

Nº Agrupamentos Nº Escolas Nº Turmas Nº Alunos 

5 11  372 

 

http://xadrezaveiro.no.sapo.pt/
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2.1.4 2º Campo de Férias Desportivas (Páscoa 2004) 

 

A dinamização do Campo de Férias da Páscoa, surge como uma actividade complementar que 

visa a ocupação dos tempos livres dos jovens, através da prática de diversas actividades 

desportivas. 

 

Após uma primeira edição, em que o sucesso foi garantidamente alcançado, contando com a 

participação de 260 jovens, no ano 2004, colocamos à disposição mais actividades, sempre com 

um índice de qualidade elevado e passámos de 4 dias para 9 dias de diversas actividades. Neste 

campo de férias, participaram cerca de 450 crianças e 50 monitores/professores. 

 

 

2.1.5 Oficina de Desporto 

 

Actividade desenvolvida na Urbanização de Santiago e com o intuito de ocupar os tempos livres 

das crianças dos 6 aos 12 anos. Com a criação desta “oficina” pretende-se sensibilizar as 

crianças para a prática desportiva, contribuir para o enriquecimento do reportório motor das 

crianças, desenvolver hábitos, atitudes e conhecimentos com especial atenção para a disciplina, 

responsabilidade e regras de segurança. Proporcionar a descoberta de talentos pelos clubes e a 

possibilidade de posterior integração nos mesmos.  

As actividades desenvolvidas são: futebol, dança, ginástica, voleibol, defesa pessoal, xadrez e 

capoeira.  

 

 

2.2 Aveiro em … FORMA!!! 

 

2.2.1 Projecto FelizIdade 

 

O projecto desenvolve-se através da realização de uma aula de expressão corporal e natação, 

uma vez por semana, para a população sénior integrada em Instituições de Solidariedade Social 

e uma vez por semana para a população sénior das Freguesias do Concelho (Cacia, S.Bernardo, 

Eixo, Aradas e Glória).  

Recentemente iniciámos para esta população (+ de 65 anos) aulas de hidroginástica e natação, 

uma vez por semana na Piscina dos Galitos. 

Este projecto tem como principais objectivos combater o sedentarismo desta faixa etária, 

melhorar a qualidade de vida, prevenir algumas doenças, dinamizar o convívio entre as várias 

instituições, promover a relação com os espaços verdes, proporcionando simultaneamente a 

saída das instituições. 
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Instituições envolvidas: Centro Paroquial de S. Bernardo, Florinhas do Vouga, Patronato N. 

Senhora de Fátima, Associação de Melhoramentos de Eixo, Juntas de Freguesia de: Eixo, Aradas, 

Glória, S.Bernardo, Cacia e Esgueira. 

   

Número de pessoas envolvidas: 435 

 

 

2.2.2 Domingos em Forma 

 

Actividade desenvolvida aos domingos de manhã que teve como objectivo sensibilizar a 

população para a prática desportiva. Durante o projecto foi estabelecido um horário e 

seleccionadas algumas actividades (aeróbica, ginástica sénior, cursos de dança, aulas de 

hidroginástica e passeios de bicicleta).  

Pretendemos com o desenrolar do projecto aumentar o índice de prática desportiva no concelho 

de Aveiro.  

Esta iniciativa envolveu cerca de 200 participantes por domingo. 

 

2.2.3 Escola Aberta ao Desporto 

 

Iniciativa que tem como principal objectivo a criação de novos espaços para a prática 

desportiva, nos recintos das Escolas do 2º e 3º Ciclos e Secundárias. Estes espaços estão abertos 

ao sábado (das 9h às 18h) e aos domingos (das 9h às 13h) e funcionam livremente para toda a 

comunidade. 

 

Escolas Envolvidas: Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Escola Secundária José Estêvão, 

Escola E.B.2/3 João Afonso, Escola E.B. 2/3 S.Bernardo e E.B. 2/3 Cacia 

 

2.2.4 “Simpósio do Desporto 04” 

 

Tentando responder aos desafios da União Europeia, a Câmara Municipal de Aveiro (Divisão de 

Desporto) e os diversos parceiros (Instituto de Desporto de Portugal, Centro de Área Educativa e 

Associação de Profissionais de Educação Física) decidiram organizar este Simpósio, onde os 

temas do Desporto e da Educação, em especial os contributos que o primeiro pode acrescentar 

ao segundo, foram debatidos. 

Neste iniciativa participaram, como convidados, a Dr(a) Mariana Cascais (Secretária de Estado 

da Educação), Dr. Rui Petrucci (Presidente Conselho Nacional das Associações de Profissionais 

de Educação Física) e Dr. João Alves Dinis (Presidente da Sociedade de Profissionais de 
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Educação Física) e como prelectores o Dr. Luís Bom, o Dr. Jorge Vieira, o Dr. Abel Figueiredo, o 

Dr. Vicente Moura, o Dr. Rui Neves e o Dr. José Nuno Leitão.   

Estiveram presentes neste Simpósio do Desporto 110 participantes (professores, técnicos, 

dirigentes, outros com cargos ligados ao desporto). 

 

2.3 “ConVIVA Desporto” 

 

Esta iniciativa tem como principal objectivo proporcionar diversas actividades desportivas para 

os funcionários da Autarquia, neste âmbito já foi organizado um torneio de futebol, uma 

descida de rio em canoa e presentemente encontramo-nos a desenvolver aulas de natação e 

hidroginástica para cerca de 60 funcionários, nas piscinas do Galitos. 

 

3. Instalações Desportivas 

 Levantamento dos Polidesportivos 

 

Durante o ano de 2004 foi realizado, pela Divisão de Desporto, um levantamento de todos os 

polidesportivos e criado o respectivo dossier. 

O objectivo deste trabalho, foi criar uma base de dados actualizada desta tipologia de 

instalação e registar o seu actual estado de conservação. 

  

 Intervenções 

 

Com base no trabalho referido anteriormente, foram realizadas diversas intervenções nos 

polidesportivos do Concelho em parceria com a DSU. 

Estas intervenções foram realizadas, com o intuito de melhorar as condições de segurança dos 

mesmos. 

 

 Carta da Oferta e Procura Desportiva 

 

Impõe-se a criação de instrumentos normativos e de enquadramento das condições de 

realização das actividades desportivas, no sentido de se promover a qualidade de serviços, o 

que evidencia a necessidade urgente de conhecer a realidade das instalações desportivas do 

Concelho de Aveiro. 

Deste modo, o documento que está a ser elaborado pela Divisão de Desporto, pretende apoiar e 

se possível ajudar na tomada de decisões de futuros investimentos, tanto em novos espaços 

como na reforma da oferta actual. 

Até ao momento já foi concluído o estudo da procura e encontramo-nos a concluir o estudo da 

oferta (carta das instalações desportivas).  
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4. Promoção 

4.1 - Apresentação e Publicação do “Manual Prático de Financiamento para Clubes Desportivos”  

 

Com os instrumentos contidos no Manual, o dirigente desportivo do Concelho de Aveiro, já 

possui mais um poderoso auxiliar no seu trabalho diário de desenvolvimento de um Clube 

Desportivo que, se auto-sustenta financeiramente, recorrendo a fontes tão diversas como a 

autarquia local, a publicidade, o merchandising, as famílias, os eventos especiais, o mecenato, 

o patrocínio,etc. 

 

4.2 - Publicação de um Artigo Semanalmente no Diário de Aveiro 

 

Este trabalho é realizado pelos funcionários da Divisão e tem como objectivo dar a conhecer a 

toda a comunidade o trabalho desenvolvido pelos Clubes e pela Divisão de Desporto da 

Autarquia. Neste trabalho consta a apresentação de uma Associação Desportiva do Concelho, de 

uma Instalação Desportiva, das actividades desportivas promovidas pela Divisão de Desporto e 

outros artigos. 

 

4.3 - Agenda Desportiva OnLine  

 

Actualização dos conteúdos colocados na Agenda da Divisão de Desporto na página da 

Autarquia.  

 

5. Eventos Organizados 

5.1 - “Toques 2004” 

 

Actividade desenvolvida com a “Atlética”, enquadrada na animação do Euro 2004, e envolveu 

cerca de 500 participantes. Esta iniciativa foi realizada no relvado sintéctico da Praça da Fonte 

Nova e tinha como objectivo, saber quem dava mais toques numa bola de futebol.  

 

5.2 - “Euro Taça Coca-cola” 

 

A Euro Taça Coca-Cola é um torneio de futebol de 11, que conta com a participação de cerca de 

15.000 jovens, de 13 e 14 anos, das escolas de todos os distritos de Portugal. Promovida pela 

Coca-Cola Portugal e pelo Gabinete de Desporto Escolar, com o apoio no Distrito de Aveiro da 

Câmara Municipal de Aveiro.  

No evento, em Aveiro, participaram 22 escolas (cerca de 500 alunos). 

5.3 - “Campeonato Distrital Jovens de Xadrez” 
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A Escola Básica do 1º Ciclo de Santiago recebeu, cerca de duzentos jovens xadrezistas com 

idades compreendidas entre os 5 e os 20 anos, para competirem nos “Campeonatos Distritais de 

Xadrez de Jovens de Aveiro de 2004”.  

O evento foi organizado em conjunto pelo Plano de Desenvolvimento de Xadrez da Câmara 

Municipal de Aveiro (PDX Aveiro) e pela Associação de Xadrez de Aveiro (AXA), contando 

também com os apoios da Oficina de Desporto “Florinhas do Vouga”, do “Diário de Aveiro” e 

patrocinado pela Câmara Municipal de Aveiro, pela pizzaria PIZZARTE e pela empresa 

CLIMAVEIRO, Lda. 

 

Os jovens xadrezistas que competiram nesta prova, tinham como objectivo principal, o 

apuramento para os campeonatos nacionais nos 7 escalões dos sub/8 aos sub/20 anos, que se 

irão realizar em Esposende de 19 a 23 de Março. Esta prova foi disputada com empenho, 

espírito competitivo e grande entusiasmo. No final dos três dias de competição, foram 

distribuídas medalhas de participação a todos os participantes, bem como troféus aos três 

primeiros de cada escalão (masculinos e femininos).  

 

5.4 - “Street Karting” 

 

A Castro Brothers, empresa administrada pelos gémeos Domingos e Dionísio Castro organizou, 

em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro, no dia 3 de Outubro, na cidade de Aveiro, uma 

prova de “Street Karting”, evento que  permitiu a todos os interessados, com mais de 12 anos, 

conduzir um kart de forma gratuita.  

Servindo essencialmente para promover o evento de kart, teve lugar, no Sábado, dia 2, pelas 

21h30, um concerto com um grupo de projecção nacional (Ez-Special). 

Na actividade de Street karting, participaram cerca de 400 pessoas. 

 

5.5 - 5ª Etapa Nacional de Skate Amador 

 

Aveiro recebeu a 5ªa etapa do Circuito Nacional de Skate Amador. O Parque Exposições vibrou 

com o entusiasmo dos Skaters que chegaram à cidade vindos de todo o País. As cidades do 

Porto, Braga e Mirandela, marcaram presença pelo grande número de adeptos que vieram 

apoiar e incentivar os seus companheiros, verdadeiros clãs da cultura radical urbana. O espaço 

foi também visitado pela comunidade BMX local, bem como por alguns patins em linha, que 

entraram no espírito radical e contribuíram para o ambiente “sui generis” daquele fim-de-

semana. A organização esteve a cargo das Divisões de Desporto e Juventude da Câmara 

Municipal de Aveiro, em parceria com o Radical Skate Clube, entidade de grande capacidade 

técnica.  
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De salientar, o excelente comportamento cívico das inúmeras tribos urbanas que estiveram no 

local e que nos brindaram com acrobacias várias, mesmo no exterior do recinto, ajudando assim 

a criar essa atmosfera especial, desconhecida para muitos de nós.  

E, porque a Câmara Municipal é sensível também, aos atletas radicais da cidade, entendeu-se 

abrir as portas aos praticantes livres, que puderam usufruir das rampas durante o dia de 

Sábado, o que muito agradou à comunidade radical local, a julgar pelo grande número de 

skaters que se deslocaram ao recinto, logo pela manhã. 

 

5.6 - Encontro Nacional de Aeromodelismo Indoor 

 

Esta actividade foi realizada no Parque de Feiras e de Exposições de Aveiro e teve a 

participação de cerca de 100 pilotos. 

Esta modalidade consiste na realização de diversas manobras com aviões telecomandados 

dentro de um pavilhão. Como o próprio nome indica, estes aviões são comandados à distância 

por pilotos habilitados e funcionam com baterias.  

 

5.7 - “XI Convenção Internacional de Fitness” 

 

Foi com renovado empenho que a Câmara Municipal de Aveiro acolheu a XI Convenção 

Internacional de Fitness “O Corpo em Movimento”, que decorreu nos dias 30, 31 de Outubro e 

01 de Novembro de 2004. Este evento é considerado um dos maiores da Europa e participaram 

mais de 3000 participantes nos diversos Cursos, Wokshops e Master Classes. Na convenção 

estiveram presentes os mais conceituados instrutores a nível mundial, que apresentaram as 

últimas novidades do universo do Fitness. À semelhança do ano transacto, decorrereu a FIF – 

Feira Internacional de Fitness, certame que contou com mais de sessenta expositores, desde os 

mais recentes equipamentos para ginásios, até ao vestuário, passando pelos suplementos de 

estética e alimentares. O certame foi visitado, no Parque de Exposições e Feiras da Cidade, por 

mais de 15000 visitantes cujas expectativas foram certamente superadas a avaliar pela aposta 

da organização da Manz Produções e da Câmara Municipal, que desejou oferecer aos aveirenses 

um espaço de elevada qualidade desportiva e simultaneamente, conduzir definitivamente a 

cidade para a rota dos grandes acontecimentos internacionais. A constante busca de novas e 

melhores respostas que promovam o bem-estar físico e psicológico dos cidadãos é a razão do 

trabalho desenvolvido.  

 

6. Participação em Simpósios e Acções de Formação 

6.1 - Seminário “Partilha de Boas Práticas” 

Apresentação do trabalho desenvolvido pela Divisão de Desporto no âmbito do desporto para 

todos. No trabalho apresentado, constaram alguns temas que caracterizaram a situação 

desportiva do Concelho, tais como, nº total de habitantes, nº de habitantes por escalão etário, 
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nº de freguesias, localização geográfica, enumeração e tipologia das instalações desportivas e 

indicação dos programas de promoção da actividade física e desportiva existentes. 

 

7. Apoio na Organização de Eventos Promovidos por Outras Instituições/Associações/Clubes  

Torneio de Voleibol de Praia - CVA 

Torneio Alfredo Almeida em Judo – Sport Clube Beira-Mar 

Taboeira Cup 2004 – A.D. Taboeira 

Aveiro Cup 2004 – A.D.Taboeira 

Torneio Convívio Inter-escolas de Cacia – Clube Estrela Azul 

Torneio Sta Joana – A.B.A. 

Descida da Ria – Galitos 

Campeonato Nacional de Remo Indoor – Galitos 

Torneio Internacional da Barroca – A.R.C.Barroca 

Grande Prémio de Atletismo da Associação de Jovens de Eixo 

Torneio internacional da Barroca – Páscoa 2004 

Grande Prémio De Ciclismo dos CTT 

Grande Prémio de Atletismo do Grupo Desportivo da ASSEMPARK 

Curso Shotokan do Centro de karaté-Do 

Expo Ave – APROCRED 

Curso Cidade de Aveiro – União Dojos karaté Shotokan 

Taça da Associação – Associação de Natação de Aveiro 

Passeio de Cicloturismo – Associação dos Amigos do Carocho   

 

8. Assinatura de Protocolos 

 8.1 – Escola E.B. 2/3 Aradas - Este protocolo foi assinado com o intuito de proporcionar às 

colectividades do concelho mais um local para apoio à actividade por elas desenvolvidas 

 

8.2 – Escola Secundária Avenida 25 de Abril, Esc. Sec. José Estêvão, E.B. 2/3 João Afonso, E.B. 

2/3 Cacia, E.B. 2/3 S.Bernardo e E.B. 2/3 Aradas – “Escola Aberta ao Desporto” (Projecto 

descrito no ponto 2.2.3) 

 

8.3 – Estrela Azul – Contrato de Desenvolvimento Desportivo 

 

8.4 – Associação de Atletismo de Aveiro - Cedência de um espaço nos antigos armazéns, para 

arquivo da Associação; 

 

8.5 – Alavarium - Cedência da gestão do antigo pavilhão do IDP; 

 

8.6 – Clube dos Galitos  - Cedência da gestão das antigas piscinas do IDP; 
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6.2.7.JUVENTUDE  

 

A política municipal de Juventude de Aveiro prossegue a execução de uma política global e 

integrada, cuja intervenção assenta, assim, em alguns objectivos previamente definidos: 

o Apoiar e incentivar a iniciativa e participação dos jovens, bem como do movimento 

associativo, proporcionando, assim, um espaço de socialização e de aprendizagem 

democrática e factor de combate a todas as formas de exclusão e discriminação; 

o Reforçar o diálogo com os jovens, valorizando as suas aptidões, motivações e 

necessidades; 

o Criar programas de Ocupação de Tempos Livres, nas mais diversas áreas; 

o Proporcionar oportunidades para os jovens demonstrarem as suas aptidões e 

capacidades, pela livre criação. 

o Criar condições e mecanismos para que o movimento associativo participe na definição 

e execução das políticas de Juventude; 

o Intervir transparente e criteriosamente no apoio ao movimento associativo, respeitando 

a sua autonomia; 

o Promover o intercâmbio e cooperação entre jovens portugueses e de outros países 

europeus; 

 

É neste contexto que o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Aveiro desenvolve, 

regularmente, um programa de actividades em diversos âmbitos  e em diferentes espaços 

concelhios, sendo um deles o espaço que lhe é afecto - a Casa Municipal da Juventude (CMJ). 

A CMJ constitui um espaço privilegiado para o reforço e desenvolvimento das políticas 

municipais de juventude em Aveiro, por se considerar um espaço de trabalho e de ocupação de 

tempos livres dos jovens e associações aveirenses.  

As valências que lhes estão inerentes abarcam áreas tão diversificadas como a informação e 

documentação, exposição e debate, centro de recursos e multimédia, formação e orientação, 

projectos e, por último, lazer e recreio. 

A delineação de iniciativas e projectos reflectem a preocupação em promover um programa 

diversificado, inovador e atento ao perfil dos jovens, de forma a apoiar e incentivar a sua 

participação, fomentando o associativismo como espaço de socialização e de aprendizagem não 

formal. 

As actividades desenvolvidas relacionam-se com áreas tão diversas como: música, informática, 

expressão plástica e dramática/teatro, cinema, desporto, exposições, concursos, actividades de 

tempos livres, entretenimento, encontros e debates, acções de formação, programas, entre 

outras, as quais se descrevem seguidamente. 
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Movimento Associativo 

Conselho Consultivo da Juventude 

 

O Conselho Consultivo da Juventude (C.C.J.) é constituído por associações juvenis, de âmbito 

cultural, desportivo, religioso, escutista, ambiental, de estudantes do ensino secundário e 

superior, juventudes partidárias e por grupos informais de jovens. Estas associações debruçam-

se sobre iniciativas propostas e apresentam projectos, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento da política de juventude, nas mais diversas vertentes. 

É realizada uma reunião ordinária mensal, das quais são elaboradas actas, cujas ordens de 

trabalhos são definidas pelo seu Presidente, podendo as associações, sempre que o desejarem, 

solicitar o agendamento de matéria para discussão.  

 

Programa Municipal de Apoio à Iniciativa Jovem (PMAIJ) 

 

O Programa Municipal de Apoio à Iniciativa Jovem (PMAIJ) é um instrumento criado pelo Pelouro 

da Juventude que pretende estruturar e organizar de uma forma criteriosa e transparente os 

apoios às Associações Juvenis e a grupos informais de jovens. 

Destaca-se a implementação de um novo método de apreciação, o qual consiste na 

apresentação do projecto em reunião formal de Conselho Consultivo da Juventude, de forma a 

que cada representante das associações presentes emitam o seu parecer. 

Durante o ano de 2004, foram recepcionadas 10 candidaturas, as quais totalizaram o valor de 

6.895,00€ de subsídios atribuídos, bem como a realização de procedimentos logísticos de forma 

a viabilizar os projectos desenvolvidos pelas associações. 

Seguidamente, apresenta-se quadro resumo dos projectos apresentados pelas associações, para 

os quais se elaboraram apreciações e procedimentos. 

 

Quadro Resumo PMAIJ 

Associação Projecto Data Realização Despacho Valor 

Associação de Estudantes do IPAM MKT Cultura 01/03/04 a 30/11/04 R.C. - 03/05/04 250,00€ 

FISUA – Associação Física 

da Universidade de Aveiro 

VI Encontro Nacional de 
Estudantes de Física 

12/03/04 a14/03/04 R.C. - 01/03/04 1.000,00€ 

Sul – Ass. Cooperação p/ 

Desenvolvimento 

Espaço Multimédia – Um só 
Mundo 

Fevereiro R.C. - 01/03/04 1.500,00€ 

Sul – Ass. Cooperação p/ 

Desenvolvimento 

Aveiro Solidária Junho Indeferido 

 

 

Magna Tuna Cartola da Associação 

Académica da Universidade de 

Aveiro 

Produção/gravação Áudio e 
Vídeo do espectáculo 
“SymphonyCartola & Co” 

05/05 a 03/11  Deferido Apoio logístico 

(Cedência do 

Teatro) 

Associação Académica da 

Universidade de Aveiro 

COMA – Concurso de Música de 
Aveiro 

23/03 a 14/05 R.C. - 24/05/04 

 

1.500,00€ 
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Núcleo de Capoeira da 

Universidade de Aveiro 

“V Workshop de Capoeira” 02/10 R.C. - 18/10/04 750,00€ 

Associação “Regresso à Terra” Ias  Jornadas de Equitação 
Terapêutica 

12 a 13/11 R.C. - 18/10/04 

 

400,00€ 

apoio logístico 

Escola de Etnografia da Casa do 

Povo de Cacia 

Curso de Formação Integrada 

em Etnografia 

Sarau Cultural 

21/11 R.C. - 18/10/04 745,00€ 

Tuna Feminina da U.A. “Noite de Serenatas Femininas 

2004” 

11 e 12/11 R.C. - 06/12/04 750,00€ 

Total    6.895,00€ 

 

 

Casa Municipal da Juventude de Aveiro 

(C.M.J.) 

 

Espaço lúdico e formativo para os jovens - a Casa Municipal da Juventude – surge do 

reconhecimento da necessidade de incentivar, cativar e apoiar os jovens para actividades 

culturais e lúdicas. 

Acima de tudo é um espaço de trabalho, lazer, informação, convívio social, fomento do 

associativismo, socialização e de aprendizagem democrática, por forma a combater formas de 

exclusão e discriminação social. 

A adopção de um horário flexível permite a frequência de todos os jovens, quer nos recursos 

disponíveis (espaço informático, centro de recursos, etc.), quer nas actividades levadas a cabo 

neste espaço, tais como: ateliers vários, música, expressão dramática, artes plásticas, acções 

de formação, exposições, concursos, torneios, entre muitas outras. 

Seguidamente, apresentam-se gráficos representativos do número de inscrições na CMJ 

relativamente ao ano de 2004, por género e idade, bem como a sua variação mensal. 

 

N.º Inscritos por género 2004

Masculinos
68%

Femininos
32%

Masculinos
Femininos
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Inscrições na CMJ por idade no período 

de 19 de Maio 2000 a 30 de Dezembro de 2004
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Neste contexto, foram levadas a cabo as seguintes iniciativas/projectos: 

 

Café-Concerto 

Constituiu um espaço privilegiado para promoção de espectáculos de música, aliado a um 

excelente ambiente de confraternização, através do qual grupos ou jovens puderam demonstrar 

as suas capacidades e talentos na área musical, tendo actuado os seguintes grupos: 

o Twenty inch Buriol, Mushim e Take a Hike, com a presença de 50 jovens; 

o Concerto de Bandas de Garagem por Nuno Teixeira Homem; 

o Concerto com diversas bandas locais pela Escola Secundária José Estevão; 

o Concerto BG Music por Secret Sounds, tendo participado cerca de 60 pessoas; 

o Concerto com diversas bandas de garagem, no dia 17/07/04, tendo contado com a 

participação de cerca de 50 jovens; 

o no dia 18/09/04, os “Ate Run Him” animaram os cerca de 60 participantes; 

o a 02/10/04, os “Chronical Hate Mean TV” e os “Secret Sounds”, contaram com a 

presença de 70 jovens; 

o a 27/11/04, a Matiné Hardcore contou com a actuação de várias bandas, tendo cativado 

cerca de 75 jovens.  

 

«Conversas de Café» 

Espaço de discussão e debate de temas diversos de interesse juvenil, tendo-se realizado as 

seguintes: 

o “O Mundo Mágico do Senhor dos Anéis”, em articulação com a Nova Acrópole – 

Associação Cultural; 
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o “RIAcção, a XVII reunião anual da AJC”, organizada pela Associação Juvenil de Ciência 

(AJC), no âmbito da comemoração do seu 16º aniversário, a qual contou com a 

participação de dezenas de jovens; 

o «Ser família hoje...», em colaboração com a Divisão de Acção Social e a ASPEA, no 

âmbito do Ano Internacional da Família, no dia 21 de Maio, no qual participaram 

activamente cerca de 55 pessoas; 

o Realização de reunião promovida pela Quercus de Aveiro, para os seus associados e 

convidados. 

 

Exposições 

o Exposição de Fotografia “Margens” de Januário Cunha (de 02 a 28 de Fevereiro); 

o Exposição de Fotografia de João Coutinho (de 01 a 20 de Março); 

o Exposição de Pintura de Manuela Simão (de 12 de Abril a 12 de Maio); 

o Exposição de Pintura de Bruno Pedrosa (de 10 a 17 de Agosto); 

o Cerimónia de entrega de prémios e inauguração da Exposição de Fotografia resultante 

do Concurso “12horas/12fotos” (de 10 de Julho a 10 Agosto); 

o Exposição “Estranhos desenhos e bichos urbanos” de Miguel Correia (de 18 de Setembro 

a 08 de Outubro); 

o Exposição de Pintura de Arlindo Tavares - CESDA (de 11 a 29/10); 

o Exposição de Fotografia - “A última Pieta” de Luis Vaz (de 30 de Outubro a 15 de 

Novembro); 

o Exposição de Fotografia - “Movimento” de Cecília Dionísio (de 16 a 30 de Novembro). 

 

Ateliês 

o Ateliê de Carnaval - “Construção de Chapéus Espantásticos e Pintura Facial”, no dia 

23/02/04; 

o Ateliê de Natal – Construção de carteiras e porta chaves em Cabedal, no dia 21 de 

Dezembro. 

 

Visitas à CMJ 

Recepção de grupos de crianças e jovens de outras Instituições que visitam a Casa Municipal da 

Juventude para realizarem diversas actividades, nomeadamente: Agrupamento de Escuteiros de 

Torres Novas e de dois grupos de crianças/jovens do Centro Social da Vera Cruz. 

 

Oficinas / Acções de Formação 

Organização e desenvolvimento de Acções de Formação não formal, pretendendo, assim, 

desenvolver, nas diversas áreas artísticas e pedagógicas, um espaço de formação numa vertente 

de acção educativa adequada às exigências do público jovem de Aveiro. 

Como principais objectivos apontam-se os seguintes: 
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o Proporcionar aos jovens o contacto com as diversas formas culturais, criando espaços de 

experimentação e de aprendizagem; 

o Estimular nos jovens a curiosidade em áreas por eles desconhecidas, levando-os à sua 

participação; 

o Rentabilizar os tempos livres de uma forma lúdica e contribuir para o desenvolvimento 

da formação pessoal do jovem. 

Seguidamente, apresenta-se a distribuição do número de participantes, bem como um quadro 

resumo das Oficinas/Acções de Formação realizadas: 

 

Oficinas do Saber Objectivos Entidade 

Formadora 

Data Total de 

Partic. 

Língua Gestual 

- Aperfeiçoamento 

Aprofundar conhecimentos ao nível da Língua 

Gestual Portuguesa 

AFOMOS – Associação de 

Formadores e Monitores 

Surdos de LG 

17, 24 de Abril e 8, 15 

e 22 de Maio, das 

10h00 às 13h00 

 

       10 

 

Língua Gestual 

- Aperfeiçoamento 

Aprofundar conhecimentos ao nível da Língua 

Gestual Portuguesa 

AFOMOS – Associação de 

Formadores e Monitores 

Surdos de LG 

17, 24 de Abril e 8, 15 

e 22 de Maio, das 

14h30 às 17h30 

 

       17 

Dança Criativa 

 

Proporcionar a compreensão das capacidades 

do corpo e fortalecer a sua capacidade de se 

isolar, utilizando diversos movimentos. 

Companhia de Dança de 

Aveiro – Flávia Engmann 

15, 22, 29 de Maio e 5 

e 12 de Junho. 

 

       8 

 

Língua Gestual 

- Iniciação 

 

Iniciar/sensibilizar à aprendizagem da Língua 

Gestual Portuguesa (LGP), através do estudo 

fonético e fonológico da LGP. 

AFOMOS – Associação de 

Formadores e Monitores 

Surdos de LG 

9, 16, 23, 30 de 

Outubro e 6 de 

Novembro, das 10h00 

às 13h00 

 

       21 

 

 

 

Língua Gestual 

- Iniciação 

 

Iniciar/sensibilizar à aprendizagem da Língua 

Gestual Portuguesa (LGP), através do estudo 

fonético e fonológico da LGP. 

AFOMOS – Associação de 

Formadores e Monitores 

Surdos de LG 

9, 16, 23, 30 de 

Outubro e 6 de 

Novembro, 14h30 às 

17h30 

 

       21 

 

 

Artes Plásticas Desmistificar o processo criativo, utilizando 

técnicas de pintura, nomeadamente, óleo e 

acrílico. 

Rosângela Larraz 20, 27 de Novembro e 

04 de Dezembro 

 

       14 

 Total   91 

 

Projecto “4as na Casa 

Este Projecto consistiu na realização de diversas actividades lúdicas na CMJ, durante as tardes 

de Quarta-feira, cujo objectivo principal se prendeu em proporcionar espaços de convívio e 

ocupação saudável dos tempos livres. De entre as actividades destacam-se: matraquilhos, ping-

pong, projecção de filmes de interesse juvenil nas áreas da ficção, comédia e acção - “Matinés 

na Casa”. 

 

Outras iniciativas 

o Atendimento ao público e dinamização do espaço informático, de filmes, centro de 

documentação, salas de reuniões; 
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o Dinamização do Posto de Informação Juvenil (PIJ), nomeadamente, através da emissão 

do cartão jovem, prestação de informações sobre todos os programas e projectos 

promovidos na área da juventude. 

o Cedência de espaços e de material para realização de actividades pelas associações, 

tais como: concurso de bandas de garagem, reuniões, sessões de poesia, conferências 

de imprensa, entre outras; 

o Procedimentos ao nível do acompanhamento e encaminhamento de jovens em situação 

de risco; 

o Acompanhamento de diversas iniciativas promovidas por entidades externas, as quais 

solicitam o espaço da CMJ; 

 

 Programas e Actividades 

 

Programa Ocupação de Tempos Livres – OTL/IPJ 

O Programa OTL visa promover a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens, orientando-os 

para o desempenho de actividades ocupacionais que proporcionem a conquista de hábitos de 

voluntariado, que permitam o contacto experimental com algumas actividades profissionais e 

que potenciem a capacidade de intervenção e participação social e cívica dos jovens, 

contribuindo para o processo de educação não formal.  

Neste sentido, elaborou-se uma candidatura ao referido Programa, nomeadamente, para o 

Projecto: “Campo de Férias - Verão 2004”, realizado de 05 a 09 de Julho, contando com a 

participação total de 7 jovens, os quais integraram as equipas de dinamização das actividades, 

pelo que se procedeu à formação, acompanhamento e orientação dos referidos jovens. 

 

 

Concurso de Fotografia – “12horas/12fotos” 

Contando já com a 4ª edição, o Concurso “12horas/12 fotos” apresentou como objectivos 

principais promover o convívio e a participação de jovens, bem como desenvolver e dar a 

conhecer as suas aptidões na área da fotografia. 

Levado a efeito no dia 22 de Maio, iniciando às 10h00 e terminando às 22h00, este contou com a 

participação de 30 concorrentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. Foi 

entregue aos participantes uma máquina descartável e um documento representando o 

“testemunho”, o qual indicou o tema, a ordem de fotografias e o local de encontro para 

entrega de novo testemunho. 

Após selecção dos premiados pelo júri, efectuou-se a entrega de prémios, aquando da 

inauguração de exposição dos melhores trabalhos resultantes do mesmo, a qual esteve patente 

na CMJ de 09 de Julho a 07 de Agosto. 
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Concurso – “Aveiro Jovem Criador 2004” 

Realizou-se a 4ª edição deste concurso nas áreas de pintura, escrita (poesia), fotografia e arte 

digital, cujos objectivos principais consistiram em incentivar a participação dos jovens artistas 

no desenvolvimento de trabalhos inéditos e promover o reconhecimento pelo público de novos 

talentos artísticos. 

Deste modo, o concurso foi lançado a 12 de Maio, com inscrições abertas até dia 14 de Julho. A 

exposição dos trabalhos esteve patente, no período de 3 de Setembro a 4 de Outubro, no Centro 

Cultural e de Congressos de Aveiro, tendo sido visitada por, aproximadamente, 250 pessoas. 

Aquando da inauguração da mesma foi lançado o catálogo de todos os trabalhos concorrentes. 

O gráfico seguinte revela a distribuição quantitativa de concorrentes por área: 

N.º Participantes 
Concurso "Aveiro Jovem Criador 2004"

28

28

18

12 Pintura

Fotografia

Escrita

Arte Digital

 
 

IV Aniversário da CMJ 

 

A Casa Municipal da Juventude comemorou o seu IV Aniversário no dia 23 de Maio, no Rossio, 

das 10h às 18h, tendo prosseguindo os seguintes objectivos: proporcionar diversas actividades 

com impacto no público jovem, aliado à criação de espaços de convívio e lazer; proporcionar o 

contacto com diversas actividades lúdicas, desportivas, culturais e educativas; promover o 

espaço e actividades desenvolvidas na CMJ, de forma a fomentar a criação de futuros públicos 

participativos e activos e, fomentar hábitos de interesse pela frequência dos espaços verdes da 

cidade, rentabilizando estes recursos de uma forma produtiva e saudável; e proporcionar um 

dia diferente. 

Deste modo e, à semelhança dos anos transactos, realizou-se um leque variado de 

actividades, das quais se destacam as seguintes: demonstração de graffitis, música, desportos 

radicais, dança, ginástica, exposições, ateliês, jogos tradicionais, canoagem. 

Este projecto foi viável na medida em que contou com a colaboração de diversas divisões da 

Autarquia, entre elas: Ambiente, Acção Cultural, Acção Social, Desporto, Educação, Serviços 

Urbanos e Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro. 
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Esta actividade contou, ainda, com a participação da ASPEA, da APPACDM e CERCIAV, 

nomeadamente, na dinamização de espaços de exposição e no desenvolvimento e participação 

nas actividades, como forma de promover a inclusão de pessoas portadoras de deficiências. 

Considera-se que o impacto desta iniciativa, ao nível da comunidade aveirense, foi 

extremamente positivo, tendo contado com a presença de centenas de pessoas que se juntaram 

activamente nas actividades propostas, pelo que se entende que a mesma deverá ter 

continuidade. 

 

Projecto “Ciclos Temáticos” 

Este Projecto consistiu no desenvolvimento de um conjunto diversificado de actividades 

temáticas, nas áreas do teatro, dança e artes cinematográficas, com o objectivo de envolver 

activamente os jovens e a comunidade em geral, bem como promover a formação de futuros 

públicos activos e participativos. 

Neste contexto, em Março foi realizado o mês do Teatro com as seguintes iniciativas: 

Actividade Objectivos Dinamização Local Data Total de 

Partic. 

Concurso 

“Corrida ao 

Palco” 

Estimular a participação e o gosto 

dos jovens pelo teatro; proporcionar 

a apresentação pública do trabalho 

desenvolvido pelas Escolas do 

Concelho. 

Escolas EB 2,3 e 

Secundárias do 

Concelho 

Teatro 

Aveirense 

27 Março 150 

        

 

Conversas de 

Café  

“Sobre uma visão do Teatro actual” Cláudia Stattmiller e 

Sónia Albuquerque  

CMJ 19 Março 10 

Literatura de 

Cordel 

“O Mistério do Coiso e outras 

histórias” 

Tomas Bakk CMJ 29 Março 13 

 

O mês de Maio foi dedicado à Dança, tendo apresentado a seguinte programação: 

Actividade Objectivos/ 

Descrição 

Dinamização Local Data Total de 

Partic. 

“Demonstração 

interactiva de 

Break Dance” 

Promover espaços de aprendizagem 

neste estilo de dança. 

Secret Force CMJ 29 Abril 45 

        

 

Oficina de 

Dança Criativa 

Proporcionar conhecimento e 

compreensão do corpo, bem como 

fortalecer a capacidade criativa da 

expressão corporal. 

Companhia de Dança de 

Aveiro 

Casa do 

Povo de 

Esgueira 

15, 22 e 

29 Maio e 

5 e 12 

Junho 

15 

“Danças no 

Rossio” 

Aulas de Dança participadas aos 

Domingos de manhã  

Instrutores de dança Rossio e 

Praça 

EURO 

9, 16, 23 

e 30 Maio 

50 

“Encontro com 

a dança” 

Demonstração de dança pelas 

escolas, associações e grupos de 

dança do concelho de Aveiro. 

 Rossio 23 Maio 200 
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Os meses de Novembro e Dezembro foram dedicados ao Cinema, tendo sido 

realizadas as seguintes actividades: 

Actividade Objectivos / 

Descrição 

Dinamização Local Data Total de 

Partic. 

“Projecção à 2ª” Projecção de filmes às 

segundas-feiras à noite 

 CMJ 22, 29 

Novembro 

6, 13 Dezembro 

65 

        

“Maratona de 

Projecção” 

Projecção de filmes do 

Fantas Porto, das 

12h00 às 24h00 

 CMJ 11 Dezembro 25 

“4 Curtas Portuguesas” Mostra de 4 curtas 

metragens 

Cineclube de Aveiro Centro Cultural e 

Congressos 

04 Dezembro 85 

“Matinés na Casa” Projecção de diversos 

filmes de interesse 

jovem, classificados 

como Acção, Ficção e 

Comédia. 

 CMJ 15, 22 e 19 

Dezembro 

43 

 

Projecto “Espaço +” 

Em parceira com as Escolas EB 2º, 3º de Cacia, EB 2º, 3º Aires Barbosa, Escola Integrada de Eixo, 

Associação Humaniarte e Sport Clube do Beira-Mar (Piscina), o Projecto “Espaço +”, utilizando o 

espaço escola, como forma de rentabilizar as infra-estruturas e recursos existentes, pretende a 

promoção de espaços formativos não-formais, contribuindo para a construção de uma escola 

inclusiva, em que os professores, num esforço conjunto com as crianças, a família e a 

comunidade, englobando parcerias com instituições e entidades locais, consigam colmatar os 

problemas de absentismo, de insucesso e exclusão escolar, proporcionando, a todos e de igual 

forma, o acesso à educação e ao desenvolvimento do indivíduo e da comunidade.   

Como principais objectivos apontam-se: descentralizar as actividades da Casa Municipal da 

Juventude; rentabilizar o espaço escola, como meio privilegiado de formação; proporcionar a 

ocupação dos tempos livres a jovens que não estejam inseridos em qualquer actividade 

ocupacional; promover um conjunto de actividades lúdico-formativas, de forma a estimular a 

participação dos jovens, prevenindo comportamentos de risco; e, potenciar capacidades, 

fomentando a auto-estima e valorização pessoal. 

Neste contexto, o “Espaço +” desenvolve um conjunto de actividades lúdicas e formativas, 

dirigidas a jovens alunos, com idades entre os 11 e os 14 anos, que frequentam das referidas 

escolas, sendo que estão inscritos um total de 111 jovens, sendo a sua maioria jovens que, por 

diversos motivos, não têm oportunidade de integrar projectos de ocupação de tempos livres. 

Importa ainda referir a realização de reuniões de apresentação e avaliação do Projecto com 

elementos do Conselho Executivo das Escolas abrangida, bem como com os encarregados de 

educação dos jovens inscritos, cuja adesão foi bastante significativa. 
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Por último, salienta-se ainda a realização de diversas actividades no período de férias lectivas 

do Natal, a saber: visionamento de filmes, jogos de interior e exterior, apoio ao estudo, 

expressão plástica, dramática e musical, desporto (basquetebol, futebol, capoeira), 

informática, piscina, visitas à Vita Sal (25/11), à Fábrica de Ciência (02/12), ao Estádio 

Municipal (16/12), à ERSUC (30/12). Destaca-se a participação dos jovens da Escola Integrada 

de Eixo na Festa de Natal com dança, teatro e espaço de magia. 

 

Projecto “Curte as Férias” 

Tendo em conta o elevado interesse manifestado pelos participantes e respectivos encarregados 

de educação nos anos transactos, realizou-se o Projecto “Curte as Férias – Verão 2004”, no 

período de 26 a 30 de Julho. 

Este Projecto pretendeu proporcionar uma ocupação saudável e divertida dos tempos livres, 

com o objectivo de prevenir eventuais situações de risco, assim como, sensibilizar os jovens 

para questões de cidadania e promover o espírito de grupo e sentido de responsabilização. 

Especificamente, o Projecto consistiu na ocupação de um grupo de 25 jovens, dos 12 aos 16 

anos, durante 5 dias, das 9h30m às 18h00m, em diversas actividades, como: praia, piscina, 

actividades desportivas, jogos e visitas. 

As inscrições, limitadas a 25 participantes, esgotaram nos primeiros dias, tendo-se constatado, 

uma vez mais, a elevada adesão e, consequentemente, a necessidade de desenvolver um maior 

número de projectos deste tipo em época de férias escolares. 

 

Projecto “Campo de Férias – Verão 2004” 

O “Campo de Férias – Verão 2004” realizou-se nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de Julho, em parceria 

com a Escola Integrada de Eixo e a Associação de Jovens de Eixo, apresentando como linhas de 

acção: proporcionar a ocupação dos tempos livres no período de férias a jovens que não 

estejam inseridos em qualquer actividade ocupacional; promover um conjunto de actividades 

lúdico-formativas, de forma a estimular a participação dos jovens, prevenindo comportamentos 

de risco; potenciar capacidades, fomentando a auto-estima e valorização pessoal; dar a 

conhecer locais do Concelho mais afastados do centro da Cidade. 

Participaram neste projecto cerca de 100 crianças/jovens, com idades compreendidas entre os 

07 e os 13 anos, sendo que 50% destes jovens se inserem em famílias consideradas 

desfavorecidas, apresentando alguns problemas de comportamento. As actividades foram 

diversas, a saber: piscina, praia, jogos, ateliês de expressão plástica e expressão musical, 

desporto (basquetebol, futebol, badmington, mata, etc.), visita a S. Jacinto de lancha e visita à 

Casa das Framboesas. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 160  

V Etapa Nacional de Skate Amador 

Realizou-se a 5ª Etapa do Circuito Nacional de Skate Amador, em colaboração com a Associação 

Radical Skate Clube e a Divisão de Desporto, nos passados dias 20 e 21 de Novembro, no Parque 

de Exposições de Aveiro. 

O referido circuito foi criado com o objectivo de oferecer melhores condições à nova geração 

de skaters, desempenhando um importante papel pedagógico, através do apoio, incentivo e 

partilha de experiências proporcionadas aos mais jovens skaters. 

Contou com cerca de 90 inscritos na prova e com enorme adesão por parte do público 

espectador quer desta modalidade, quer público em geral. 

 

VII Encontro Nacional de Associações Juvenis 

Decorreu, pelo 1º ano na cidade de Aveiro, o 7º Encontro Nacional de Associações Juvenis, nos 

dias 04 e 05 de Dezembro, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, promovido em 

colaboração com a FNAJ – Federação Nacional de Associações Juvenis. 

Relativamente ao conteúdo programático, realçaram-se os seguintes painéis para debate: O 

Papel do Associativismo enquanto Escola de Educação Não Formal e como instrumento de 

capacitação para a “Vida Activa”;  O Papel do Associativismo numa Democracia enquanto 

instrumento de Participação e de Exercício da Cidadania; Reflexões sobre Políticas de 

Juventude em Portugal; e, ainda foi dedicado espaço ao Documento de Trabalho elaborado pela 

Direcção da FNAJ intitulado “Contributos para uma nova geração de Políticas de Juventude”. 

O conteúdo dos painéis e os respectivos oradores contribuíram para atingir os principais 

objectivos deste Encontro Nacional, nomeadamente: Afirmar a importância do Movimento 

Associativo Juvenil, junto da Opinião Pública, da Comunicação Social e do Poder Político; 

Discussão dos problemas que mais afectam o Movimento Associativo na actualidade; e, 

finalmente, a criação de um amplo espaço de debate, Intercâmbio e Troca de experiências 

potenciando as sinergias entre as associações. 

Importa referir que o Encontro contou com a inscrição de 650 jovens oriundos de todo o país, 

incluindo Açores e Madeira, o que representa um número significativo de participantes 

tornando-o no maior Encontro de Jovens Dirigentes realizado em Portugal. 

A realização deste Encontro, em Aveiro, proporcionou também à cidade a oportunidade de ser 

visitada por tão grande número de jovens, os quais puderam participar no vasto leque de 

actividades de diversão nocturna, visitas e de âmbito cultural, tendo sido realizado para o 

efeito um  Roteiro Cultural. 

Neste contexto, encetaram-se todos os procedimentos necessários à viabilização do referido 

Encontro, tais como: alojamento, alimentação, transportes, programa cultural e de lazer, entre 

outros. 
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6.3 - ACÇÃO SOCIAL 
__________________________________________________________________________________ 

 

6.3.1. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 

 

Actividades:  

 

Acção: Rede Social – Acções de Implementação e Consolidação  

No âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 foi criada a Rede Social no 

território nacional, a qual se materializa na constituição, implementação e consolidação do 

Conselho Local de Acção Social (CLAS), entidade de âmbito territorial concelhio que reúne 

todas as entidades sem fins lucrativos que a ela queiram aderir, e das Comissões Sociais de 

Freguesia (CSF), que reúnem o mesmo tipo de entidades mas ao nível socioterritorial da 

freguesia. A Rede Social, através da actividade em parceria das entidades que constituem estas 

duas estruturas, visa a produção participada de três instrumentos de planeamento fundamentais 

para o Desenvolvimento Social Concelhio, nomeadamente, o Diagnóstico Social, o Plano de 

Desenvolvimento Social e o Sistema de Informação. A coordenação deste processo, da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Aveiro teve início em 2000, tendo sido realizadas em 

2004 as actividades que de seguida se enunciam:      

      

Actividade desenvolvida: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, Plano de Acção 

2004 e Sistema de Informação 

O Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Aveiro, concebido para o período de 2004 a 

2007, decorreu do Diagnóstico Social, conduzindo dos problemas às soluções, representando a 

passagem do nível de informação, para o nível de decisão, em que se fizeram opções, 

desenharam-se orientações e cenários de transformação da realidade social e foram 

estabelecidas etapas e definidos recursos, com o objectivo de organizar um processo de 

mudança da realidade social. Orienta as respostas às necessidades individuais e colectivas, e 

serve de enquadramento a todas as intervenções para a promoção do desenvolvimento social, 

quer estas sejam elaboradas no âmbito da operacionalização do plano pelo Conselho Local de 

Acção Social (C.L.A.S.), através dos Planos de Acção anuais, quer sejam propostas fora do 

âmbito do C.L.A.S., procurando vincular as iniciativas de todos os agentes cujo âmbito de 

actuação tem repercussões no desenvolvimento social do Concelho. Objectivos Gerais do P.D.S.: 

1.º Valorizar memórias culturais comuns; 

2.º Melhorar a qualidade de vida das populações numa perspectiva de desenvolvimento 

integrado; 

3.º Abrir a Escola às dinâmicas do meio onde se insere; 

4.º Potenciar o tecido produtivo activo existente; 
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5.º Reduzir a segregação social e espacial; 

6.º Desenvolver a capacidade de iniciativa e de participação dos cidadãos. 

O Sistema de Informação (S.I.), um sistema aberto de comunicação, é um instrumento que 

facilita o processo de recolha e de actualização regular da informação sobre a situação social do 

Concelho, com base num Painel de Indicadores do Concelho, informação esta que se encontrava 

dispersa, promovendo, assim, mais rigor nas práticas de trabalho e linhas de intervenção mais 

eficazes.  Divulga, ainda, as diversas actividades e documentos da Rede Social Local, 

nomeadamente, o Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento Social e os respectivos Planos 

de Acção Anuais, etc., nos diversos meios de comunicação, tais como: sites; folhas 

informativas; jornais; rádio; conferências/encontros; etc. Com esse fim, foi criada uma Página 

na Internet – Site, www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial. NO desenvolvimento deste Web 

site, foi obtida colaboração da Ciberguia Internet Marketing, S.A    

Desenvolveram-se, ainda, as seguintes actividades: 

- recolha de informação quantitativa e qualitativa, análise e tratamento da mesma, com 

especial destaque para o Painel de Indicadores do Concelho; 

- formatação dos documentos; 

- supervisão de documentos a integrar nos três produtos. 

- Gravação e Distribuição dos CD Rom´s com o D.S., S.I., P.D.S. e P.A. 2004, os 4 documentos da 

Rede Social, ao C.L.A.S.,  no dia 03.06.2004; 

- Preparação da apresentação em Power Point; 

- Criação de novas listagens da R.S. organizadas por Entidades e Freguesias. 

Ao nível da elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, Plano de Acção 2004 e Sistema de 

Informação, o C.L.A.S. de Aveiro teve a Assessoria Técnica da Quartenaire Portugal S.A., tendo 

sido realizadas, nesse âmbito várias reuniões. 

 

Actividade desenvolvida: Dinamização das Comissões Sociais de Freguesia 

A constituição das Comissões Sociais de Freguesia visa a concretização de uma estratégia de 

desenvolvimento social local integrada, efectivando uma consciência colectiva dos problemas 

sociais, através da mobilização dos actores locais para a resolução dos problemas e promovendo 

o desenvolvimento local apoiado nas redes locais e nas forças endógenas e vivas das freguesias. 

Constituíram-se 7 Comissões Sociais de Freguesia, nomeadamente, São Bernardo, Glória, 

Esgueira, Santa Joana, Eixo, Nossa Sr.ª de Fátima e Cacia, tendo estas duas últimas sido criadas 

no ano de 2004. No âmbito deste processo de dinamização foram realizadas diversas reuniões, 

quer no contexto das Comissões Sociais de Freguesia quer com os respectivos Presidentes/ 

Executivos das Juntas de Freguesia: 

 
Actividade desenvolvida: Boletim “Rede Activa”  

Elaboração de conteúdos para a edição do Boletim, cujo objectivo é a divulgação das iniciativas 

da Rede Social e as estratégias de cidadania activa, criando condições para uma participação 

http://www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial
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activa da população e agentes locais e regionais no desenvolvimento do projecto e mobilização 

das forças vivas locais. Visa reforçar e valorizar a identidade da Rede aos olhos da comunidade, 

disponibilizando de forma sistematizada à população informações acerca do prosseguimento da 

Rede no Concelho, suas iniciativas, projectos, acções, etc., aproximando a população do 

Projecto. É um mecanismo de trabalho que permite ao próprio corpo técnico a sistematização 

da informação e funcionar como espaço de discussão da Rede, possibilitando aos diferentes 

actores locais a manifestação das suas opiniões em boletim. 

 

Actividade desenvolvida: Acções de Formação 

A Acção de Formação sobre “Planeamento Estratégico e Operacional e Avaliação”, destinada a 

Técnicos e Dirigentes, do C.L.A.S. de Aveiro, teve como principais objectivos promover a 

formação e dinamização do corpo técnico face ao trabalho em parceria num quadro de 

desenvolvimento local e comunitário, visando a mobilização e motivação do corpo técnico do 

Grupo de Trabalho face à efectivação concreta da Rede Social no Concelho, envolvendo a 

população e as instituições locais na promoção de actividades e de projectos que contribuam 

para o reforço das acções integrantes da Rede Social Concelhia. Realizada sob a orientação do 

Prof. Dr. António Batista do I.S.C.T.E., esta iniciativa decorreu no Auditório do Museu da 

República Arlindo Vicente, nos dias 17 e 19 de Novembro de 2004, num total de 12 horas, tendo  

obtido a participação de 27 elementos. 

A Acção de Formação sobre “Trabalho em Parceria e Desenvolvimento Local”, destinada a 

Presidentes de Junta, Dirigentes e Líderes Sociais Locais do C.L.A.S. de Aveiro, orientada pelo 

Prof. Dr. Rogério Roque Amaro do I.S.C.T.E., teve como principais objectivos promover a 

informação e formação de dirigentes e lideranças sociais locais dentro da temática do 

desenvolvimento social local, com vista à mobilização e motivação dos dirigentes e lideranças 

locais face à efectivação concreta da rede social no Concelho e à temática do desenvolvimento 

local, envolvendo dirigentes e lideranças locais na promoção de actividades e de projectos que 

contribuam para o reforço das acções integrantes da Rede Social concelhia, assumindo-se como 

interface básico entre os técnicos e a população. A iniciativa decorreu no Auditório do Museu da 

República Arlindo Vicente, nos dias 22 e 25 de Novembro de 2004, obteve a participação de 12 

elementos. 

 

Actividade desenvolvida: “Fórum Redes 2004”  

A realização do Fórum teve como principais objectivos a promoção do conhecimento, reflexão e 

debate sobre as questões do trabalho em rede e a sensibilização do Estado, dos Agentes Sociais 

Locais e da Sociedade, para a  importância das redes na optimização da intervenção social e, 

em particular, na promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens. Pretendeu-se ainda, 

que o mesmo constituísse uma oportunidade de divulgação e apresentação das práticas das 

redes, possibilitasse o debate em torno das metodologias adoptadas, da dinamização das 

parcerias, das potencialidades e da forma de contornar os obstáculos e constrangimentos, com 
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vista a um desenvolvimento social integrado e participado. Organizada pela Rede Social de 

Aveiro em colaboração com a CPCJ de Aveiro, esta iniciativa destinada a Técnicos e Dirigentes, 

decorreu nos dias 13 e 14 de Dezembro, no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de 

Congressos de Aveiro, tendo tido 204 inscrições. 

 

Actividade desenvolvida: Elaboração de Pareceres  

Estudo e preparação de 3 pareceres relativamente a candidaturas apresentadas pela Cáritas 

Diocesana de Aveiro, CSCDA – 513 Centro Social Cultural e Desportivo do Pessoal da Segurança 

Social e Saúde do Distrito de Aveiro e Centro Social Paroquial  Nossa Senhora de Fátima, no 

âmbito do Projecto “Novas Sendas”, Projecto “Pedras Vivas” e  Projecto “Mais Cidadão”, 

respectivamente. 

- Realização de Reuniões com as três Instituições para preparação dos respectivos Pareceres, 

nomeadamente com a Cáritas Diocesana de Aveiro,  com o C.S.C.D.A. 513 – Centro Social 

Cultural e Desportivo do Pessoal da Segurança Social e Saúde do Distrito de Aveiro e com o 

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Fátima. 

 

Actividade desenvolvida: Elaboração de Relatórios  

Realização do Relatório de Execução Final do Programa de Apoio à Implementação da Rede 

Social (P.A.I.R.S.) do Instituto de Solidariedade e Segurança Social (I.S.S.S.). 

 - Actualização e recolha dos dados em falta no arquivo do Conselho Local de Acção Social 

(C.L.A.S. e das Comissões Sociais de Freguesia (C.S.F.) 

- Recuperação das listas de entidades das redes já existentes (Comissão Local de 

Acompanhamento (CLA) do Rendimento Social de Inserção (RSI)/Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Aveiro (CPCJ)/Agrupamentos de Escolas). 

- Articulação com a Divisão Económico/Financeira da C.M.A., para tratar das questões 

financeiras inerentes ao Relatório de Execução Final do Programa de Apoio à Implementação da 

Rede Social. 

 

Actividade desenvolvida: Parceria com o Observatório Permanente de Desenvolvimento 

Social (O.P.D.S.), da Universidade de Aveiro. 

No âmbito do protocolo existente entre a Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal de 

Aveiro, o Centro Distrital de Solidariedade Social de Aveiro e a Sub-Região de Saúde de Aveiro 

foram realizadas reuniões com o O.P.D.S., para preparação da Apresentação Pública do 

“Horizontes Sociais”, 2004, 4.ª Edição, publicação anual, bem como para apresentação de 

dados referentes ao estudo referente à problemática do Absentismo Escolar no Concelho de 

Aveiro a integrar “Horizontes Sociais”, 2004, 5.ª Edição. 
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Actividade desenvolvida: Participação em eventos de natureza científico-pedagógica  

Participação no V Congresso de Sociologia, subordinado ao tema “Sociedades contemporâneas, 

reflexividade e acção”, realizado na Universidade do Minho em Braga, no dia 13/05/2004. 

- Participação no Seminário “Diálogos em Família” no C.C.C.A., no dia 19/05/2004, integrado 

na iniciativa “Uma Cidade para a Família”, promovida pela Divisão de Acção Social. 

- Apresentação sobre o Idoso na “Semana do Idoso” na freguesia Nossa Senhora de Fátima, no 

dia 24/06/2004. 

- Participação em Acção de Formação da Ciberguia Internet Marketing, S.A., em 27/01/2004, 

para futura manutenção do Site na Internet do Sistema de Informação da Rede Social de Aveiro.   

- Participação em Reunião no I.S.S.S., em Lisboa, para apresentação do Site da Rede Social 

Nacional e Base de Dados dos C.L.A.S., no dia 14/05/2004. 

- Participação na Reunião de esclarecimento das candidaturas ao Programa Operacional de 

Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (P.O.E.F.D.S.) no Instituto de Segurança Social 

(I.S.S.), em Lisboa, no dia 08/09. 

- Presença nas Comemorações do “Dia Internacional da Alfabetização” na Sociedade Musical 

Santa Cecília, em São Bernardo, no dia 08/09/2004. 

- Participação na Acção de Formação promovida pela Área de Cooperação e Rede Social do 

Instituto de Solidariedade e Segurança Social (I.S.S.S.), “Desenvolvimento Social e Planeamento 

Estratégico Territorial – Nível 3”, no Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social 

(C.D.S.S.S.) de Aveiro, realizada nos dias 15 e 16/06/2004. 

- Participação no Workshop Rede Social em Manteigas, no dia 30/09 2004. 

- Participação na Reunião no INTERCLAS da Rede Social no C.D.S.S. de Aveiro, no dia 07/10/04. 

- Participação nos Workshops do Plano Nacional de Acção para a Inclusão 2003/2005,  realizadas 

na Pateira de Fermentelos nos dias 12 e 13/10/04. 

- Participação no Encontro Regional da Rede Social na Região Centro, promovido pelo Instituto 

de Segurança Social, realizado em Gouveia no dia 11/11/2004.  

- Participação no Seminário de Encerramento do Projecto “Senda Gitana” da Cáritas Diocesana 

de Aveiro, no dia 21/12/2004. 

 

Actividade desenvolvida: O Conselho Local de Acção Social - CLAS  

O Conselho Local de Acção Social é um órgão de concertação, articulação e congregação de 

esforços das entidades que dele fazem parte, cujas decisões, numa lógica de compromisso 

colectivo, constituem indicações que influenciam, efectivamente, as tomadas de decisão de 

cada um dos parceiros, tendo em vista o planeamento da intervenção social no Concelho. É 

constituído por 79 entidades públicas e privadas, entre as quais, Serviços Públicos, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, Associações, Autarquias Locais, etc.  

Foram realizadas em 2004, quatro reuniões plenárias, nomeadamente para:      

- Apresentação e debate do Plano de Desenvolvimento Social 2004/2007, Plano de Acção 2004 e 

Sistema de Informação; apresentação do Site www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial; 

http://www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial
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apresentação esquemática do Boletim “Rede Activa”; Comissões Sociais de Freguesia, 

apresentação de boas práticas no âmbito da Rede Social de Aveiro – Nossa Sr.ª de Fátima e São 

Bernardo; informações sobre o Site da Rede Social Nacional www.seg-social.pt/redesocial e 

Base de Dados dos C.L.A.S. desenvolvida pelo I.S.S.S., no dia 09/06/2004. 

- Discussão e aprovação do Parecer do Projecto “Novas Sendas” da Cáritas Diocesana de Aveiro, 

no dia 20/09/2004. 

- Discussão da Grelha de Critérios de Pareceres e aprovação do Parecer do Projecto “Pedras 

Vivas” do C.S.C.D.A. 513 – Centro Social Cultural e Desportivo do Pessoal da Segurança Social e 

Saúde do Distrito de Aveiro, no dia 24/11/2004. 

- Debate e aprovação da “Grelha de Critérios” a considerar na Análise Técnica para a 

Emissão de Pareceres no Concelho de Aveiro e a Emissão de Parecer ao Projecto “Mais 

Cidadão” do Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Fátima no âmbito do POEFDS, no 

dia 7/12/2004. 

 

Quadro Síntese das Reuniões realizadas pelo C.L.A.S., Grupo Executivo e Grupos de 
Trabalho Temáticos do C.L.A.S. 

REUNIÕES Abril Maio Junho 
Julho

. 

Agosto

. 
Set. Nov. Dez. Total 

C.L.A.S. - - 1 - - 1 1 1 4 

N.E. do CLAS 1 3 1 3 - 2 4 1 15 

G.T. Temáticos - - 2 - 1 - - 1 4 

Total 1 3 4 3 2 3 5 3 23 

 

 

Actividade desenvolvida: Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social 

O Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social, visa operacionalizar, de uma forma 

geral, todas as iniciativas da Rede Social de Aveiro, e particularmente, os Planos de Acção 

Anuais. É constituído por 15 representantes das entidades designadas pelo C.L.A.S., 

nomeadamente,  Câmara Municipal de Aveiro, Instituto de Emprego e Formação Profissional -  

Centro de Formação Profissional de Aveiro, Instituto de Emprego e Formação Profissional - 

Centro de Emprego de Aveiro, Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Aveiro, 

Centro de Saúde de Aveiro, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro, Comissão 

Social de Freguesia da Glória, Comissão Social de Freguesia de São Bernardo, Comissão Social de 

Freguesia de Santa Joana, Comissão Social de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, 

Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar, Instituto de Reinserção 

Social (I.R.S.) - Equipa de Família e Menores de Aveiro, Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal 

(R.E.A.P.N.) - Núcleo de Aveiro, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Secretariado Distrital de 

Aveiro da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Foram realizadas as 15 

seguintes reuniões, nomeadamente, com as seguintes ordens de trabalho: 

http://www.seg-social.pt/redesocial
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- Reunião para discussão do Sistema de Informação, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de 

Acção 2004, no dia 19/04/2004. 

- Reunião para discussão do Sistema de Informação, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de 

Acção 2004, no dia 03/05/2004. 

-Reunião para distribuição de tarefas inerentes às Acções para 2004, nomeadamente, Boletim 

Trimestral, Brochura e Dinamização das Comissões Sociais de Freguesia, no dia 10/05/2004. 

- Reunião para fazer o ponto de situação das Acções para 2004, nomeadamente, Boletim 

Trimestral, Brochura e Dinamização das Comissões Sociais de Freguesia, no dia 24/05/2004. 

- Reunião para discussão do Plano de Acção 2004; Boletim Trimestral; SITE – Guia de Medidas e 

Programas, Respostas Sociais do Concelho, Programas e Projectos Concelhios; dinamização das 

Comissões Sociais de freguesia (C.S.F.); actualização do Diagnóstico Social 2003; constituição de 

Grupos para as restantes Acções; síntese das Problemáticas do Diagnóstico Social 2003, sua 

priorização e reflexão de outras problemáticas não contempladas; Núcleo de Dirigentes, grupo 

de acompanhamento e avaliação de projectos, no dia 28/06/2004. 

- Reunião com 1 elemento do Núcleo Executivo para dar início aos conteúdos para o Boletim 

Trimestral sobre a Rede Social, no dia 01/07/2004. 

- Reunião com 2 elementos do Núcleo Executivo para dar início ao “Guia de Recursos” do 

Concelho, no dia 02/07/2004. 

- Reunião com 1 elemento do Núcleo Executivo sobre o “Guia de Recursos” do Concelho, no dia 

12/07/2004. 

- Reunião para discussão do Parecer do Projecto “Novas Sendas” da Cáritas Diocesana de 

Aveiro, no dia 17/09/2004. 

- Reuniões sobre o Plano de Acção 2004, Grelha de Critérios de Pareceres e assuntos diversos, 

realizadas nos dias 27/09/2004, 08/11/2004, 11/11/2004, 18/11/2004 e 25/11/2004. 

- Reunião para discussão sobre a Grelha de Critérios do Concelho de Aveiro, a considerar na 

Análise Técnica para a Emissão de Pareceres, e a emissão de Parecer ao Projecto “Mais 

Cidadão” do CSP de N.S. de Fátima, no dia 29/11/ 2004. 

- Reunião com o objectivo de dar início ao “Estudo de Caso” do Concelho de Aveiro no âmbito 

do Processo de Avaliação Nacional do Programa Rede Social promovido pelo I.S.S. – Instituto de 

Segurança Social e realizado pelo C.E.T. – Centro de Estudos Territoriais do I.S.C.T.E. – Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, no dia 16/12/2004. 

 

Actividade desenvolvida: Grupos de Trabalho Temáticos do Conselho Local de Acção Social 

(C.L.A.S.)   

Os Grupos de Trabalho Temáticos têm como objectivo a participação activa de especialistas dos 

vários domínios do social no planeamento das iniciativas e na produção e actualização de todos 

os documentos da Rede Social de Aveiro. São constituídos por um total de 25 elementos, 15 do 

Núcleo Executivo do C.L.A.S., acrescido das 10 seguintes entidades: Associação Industrial do 

Distrito de Aveiro (A.I.D.A.), Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
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Mental de Aveiro (A.P.P.A.C.D.M.), Associação Comercial de Aveiro, Associação de Assistência 

de Eixo, Centro da Área Educativa (C.A.E.) de Aveiro, Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro (C.E.R.C.I.A.V.),Centro Social Paroquial Vera 

Cruz, Centro Social Paroquial de São Bernardo, Centro Social Paroquial de Santa Eulália de Eirol 

e Hospital Infante D. Pedro, tendo sido realizadas as seguintes reuniões: 

 - Reunião para discussão e distribuição de tarefas para a concretização do Plano de Acção 

2004; Boletim Trimestral; SITE – Guia de Medidas e Programas, Respostas Sociais do Concelho, 

Programas e Projectos Concelhios; dinamização das Comissões Sociais de freguesia (C.S.F.); 

actualização do Diagnóstico Social 2003; constituição de Grupos para as restantes Acções; 

síntese das Problemáticas do Diagnóstico Social 2003, sua priorização e reflexão de outras 

problemáticas não contempladas; Núcleo de Dirigentes, grupo de acompanhamento e avaliação 

de projectos, no dia 21/06. 

- Reunião com o Grupo de Trabalho da Temática Educação para distribuição de tarefas e definir 

a plataforma de trabalho comum a todas as áreas, no dia 30/06. 

- Reunião com um elemento do Grupo de Trabalho da Temática da Saúde para definir futuras 

acções para o Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no dia 11/08. 

- Reunião para discussão sobre actualização do Capítulo da Educação do Diagnóstico Social do 

Concelho de Aveiro e do respectivo Painel de Indicadores, dia 6/12/2004. 

 

INTERVENÇÃO COM POPULAÇÂO INFANTIL E JUVENIL  

 

Acção:  Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro 

A CPCJ de Aveiro é uma instituição oficial não judiciária com autonomia funcional, cujo 

funcionamento é assegurado pela Câmara Municipal, garantindo o cumprimento das suas 

competências e atribuições legais. 

Objectivos: Visa promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a 

situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral. 

Destinatários: Crianças e Jovens até aos 18 ou 21 anos. 

Constituição: Entidades Públicas e Privadas com responsabilidades nas áreas da infância e 

juventude, Centro de Saúde, M. Educação, Centro Distrital da Segurança Social (CDSS), IPSS do 

Concelho, IPJ, Associações de Pais, Associações Desportivas, PSP, GNR e Santa Casa da 

Misericórdia.   

 

Actividade desenvolvida : Comissão Restrita  

O funcionamento da Comissão de Protecção Restrita, em regime permanente,  foi assegurado 

mediante a realização de várias actividades, a seguir descriminadas, nomeadamente,  

atendimento ao público, execução das diligências inerentes à implementação das medidas de 

promoção e protecção e respectivo acompanhamento.  
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Quadro Síntese das Actividades Desenvolvidas pela Comissão Restrita  

ACTIVIDADES DA COMISSÃO RESTRITA Total 
ATENDIMENTO QUINZENAL, COM OUTROS REPRESENTANTES DA CPCJ E TÉCNICOS COOPTADOS 289 

REUNIÕES ORDINÁRIAS QUINZENAIS DA COMISSÃO RESTRITA 31 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DA COMISSÃO RESTRITA 6 

Elaboração de Informações Sociais 41 

Processos instaurados   187 

Sessões de Terapia Familiar 10 

Acordos de Promoção e Protecção/implementação das respectivas medidas 124 

PREPARAÇÃO DE PROCESSOS PARA ENVIAR AO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES DE AVEIRO 65 

Preparação de processos a remeter para outras Comissões de Protecção 28 

Processos arquivados 59 

Ofícios enviados 1358 

Ofícios recebidos 761 

Relatórios Anuais da actividade desenvolvida em 2003 e em 2004 2 

Relatório referente à actividade desenvolvida no 1º semestre de 2004 1 

Planos de Acção para 2004 e para 2005  2 

 

Além das actividades descritas, foram, ainda, estabelecidas diversas acções de coordenação e 

articulação com as diversas Instituições/Serviços e Organismos que colaboram com esta 

estrutura administrativa de protecção às crianças e aos jovens. No que respeita à instrução dos 

187 processos instaurados, foram realizadas diversas diligências, nomeadamente, obtenção de 

consentimento dos titulares do poder paternal para a intervenção da Comissão, pedidos de 

relatórios sociais, de certidões de nascimento e elaboração de actas gerais e parciais. 

Relativamente à caracterização processual da CPCJ em 2004, salientam-se os seguintes dados:    

 
Caracterização Processual em 2004 

N.º Processos instaurados: 187 

Comparativamente ao ano de 2003, foram instaurados mais 12 processos de Promoção e 

Protecção, sendo que este aumento pode estar, por um lado, relacionado com a importância que 

a promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens vem assumindo na intervenção das 

entidades com competência em matéria de infância e juventude, e,  por outro lado, também 

com a escassez de equipamentos e estruturas dirigidas a esta população. Acresce, ainda, o facto 

desses mesmos recursos não esgotarem todas as possibilidades de intervenção que possuem 

antes de solicitarem a intervenção das Comissões, situação esta que congestiona o bom 

funcionamento das mesmas. 
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INTERVENÇÃO  EFECTUADA 

Medidas de promoção e protecção aplicadas 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividade desenvolvida: Funcionamento da Comissão Alargada  

Constituem competências da Comissão Alargada a implementação de acções de promoção dos 

direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, tendentes à 

sensibilização e mobilização da sociedade civil, para a organização de projectos e respostas 

sociais inovadoras, destinadas à infância e juventude. A Comissão de Protecção, na modalidade 

alargada funcionou através de Plenários e dos Grupos de Trabalho Temáticos, a seguir 

descriminados: 

 

Evolução Processual de 1992 a 2004 

Sexo/N.º 
Medidas aplicadas 

M F 

 

Total 

Apoio junto dos pais 16 18 34 

Apoio junto de outro familiar 1 4 5 

Apoio para a autonomia de vida 0 0 0 

Confiança a pessoa idónea 0 0 0 

Colocação sob a guarda de pessoa 

idónea seleccionada para adopção 
0 0 0 

Acolhimento familiar 0 0 0 

Acolhimento institucional 6 10 16 

Total: 23 32 55 
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Quadro Síntese das Actividades Desenvolvidas pela Comissão Alargada 

ACTIVIDADES DA COMISSÃO ALARGADA Total 

1. REUNIÕES ORDINÁRIAS EM PLENÁRIO DA COMISSÃO ALARGADA  4 

2. Reuniões de Grupos de Trabalho Temáticos  

- REDE SOCIAL 15 

- ABSENTISMO/ABANDONO ESCOLAR  18 

- SEMINÁRIOS 8 

- CAMPOS DE FÉRIAS 4 

- Educação Parental  4 

- Acolhimento Familiar 2 

- Candidaturas 5 

- Agenda 21 Escolar 12 

 

 

Em plenário, a Comissão Alargada, reuniu 4 vezes, com as seguintes ordens de trabalho:  

- Elaboração do Relatório de Actividades da CPCJ de 2003 e apresentação e debate do Plano de 

Acção da CPCJ para 2004; 

- Apresentação sumária das Conclusões do Encontro Anual de Avaliação da Actividade das CPCJ 

em 2003 e 2004; 

- Apresentação e Análise do Relatório de actividades referente à evolução processual referente 

ao 1º semestre de 2004; 

- Apresentação do Relatório da Actividade desenvolvida pela CPCJ em 2004 e do     Plano de 

Acção para 2005. 

 

Grupos de Trabalho Temáticos da Comissão Alargada organizam-se em diversas áreas, através 

de sub-grupos: 

  

Rede Social  

- Participação nas 15 reuniões do Núcleo Executivo do CLAS, tendo em vista a elaboração e 

implementação do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho e Plano de Acção para 2004. 

 

Educação Parental  

- Articulação com a Equipa do CDSS de Coimbra, para disponibilização de material lúdico-

pedagógico para o desenvolvimento de acções de sensibilização com as escolas e famílias; 

- Articulação com a Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento de Oeiras e 

ASPEA, através da realização de 4 reuniões, tendo em vista a elaboração e concretização de 

Acções de Sensibilização dirigidas a Mulheres e à População em Geral, no âmbito da medida 

“Promover a Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres” do programa POEFDS. 
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Abandono e Absentismo escolar 

- Colaboração com o Observatório Permanente de Desenvolvimento Social da Universidade de 

Aveiro, tendo em vista a colaboração na realização de estudo sobre “abandono e absentismo 

escolar”, concretizada través de 2 reuniões; 

- Participação nas 2 reuniões promovidas pela Divisão de Juventude no âmbito do Projecto 

“Espaço Mais” realizadas nas Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico Aires Barbosa e de 

Cacia, respectivamente; 

- Participação nas 4 reuniões realizadas com o Grupo de Trabalho e Equipa Aveiro Litoral do 

Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI), no âmbito 

do estudo referente à problemática do “abandono e absentismo escolar” e levantamento dos 

possíveis candidatos a integrar uma turma de Plano Individual de Educação e Formação (PIEF); 

- Participação nas reuniões e atendimentos para preenchimento das fichas de identificação dos 

jovens candidatos à turma de PIEF, num total de três; 

- Participação no trabalho de acompanhamento do Grupo de Trabalho que acompanha os alunos 

integrados no PIEF, constituído no âmbito do PETI – Programa para a Prevenção e Eliminação da 

Exploração do Trabalho Infantil e a Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico de S. Bernardo, 

tendo sido realizadas 6 reuniões; 

- Ainda, neste âmbito, e devido ao facto de o referido PIEF aí poder ser implementado, foi 

efectuada uma visita às instalações da Junta de Freguesia de S. Bernardo; 

- Participação na reunião realizada com os pais dos alunos integrados no PIEF. 

 

Seminários e Encontros 

- Integrado nas Comemorações do 10º Aniversário do Ano Internacional da Família, a CPCJ 

participou na organização do Seminário “Diálogos em Família”, realizado no dia 19/05/03, no 

^decurso do qual  foram efectuadas 4 reuniões de preparação; 

- Participação nas “Jornadas – Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica”; 

- Participação nas reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho da “Agenda 21 Escolar”, 

nomeadamente, destinadas à elaboração do Guia para Agenda 21 Escolar e no Fórum de 

Implementação da “Agenda 21 Escolar”; 

- Participação no Encontro Anual de Avaliação da Actividade desenvolvida pelas CPCJ´s, 

realizado em Viseu no dia 8 de Outubro; 

- No âmbito do “Fórum Redes 2004”, realizado nos dias 13 e 14/12 foram realizadas 3 reuniões 

de preparação da iniciativa em articulação com as Divisões de Educação e Juventude, 

nomeadamente ao nível da programação do dia 14 destinado às “Redes de Protecção à Infância 

e Juventude”;   
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Campos de Férias, Actividades Lúdico-Pedagógicas e Dias Comemorativas  

- Participação nas comemorações do “IV Aniversário da Casa Municipal da Juventude”, no dia 

23/05/04, nomeadamente, através da Mostra de Fotografias da Visita ao Zoológico e da 

realização de actividades de expressão plástica; 

- Visita ao Jardim Zoológico de Lisboa com 15 jovens acompanhados pela CPCJ de Aveiro; 

- Divulgação e sensibilização para a participação de crianças e jovens provenientes de contextos 

sociais desfavorecidos nos “Campos de Férias 2004” e “Curte as Férias”, promovidos pela 

Divisão de Juventude da Câmara Municipal de Aveiro e desenvolvidos nos períodos de 05/07 a 

09/07 e de 26/07 a 30/07, respectivamente; 

- Preparação e organização da Festa de Natal, realizada no dia 19 de Dezembro.  

 

Articulação com a Divisão de Acção Social 

- Colaboração na dinamização do Programa da Semana da Família – 15 a 22 de Maio; 

- Participação no Programa de Animação das freguesias – “Viver (n)as Freguesias” através da 

dinamização de actividades diversas, nas freguesias de Eixo, Esgueira, Eirol, S. Jacinto, Santa 

Joana, Oliveirinha, Cacia, Aradas, São Bernardo e Glória; 

- Participação na elaboração e implementação do Campo de Férias “Verão a Abrir!!!”, 

promovido pela Divisão de Acção Social, designadamente, na definição das actividades a 

desenvolver, na realização das reuniões com os pais das crianças envolvidas, com os monitores 

e na realização de procedimentos administrativos. 

 

Acolhimento Familiar 

- Preparação e elaboração de listagem referente aos menores colocados em famílias de 

acolhimento, tendo em vista a sistematização de dados para o grupo de trabalho constituído em 

torno da temática do Acolhimento Familiar;    

- Articulação e colaboração com o CDSS de Aveiro, no âmbito do “Plano de Intervenção Imediata 

(PII)” 2ª Fase, ao nível da recolha e sistematização de informação referente aos menores que se 

encontram colocados em Famílias de Acolhimento; 

- 1 reunião com o grupo de trabalho temático Acolhimento Familiar, tendo em vista a definição 

e priorização das questões e consequente elaboração da Agenda de Trabalho para a reunião 

com o CDSS de Aveiro; 

- 1 reunião do Grupo de Trabalho das “Famílias de Acolhimento” em colaboração com o CDSS de 

Aveiro. 

 

Candidaturas 

- Participação na elaboração de candidatura ao “Programa Escolhas 2ª Geração”, em 

colaboração com a Divisão de Acção Social e Divisão Económica Financeira, e em parceria com a 

IPSS Florinhas do Vouga, Instituto Português da Juventude, Agrupamento de Escolas de Aveiro, 

Associação de Pais da EB 2,3 João Afonso de Aveiro, Associação de Pais da Escola EB Santiago, 
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Junta de Freguesia da Glória, Sport Clube Beira Mar, Instituto de Reinserção Social – Equipa de 

Família e Menores de Aveiro e Clube dos Galitos. Esta candidatura, sob denominação “Crescer 

em Santiago”, visa globalmente contribuir para melhorar a integração das crianças e jovens 

provenientes do Bairro e Urbanização de Santiago, através do reforço da articulação 

desenvolvida pelas várias entidades que intervêm naquele território, em prol de uma 

intervenção integrada, centrada em três eixos fundamentais, a saber, família, escola e 

comunidade; 

- 2 reuniões com a Equipa técnica da IPSS Florinhas do Vouga e estabelecimentos de Ensino, 

tendo em vista a identificação das necessidades prioritárias da população destinatária e 

consequente definição das objectivos gerais e específicos, e metodologias do Projecto; 

- 1 reunião com a IPSS Florinhas do Vouga, enquanto entidade gestora, para inventariação e 

negociação das responsabilidades inerentes às funções de gestão do projecto; 

- 1 reunião com todas as entidades do consórcio para apresentação do projecto e negociação 

das respectivas parcerias; 

Recolha e sistematização da documentação necessária à apresentação da candidatura. 

 

Acção: Campo de Férias “Verão a abrir!!!” 

Concepção e organização das actividades a desenvolver no âmbito do Campo de Férias “Verão a 

abrir !!!” destinado à ocupação de 25 crianças e jovens, dos 7 aos 13 anos de idade, 

pertencentes a contextos sócio-familiares desfavorecidos, que incluiu as seguintes actividades: 

praia; visita aos Museus, ”Marítimo” de Ílhavo, “Navio Santo André” e da “Troncalhada”; Aveiro 

Digital; passeio de moliceiro na Ria de Aveiro; piscina, no período de 23 a 27 de Agosto. 

 

Acção: Apoio aos estudantes dos PALOP 

Organização e preparação do processo de atribuição de apoio ao nível alimentar aos alunos dos 

PALOP, para o ano lectivo de 2004/05, através da análise e selecção dos estudantes com base 

nos seguintes critérios superiormente fixados: a frequência do Ensino Superior Público; a 

condição de não bolseiro; a condição de elegibilidade. Neste âmbito foram, ainda, realizadas as 

seguintes actividades:  

- Atendimento e informação aos alunos sobre os critérios de atribuição de apoio ao nível 

alimentar; 

- Elaboração e distribuição mensal das senhas de refeição; 

- Articulação com os Serviços Académicos da Universidade de Aveiro no sentido de obter a 

documentação necessária à instrução dos processos dos alunos que requereram apoio ao nível 

alimentar e com os Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro para definição e 

estabelecimento de procedimentos, tendo em vista a gestão e controlo do número de refeições 

fornecidas aos alunos; 

- Articulação com a Divisão de Habitação Social relativamente às situações de alunos que 

requereram e/ou beneficiam de apoio, ao nível do alojamento, em habitação social.    



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 175  

INTERVENÇÃO SÓCIO-COMUNITÀRIA  

Acção:  Gabinete de Intervenção Local (GIL) 

 

Acompanhamento Psicológico e Aconselhamento, aos seguintes níveis:  

- Individual, a crianças e adultos residentes na Urbanização de Santiago; 

- Acompanhamento familiar e individual, no âmbito dos 31 Acordos de Promoção e de Protecção 

celebrados com a CPCJ de Aveiro, aos quais o GIL presta Apoio técnico; 

- Articulação com a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Santiago, no sentido de desenvolver 

com os alunos, actividades que promovam comportamentos adequados e o respeito 

interpessoal; 

- Deslocação a Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho, no 

sentido de realizar avaliação psicológica de crianças ; 

- Concepção e implementação do Projecto “Hora dos Encontros”, através da realização  de 

actividades lúdico-pedagógicas semanais que visam, sobretudo, a aquisição de competências 

pessoais e sociais, dirigidas a um grupo de 10 crianças do 2.º ciclo do Ensino Básico; 

- Atendimento aos munícipes residentes na Urbanização de Santiago; 

- Realização de visitas domiciliárias, no âmbito da articulação com a Divisão de Habitação 

Social; 

- Participação na realização de reuniões com as entidades que intervêm na Urbanização de 

Santiago, no sentido de partilhar informações e solucionar problemas, em parceria; 

- Participação na organização da festa de natal da C.P.C.J. de Aveiro; 

- Participação na Reunião do Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências, 

no sentido de perspectivar a articulação entre a Divisão de Educação e a Divisão de Acção 

Social; 

- Elaboração do Projecto “Dança Urbana”, a desenvolver na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

de Santiago, com actividades que promovam comportamentos adequados e o respeito 

interpessoal; 

- Articulação com a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola 

Preparatória João Afonso de Aveiro e com as Entidades Intervenientes no Plano Municipal de 

Prevenção Primária das Toxicodependências do Concelho de Aveiro para realização, em 

parceria, de um Campo de Férias de Páscoa; 

- Elaboração de candidatura ao Programa “Férias em Movimento”, do IPJ – Instituto Português 

da Juventude, para realização do Campo de Férias de Páscoa, denominado “Colorir a Páscoa”, 

para o período de 12 a 16 de Abril; 

- Preparação das actividades a desenvolver durante o Campo de Férias, inscrição dos 

participantes e realização do Campo de Férias “Colorir a Páscoa”, destinado à ocupação dos 

tempos livres de 25 crianças, através do desenvolvimento das seguintes actividades: visitas ao 

estádio Mário Duarte, Aveiro Digital, reserva natural das dunas de S.Jacinto e pic-nic; aulas de 

defesa pessoal; cinema com almoço no MacDonald´s.    
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- Elaboração do “Relatório de Avaliação” do Campo de Férias “Colorir a Páscoa”, destinado ao 

IPJ; 

- Participação numa reunião promovida pela Casa Municipal da Juventude e com as diferentes 

Divisões da Câmara Municipal de Aveiro no âmbito da preparação do “IV Aniversário da Casa 

Municipal da Juventude”; 

- Realização do Campo de Férias “Verão a Abrir !!!”, em parceria com a CPCJ de Aveiro, 

destinado à ocupação dos tempos livres de 25 crianças, através do desenvolvimento das 

seguintes actividades: praia; visita aos Museus, ”Marítimo” de Ílhavo, “Navio Santo André” e da 

“Troncalhada”; Aveiro Digital; passeio de moliceiro na Ria de Aveiro; piscina. 

- Participação na elaboração, organização e realização das actividades desenvolvidas no âmbito 

do projecto “Uma Cidade para a Família”; 

- Participação na elaboração, organização e realização das actividades desenvolvidas no âmbito 

do projecto “Sénior Mais”; 

- Participação no “IV Aniversário da Casa Municipal da Juventude”, através de exposição dos 

trabalhos do grupo “Hora dos Encontros”. 

 

INTERVENÇÂO COM GRUPOS VULNERÁVEIS 

 

Acção: Projecto “Agir para Inserir”   

O Projecto visa a caracterização dos indivíduos que exercem a actividade de “arrumador”, de 

forma não legalizada, e outros que se encontrem em situação de exclusão social e profissional, 

contribuindo para a diminuição dos comportamentos aditivos desta população. 

Objectivos gerais: Enquadrar social e profissionalmente os “arrumadores” proporcionando-lhes 

qualificações profissionais, adequadas ao exercício de uma actividade, e despistar situações de 

risco relacionadas com o consumo de substâncias potenciadoras de dependência física e 

psicológica. 

Objectivos específicos : Caracterizar a população-alvo; 

Operacionalizar respostas para a integração social e profissionalmente destes indivíduos; 

Promover a criação de espaços de convívio; 

Dinamizar acções de sensibilização  e encaminhamento para programas de desintoxicação. 

Destinatários: Arrumadores de automóveis e outros indivíduos em situação de exclusão.       

Em parceria com: PSP, CARDA, CAT, Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, Centro de Saúde, 

Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro, Florinhas do Vouga e IEFP – Centro de Emprego e 

Centro de Formação Profissional de Aveiro.      

Descrição: No âmbito do acompanhamento e encaminhamento social dos arrumadores de 

automóveis, privilegiou-se o estudo de casos, com ilustração de situações concretas, tendo, por 

fim, a resolução das problemáticas apresentadas pelos indivíduos abrangidos.  

Face à especificidade das características deste grupo, foram realizadas reuniões de Técnicos  

para balanço dos resultados do Projecto; 
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- Realização de uma reunião com diversos parceiros do Projecto, com o objectivo de definir 

estratégias de intervenção conjunta, apresentar resultados obtidos, através da caracterização 

geral dos Arrumadores, relativamente às suas necessidades vs. apoios prestados, e avaliar a 

acção desenvolvida em 2003; 

 - Realização semanal de atendimento à população de Arrumadores, na “Vivenda Cunha”, 

edifício propriedade desta autarquia, sendo este desenvolvido por representantes da IPSS 

Florinhas do Vouga, do Centro de Saúde e desta Divisão de Acção Social; 

- Acções de divulgação do Gabinete de Atendimento, junto da população de Arrumadores; 

- Desenvolvimento de acções de sensibilização aos Arrumadores, tendo em vista a sua 

integração profissional, encaminhamento médico e a prestação de apoio a nível habitacional, 

alimentar e higiénico; 

- Realização de registos das diligências e encaminhamentos efectuados nas fichas de 

caracterização da população-alvo, tendo em vista a permanente actualização de dados 

processuais; 

- Participação nas “XII Jornadas de Saúde de Aveiro”, realizadas nos dias 29 e 30 de Abril de 

2004, através de apresentação do Projecto no âmbito das comunicações  livres; 

Tendo o Projecto “Agir para Inserir” o terminus previsto para Junho/04, desde então, os 

atendimentos à população de Arrumadores, anteriormente realizados na “Vivenda Cunha”, 

passaram a ser assegurados nas instalações da Divisão de Acção Social e mediante a realização 

de deslocações aos locais onde aqueles habitualmente se encontram, sendo que, se continua a 

privilegiar a articulação com as entidades parceiras.  

 

 

Caracterização do Grupo de 38 Arrumadores  

 

Idade
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Nº Indivíduos
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Quadro Síntese dos Apoios e Encaminhamentos Realizados  

TIPO DE APOIO / ACÇÕES DE ENCAMINHAMENTO Nº 

ALIMENTAR (DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS PARA REFEIÇÕES NA COZINHA SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE GÉNEROS) 32 

ECONÓMICO  
EMISSÃO DE DOCUMENTOS 
TRANSPORTES 
 MEDICAÇÃO E DESPESAS DIVERSAS 

 

5 

13 

5 

ALOJAMENTO 
PAGAMENTO DE QUARTO EM PENSÃO 
colocação em Centro de Alojamento 

 

1 

12 

HIGIENE (DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA CUIDADOS DE HIGIENE) 11 

VESTUÁRIO ( DISTRIBUIÇÃO DE ROUPA) 14 

MÉDICO SANITÁRIO  
MARCAÇÃO CONSULTAS MÉDICAS  
REALIZAÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 
tratamentos/desintoxicações 

 

17 

- 

14 

Ofertas de emprego  7 

 

 

Relativamente à Avaliação, considera-se que o Projecto “Agir para Inserir”, permitiu a 

aproximação a um grupo de indivíduos que se encontram em situação de grave exclusão social e 

com redes de suporte deficitárias; 

• potenciou a participação de diversas entidades públicas e privadas na execução de respostas 

às necessidades constatadas; 

• contribui para o aumento da consciência social das instituições públicas e privadas, na medida 

em que permitiu a identificação das situações e da urgente necessidade de criação de novas 

respostas sociais destinadas a estes grupos vulneráveis. 

 

Apontam-se como principais constrangimentos à intervenção com “os arrumadores de 

automóveis”, a sua elevada mobilidade, condicionada, ainda por alguns factores, tais como, as 
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estações balneares e a realização de determinados eventos que contribuem para o aumento da 

afluência de indivíduos à cidade, como por exemplo, o Euro 2004. Por outro lado, a entrega de 

valores pecuniários efectuada pelos cidadãos, constitui um reforço positivo à continuidade 

desta actividade ilícita.  

 

 

Acção: Programa Ocupacional   

Sendo um dos objectivos das políticas de emprego, possibilitar aos desempregados o acesso ao 

emprego, à formação profissional ou outras actividades que lhes permitam a resolução dos seus 

problemas de emprego, os Programas Ocupacionais, visam a ocupação socialmente útil de 

pessoas desocupadas, enquanto não lhes surgem alternativas de trabalho, garantindo-lhes um 

rendimento de subsistência e mantendo-se em contacto com outros trabalhadores de modo a 

evitar o isolamento e a marginalização. Neste contexto, com o objectivo de promover a 

ocupação temporária de pessoas com dificuldades de inserção social, foi desenvolvida uma 

articulação com a Equipa de Reinserção Social e com o Centro de Emprego, no sentido de ser 

elaborada uma candidatura a um Programa Ocupacional por esta Câmara Municipal. No âmbito 

deste processo, foram realizadas várias reuniões com os referidos técnicos e com o candidato. 

Este processo de integração, com início em Setembro/04 e termo previsto para Fevereiro/05, 

obteve a colaboração ao nível da colocação e acompanhamento em posto de trabalho da Divisão 

de Recursos Humanos e do responsável pelo Serviço BUGAS, local onde foi inserido o referido 

trabalhador. 

 

Acção: Projecto “Sénior Mais” 

O Projecto “Sénior Mais” tem como objectivos promover um conjunto de iniciativas que 

sensibilizem a sociedade para a importância da população idosa e possam contribuir para a sua 

valorização numa perspectiva intergeracional e de cidadania activa, fomentando a partilha de 

experiências, saberes e o convívio entre os idosos de várias instituições e a sociedade em geral. 

Neste âmbito, foi desenvolvido um programa de acções e actividades no período de Março a 

Dezembro de 2004, em torno de comemorações de dias festivos que privilegiou a articulação 

com Entidades Públicas e Privadas, nomeadamente, diversas IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e Juntas de Freguesia, no sentido de enriquecer a iniciativa, envolvendo o 

maior número de participantes nas várias iniciativas programadas, através da: 

- Realização de uma reunião conjunta, no dia 06/03/04 no Centro Cultural e de Congressos de 

Aveiro, com Entidades Públicas e Privadas, nomeadamente, IPSS e Juntas de Freguesia, para  

apresentação, debate e eventual partilha de propostas tendentes a uma maior  

complementaridade das acções; 

- Articulação com as diversas Instituições para posterior desenvolvimento das acções 

programadas no âmbito do Projecto dirigido à população Sénior; 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 180  

- Realização de três reuniões com as diversas Instituições e Juntas de Freguesia no sentido de 

preparar as actividades do 3.º trimestre; 

- Divulgação das diversas actividades planeadas no âmbito do referido Projecto junto das IPSS, 

Juntas de Freguesia do Concelho e população em geral, nomeadamente:  

1. Dia Mundial da Poesia, decorreu na Biblioteca Municipal; 

2. Dia Mundial do Teatro, através da articulação com a Divisão Cultural foi promovida a 

apresentação da peça “Pobres e Corcundas”, encenada pela Associação Teatral de Fátima e 

apresentada no Centro Cultural da Junta de Freguesia de Santa Joana; 

3. Dia Mundial da Floresta, iniciativa realizada no Complexo Residencial da Moita, da 

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, que contemplou a plantação de uma Árvore e a realização 

da “Festa da Primavera”, com lanche e baile; 

4. Dia Internacional dos Monumentos e dos Sítios”, celebrado através da visita aos 

Núcleos Históricos de Aveiro, sitos na Vera Cruz e na Glória, tendo contado com a colaboração 

da Divisão de Museus e Património Histórico da CMA; 

5. Dia Mundial do Livro, decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal e desenvolveu-se 

através da participação nas actividades de promoção da leitura programadas pela Biblioteca 

Municipal, nomeadamente, a leitura dos contos “A Menina Coração de Pássaro”, de Luísa 

Dacosta e “A Estrela de Laura”, de Klaus Baumgart; 

6. Dia Mundial da Dança, esta comemoração englobou uma aula de danças latinas, baile e 

lanche, no salão de baile da Banda Amizade;  

7. Dia Internacional dos Museus, comemorado através da visita ao “Museu de Aveiro”; 

8. Dia Mundial do Cigano, celebrado em parceria com a Cáritas Diocesana de Aveiro, 

através do Projecto “Senda Gitana”, que apresentou os seus trabalhos e actividades, 

intercaladas com a  actuação do Coral do Centro Comunitário da Vera Cruz, tendo culminado 

com uma sardinhada e a actuação musical de um grupo composto por artistas de etnia cigana; 

9. Dia dos Avós, no Parque Infante D. Pedro, através da realização de uma “Manhã 

Desportiva” e de uma “Tarde Recreativa e Lúdica”, nas quais foram dinamizadas, 

respectivamente, aulas de hidroginástica e ginástica, diversos ateliers, jogos tradicionais, 

histórias animadas pela biblioteca itinerante, jogos de mesa, actuações teatrais e musicais 

apresentadas por diversas IPSS concelhias e exposição dos trabalhos apresentados no âmbito do 

concurso “Os nossos Avós” com entrega dos respectivos prémios. Este evento constituiu a acção 

mais participada do Projecto, contando com a presença de cerca de 500 pessoas e encerrou 

com um lanche convívio e baile; 

10. Passeio à Figueira da Foz, com realização de um pic-nic convívio na Serra da Boa 

Viagem e uma Visita à Feira Internacional do Idoso, com actuação do Grupo de Teatro Revista 

– Centro de Dia de Cascais; 

11. Dia Mundial do Turismo, celebrado com um passeio pela Ria de Aveiro até à freguesia 

de São Jacinto, seguido de lanche convívio e baile, animado pela actuação do Grupo Musical da 

APPACDM. 
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12. Dia Internacional do Idoso, através de realização de matinés nas Discotecas “Oito 

Graus Oeste” e “CocoLoco”, tendo obtido o 2.º maior número de participações, com 360 idosos; 

13. Dia de S. Martinho, na Praça Marquês de Pombal, integrada no Magusto oferecido pela 

Autarquia à comunidade Aveirense, com representação de uma peça de teatro e actuação 

musical das Instituições participantes. 

 

Quadro Resumo das Acções do Projecto “Sénior Mais” 

Acções DATA Local IPSS 
Juntas 

Freg. 

N.º Total 

Participantes 

1 Dia Mundial da Poesia 

2 Dia Mundial da Floresta 21/03 
Biblioteca Municipal 

Complexo Residencial da Moita 
8 - 210 

3 Dia Mundial do Teatro 28/03 Junta Freg. St.ª Joana - - - 

4 Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 19/04 Vera Cruz e Glória 3 - 34 

5 Dia Mundial do Livro 23/04 Biblioteca Municipal 2 - 24 

6 Dia Mundial da Dança 29/04 Banda da Amizade 7 1 67 

7 Dia Internacional dos Museus 18/05 Museu Aveiro 4 - 124 

8 Dia Mundial do Cigano 24/06 Ervideiros 4 - 52 

9 Dia dos Avós 26/07 Parque Inf. D. Pedro 15 1 550 

9 I Feira Internacional do Idoso Figueira Foz 08/09 Fig. da Foz 5 1 72 

10 Dia Mundial do Turismo 27/09 São Jacinto 8 - 92 

11 Dia Internacional do Idoso 01/10 Discotecas “8º” e  “CocoLoco” 11 7 360 

12 Dia de S. Martinho 11/11 Prª Marquês Pombal 8 2 170 

TOTAL   75 12 1755 

 

- Preparação do Curso de Técnicas Informáticas dirigido a um grupo de 13 idosos, em parceria 

com o Programa Aveiro Digital, com início previsto para Janeiro 2005. 

 

Acção: “Um Olhar diferente”  

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Deficiente e do Dia Nacional dos Deficientes, 

celebrados nos dias 3 e 9 de Dezembro, respectivamente, este projecto teve como principais 

objectivos promover a realização de um conjunto de iniciativas, em parceria com a APPACDM, 

CERCIAV, Centro da Área Educativa de Aveiro, Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro e 

Centro de Saúde de Aveiro, na semana de 3 a 9 de Dezembro, tendo em vista a sensibilização 

para a importância da responsabilização de toda a sociedade no processo de inclusão das 

pessoas portadoras de deficiência. Do programa “Um Olhar Diferente” salienta-se:   

- Visita às Salas TEACCH da EB 2,3 Aires Barbosa e EB 1 de Esgueira, Visita à Unidade de Apoio à 

Multideficiência da EBI de Eixo; 

- Exposição e trabalho ao vivo de um autodidacta portador de deficiência, apresentação do 

Projecto de Hipoterapia, pela Profª. Ana Lobo, Apresentação do Projecto de Acessibilidades 

“Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos”, pela Engª Paula Teles, 
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Apresentação da Estrutura de Intervenção Precoce da Área de influência do CAE de Aveiro, 

apresentado pela Equipa de Coordenação Distrital, no dia 03/12; 

- Participação do Grupo de Música da APPACDM no Encontro da FNAJ, no dia 05/12;   

- Recepção da EB 2,3 de Eixo aos utentes da APPACDM, Aula de Ginástica Conjunta e Almoço 

Convívio, no dia 06/12;  

- Visita a um treino do “Aveiro Basket”, no Pavilhão dos Galitos, pela APPACDM e CERCIAV, com 

Sessão de Autógrafos, no dia 07/12;  

- Conversas de Café “À conversa com ...Olhares Diferentes”, testemunhos de pessoas 

portadoras de deficiência integradas no mercado de trabalho, com a presença das respectivas 

entidades empregadoras, no dia 09/12.    

 

Acção: Projecto “Uma Cidade para a Família” 

O Projecto “Uma Cidade para a Família” surgiu no âmbito das comemorações do “10.º 

Aniversário do Ano Internacional da Família”, que decorreu na semana de 15 a 22 de Maio, com 

o objectivo de promover e organizar um conjunto de iniciativas locais, em colaboração com as 

diversas entidades públicas e privadas, tendo em vista a sensibilização da sociedade em geral 

para a importância e valorização da família. 

Em parceria com: ADACE – Associação Defesa Ambiental Cacia e Esgueira, Agrupamento de 

Escolas de S. Bernardo, APPACDM – Ass. Port. Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 

ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental, Associação Comercial de Aveiro, 

Associação de Apoio ao Imigrante, Associação de Melhoramentos de Eixo, Cáritas Diocesana de 

Aveiro, Centro Comunitário da Paróquia de São Pedro de Aradas, Centro de Acolhimento e 

Emergência Infantil de Aveiro, Centro de Atendimento a Toxicodependentes, Centro de 

Formação e Cultura da Costa do Valado, Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro, Centro 

Social Cultural D.P.S.S. do Distrito de Aveiro, Centro Social de Azurva, Centro Social e Paroquial 

de Nossa Senhora de Fátima, Centro Social Paroquial da Vera Cruz, Centro Social Paroquial de 

Santo André de Esgueira, Colégio D. José I, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Aveiro, Confederação das Associações de Pais, Conservatório de Música de Aveiro de Calouste 

Gulbenkian, Coordenação Nacional para os Assuntos da Família, Estudos e Brincadeiras,  

Florinhas do Vouga, Fundação CESDA, Livraria ABC, Livraria Byblos, Livraria Langue d’Oc, 

Livraria O Golo, Livraria O Navio dos Espelhos, Livrarias Editorial Notícias, MacDonald´s, Mário 

Faísca, Museu de Aveiro, Oficina de Música, Patronato Nossa Senhora de Fátima, REAPN - Rede 

Europeia Anti Pobreza/Portugal – Núcleo de Aveiro, Restaurante Ceboleiros, Restaurante O 

Mercantelzinho, Restaurante Olaria, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Secção de Natação 

do Clube dos Galitos, Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar, Sporting Clube de Aveiro, 

Teatro Aveirense, Tuna Feminina da Universidade de Aveiro, UDIPSS – Aveiro. 

A preparação das diversas acções da semana de 15 a 22 de Maio, nomeadamente: 

Sessão de Abertura, Mostra de Actividades e Tasquinhas de Sabores, Actividades Desportivas, 

Rastreios de Saúde, Baile e projecção de filme, Ateliers, “Histórias para Pais e Filhos”, 
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“Revisitar a Infância”, Seminário “Diálogos em Família”, “Conversas de Café” e Visitas aos 

Museus: Museu de Aveiro; Museu Etnográfico de Requeixo; Ecomuseu da Troncalhada. A sessão 

de encerramento no Sarau pressupôs um trabalho de coordenação e articulação, no âmbito do 

qual foram realizadas várias reuniões, designadamente: 

- Reunião, a 16 de Março, com Entidades Públicas e Privadas, nomeadamente, todas as IPSS e 

Juntas de Freguesia, no sentido da recolha e debate de sugestões e propostas, tendo em vista o 

enriquecimento desta iniciativa e uma maior sensibilização da população para a importância da 

família na nossa sociedade; 

- Reunião com o “Museu de Aveiro”, no âmbito da preparação do Projecto “Uma Cidade para a 

Família”, a 17/03/04; 

- Reunião com o MacDonald´s, no âmbito do projecto “Uma Cidade para a Família”, a 26/03/04; 

- Reunião com a Secção de Natação do Clube dos Galitos, a 27/04/04, para a realização de uma 

aula de hidroginástica, a realizar a 19 de Maio; 

- Reuniões com as IPSS participantes na Mostra de Actividades e “Tasquinhas de Sabores”, a 03 

e 10/05/04, nomeadamente, a Associação de Melhoramentos de Eixo, o Centro de Formação a 

Cultura da Costa do Valado, o Centro Social de Azurva, o Centro Social e Paroquial da Vera 

Cruz, o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, o Patronato de Nossa Senhora de 

Fátima e a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, com vista à preparação e organização da 

actividade; 

- Reuniões para definição e preparação do Seminário realizadas nos dias 26/04/04, 10, 11 e 

17/05/04 e 05/06/04;    

- Divulgação da iniciativa através de envio de mailing com programas e cartazes;  

- Preparação e montagem de exposição com os trabalhos dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e Jardim de Infância, referente ao concurso promovido pelo CIAC e Divisão de Educação 

da CMA.   

 

PARCERIAS 

Acção: Rendimento Social de Inserção   

O Rendimento Social de Inserção consiste numa prestação incluída no subsistema de 

solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos seus agregados 

familiares apoios adaptados à sua situação social pessoal, que contribuam para a satisfação das 

suas necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social e 

comunitária. A prestação do rendimento social de inserção assume natureza pecuniária e possui 

carácter transitório, sendo variável o respectivo montante. O Programa de Inserção do 

rendimento social de inserção é constituído por um conjunto de acções destinadas à gradual 

integração social dos titulares desta medida, bem como, dos membros do seu agregado familiar.   

Os Núcleos Locais de Inserção, de base concelhia, Integram representantes dos organismos 

públicos, responsáveis na respectiva área de actuação, pelos sectores de segurança social, do 

emprego e formação profissional, da educação, da saúde e das autarquias locais. Compete-lhes 
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a aprovação dos programas de inserção, organização dos meios inerentes à sua prossecução e 

ainda a avaliação da respectiva execução. 

Neste contexto, a parceria foi assegurada através da participação nas reuniões semanais do 

Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção, sob a coordenação do Centro 

Distrital da Segurança Social de Aveiro, com o objectivo de negociar, em diversas áreas de 

inserção, a assinatura dos respectivos Acordos de Inserção pelos beneficiários: 

- Participação nas reuniões realizadas com o Núcleo Local de Inserção e a Equipa Técnica do 

Rendimento Social de Inserção, tendo em vista a divulgação de informação e esclarecimento 

pela Coordenação relativamente à mudança de procedimentos decorrentes das  alterações 

legislativas referentes a esta medida de política social; 

- Levantamento e actualização da listagem dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

com acções subscritas na área da habitação ao nível dos Acordos de Inserção;  

- Articulação com a CCEREEE – Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra 

Escolar, no sentido de proceder à actualização de listagem de beneficiários com acções na área 

da educação com necessidades de apoio ao nível do transporte de modo a facilitar a frequência 

dos Cursos do Ensino Recorrente e de Educação Extra-Escolar, tendo em vista a obtenção da 

escolaridade mínima obrigatória e consequente melhoria das qualificações escolares e 

profissionais; 

- Articulação com os Serviços de Transporte Urbanos de Aveiro, no sentido de fornecer a 

actualização de listagem de beneficiários do Rendimento Social de Inserção para a 

disponibilização. 

 

Acção: “Senda Gitana”  

Projecto promovido pela Cáritas Diocesana de Aveiro destinado à população de Etnia Cigana, 

residente nos Ervideiros, cujo objectivo é promover a integração desta população aos vários 

níveis, nomeadamente, educação, saúde,  higiene e habitação. Neste âmbito, foram 

desenvolvidas várias acções de acompanhamento e reuniões com os diversos serviços 

camarários, os quais são responsáveis pela implementação das infra-estruturas indispensáveis à 

prossecução das várias actividades programadas, designadamente: 

- Contacto com o DSU no sentido de obter informação relativa à actual situação das solicitações 

efectuadas pela Cáritas Diocesana de Aveiro, nomeadamente limpeza de caleiras dos pré-

fabricados, colocação de portão, vedação do espaço, etc.; 

- Articulação com a Divisão de Projectos e Obras no sentido de obter propostas por parte de 

empresas referentes à implantação de instalações sanitárias amovíveis nos bairros sitos no lugar 

de Ervideiros; 

- Elaboração de um artigo para o Boletim Informativo do Projecto “Senda Gitana”, 

referente à parceria da Câmara Municipal de Aveiro; 

- Participação nas reuniões de avaliação das actividades desenvolvidas pelo referido projecto 

com a participação dos diversos parceiros, a 18/03/04 e 21/12/04; 
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- Participação na visita realizada em 06/05/04, pela Sr.ª Vereadora, aos 3 bairros, sitos no lugar 

dos Ervideiros, tendo em vista perspectivar a criação de infra-estruturas, nomeadamente água e 

electricidade e de estruturas sanitárias amovíveis para a população residente;    

- Participação na visita realizada em 30/06/04 com um Técnico da área de engenharia a um dos 

bairros sitos no lugar Ervideiros para avaliação técnica da possibilidade de colocação de um 

ponto de luz;  

 -  Articulação com a Divisão de Habitação Social através de deslocação às Agras do Norte para 

avaliação da possibilidade de transferência para os Ervideiros de um bloco de instalações 

sanitárias amovíveis, ali colocado. 

- Participação com a Divisão de Habitação Social na reunião realizada em 12/07 com a Técnica 

do Projecto, com o objectivo de auscultar os parceiros sobre as principais necessidades 

identificadas na população residente na freguesia, no âmbito da elaboração do diagnóstico e 

consequente definição de acções prioritárias a contemplar na candidatura ao POEFDS, medida 

5.1, para prorrogação do Projecto.   

 

Acção: Campanha “10 Milhões de Estrelas” 

Iniciativa promovida pela Cáritas Diocesana de Aveiro pela segunda vez consecutiva em Aveiro, 

teve como principal objectivo a sensibilização para os valores da paz e da solidariedade, tendo 

consistido na iluminação da zona do Canal Central e Ponte Praça através de fotoforos, no dia 

18/12. A Câmara Municipal prestou apoio logístico através da colaboração dos funcionários do 

DSU, a vários níveis, nomeadamente, corte/redução da energia eléctrica nas artérias 

envolventes à Ponte Praça, levantamento dos fotoforos na Cáritas Diocesana e colocação no 

edifício da Capitania. Neste âmbito, foram realizadas várias reuniões de preparação da 

Campanha e definição de tarefas e apoios necessários para a concretização da mesma. 

 

Acção: Articulação com as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social Concelhias  

O apoio às instituições que directa ou indirectamente direccionam a sua acção para os grupos 

mais vulneráveis da população, nomeadamente, infância, terceira idade e deficientes, constitui 

uma atribuição dos municípios, tendo-se traduzido em diversos atendimentos e visitas às 

instalações, com o objectivo de obter um conhecimento mais abrangente do tecido social 

concelhio e, em concreto, da realidade de cada uma das Instituições para uma melhor gestão 

face às solicitações realizadas.   
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6.3.2. DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL  

   

A Divisão de Habitação Social desenvolveu as suas competências de intervenção social, ao longo 

do ano de 2004, na Promoção, Atribuição e Gestão de Habitação Social, tendo como pressuposto 

de que a habitação é uma componente fundamental na promoção da integração e participação 

social das famílias e dos indivíduos que contribui, significativamente, para a melhoria da 

qualidade de vida dos Cidadãos. É de referir, não obstante, o empenho profissional noutros 

domínios de intervenção, que ao nível da Gestão Social, se verificou um reforço da intervenção 

dos técnicos desta Divisão, tendo-se privilegiado o atendimento aos moradores e munícipes. 

Temos apostado na qualidade do relacionamento interpessoal, através do qual se processam 

mecanismos de interacção, que facilitam o reajustamento de metodologias ao nível das Ciências 

Sociais, que se pretende que, por um lado, contribuam para a participação e autonomia dos 

moradores na resolução dos seus problemas, promovendo a sua integração social, e, por outro 

lado, contrariem a vulnerabilidade à exclusão e auto-exclusão das categorias sociais mais 

desfavorecidas. 

Para além da gestão social dos empreendimentos habitacionais, revelou-se como prioridade a 

inventariação de todas as fracções e habitações unifamiliares, propriedade da Autarquia, em 

regime de arrendamento, através da criação de uma base dados que integra o registo de toda a 

informação sistematizada. 

Ainda numa perspectiva de melhorar a qualidade dos serviços prestados por esta Divisão foi 

também encetado o processo de geo-referenciação, através da criação de uma base de dados, 

pela Divisão de Informação Geográfica, instrumento facilitador no acesso e cruzamento da 

informação referente aos Processos de Morador, Serviço de Atendimento, Levantamento de 

Carências e Empreendimentos Habitacionais. 

Foi dada continuidade ao levantamento das carências a nível habitacional no Concelho de 

Aveiro, fundamentalmente, das famílias que vivem em ilhas, construções abarracadas, 

habitações em perigo iminente de ruína, construções que, tecnicamente, não são passíveis de 

recuperação e outras que, eventualmente, não obedeçam ao rigor urbanístico determinado pela 

legislação vigente.  

 É, sem margem de dúvida, fundamental conhecer a realidade destes “habitats” para melhor 

planificar estratégias adequadas, do ponto de vista urbanístico, económico-social, numa 

perspectiva de tentar fazer o melhor para a qualidade de vida dos munícipes Aveirenses.  
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1. PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

1.1 RECENSEAMENTO DE FAMÍLIAS CARENCIADAS NO CONCELHO DE AVEIRO 

O Recenseamento de famílias com carências habitacionais residentes no Concelho de 

Aveiro, iniciado em 2004,foi efectuado com base no ficheiro existente na Divisão de Habitação 

Social e situações identificadas pelas Juntas de Freguesia do Concelho, cujo tipo de alojamento 

refere-se a anexos, habitações em ruína, sótãos, caves, prédios e moradias. Assim e das 745 

situações registadas na Divisão e da informação cedida pelas Juntas de Freguesia do Concelho, 

nomeadamente, S. Bernardo, Aradas, Santa Joana, Cacia, Vera-Cruz, Esgueira, Glória, Nossa 

Senhora de Fátima, Eixo, Eirol, Requeixo, Nariz, S. Jacinto e Oliverinha realizaram-se visitas 

domiciliárias a fim de verificar e/ ou confirmar a situação de precariedade habitacional, tendo-

se constatado que, apenas, 126 reúnem condições de elegibilidade para efeitos de 

realojamento. 

 

Tipologia das Situações Nº Casos % 

Situações Habitacionais desconhecidas (moradas insuficientes e/ou desconhecidas nas comunidades 

locais) 

125 16.78 

Habitações que se encontram desocupadas (já não se encontram a residir nas moradas identificadas) 63 8.46 

Inquéritos sócio-económicos preenchidos (reúnem condições de elegibilidade, no entanto, a sua 

validação depende da vontade do senhorio em proceder à demolição da habitação  ou dar-lhe um uso 

não habitacional) 

230 30.87 

Habitações demolidas (construções que, entretanto, foram objecto de demolição) 23 3.09 

Habitações com boas condições de habitabilidade (inelegíveis para efeitos de realojamento) 56 7.52 

Agregados familiares proprietários das habitações 15 2.01 

Agregados familiares que, entretanto resolveram a situação 118 15.84 

Habitações desocupadas por motivo de falecimento do(s) ocupante (s) 9 1.21 

Situações em que não foi possível contactar os residentes – deixou-se Aviso Postal no sentido de 

contactarem a 

DHS, o que nunca se verificou 

56 7.52 

Situações habitacionais referentes a casas propriedade da Autarquia ( monoblocos  pré-fabricados, 

situações de  

Sobreocupação e algumas habitações de pré-fabricação ligeira) 

13 1.74 

Situações repetidas ( Pedidos de Habitação Social em nome de vários elementos do agregado familiar) 19 2.55 

Agregados familiares que recusam o realojamento em Habitação Social 18 2.42 

Total 745 100 

1.2 PEDIDOS DE HABITAÇÃO SOCIAL POR FREGUESIA  

Na sequência do atendimento efectuado na Divisão de Habitação Social, foram 

preenchidas 60 fichas sócio-económicas referentes a munícipes que recorreram, pela 1ª vez aos 

Serviços desta Divisão no sentido de apresentar o seu problema habitacional e cujas situações 

habitacionais segundo o Tipo de Alojamento e Título de Ocupação se distribuem pelas 

Freguesias abaixo discriminadas: 
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Freguesia da Glória      

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 9  Locação 6 

Anexo   Coabitação com familiares 5 

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação 2  Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 11 

Total 11    

  

              

Freguesia de Esgueira      

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 11  Locação 13 

Anexo 3  Coabitação com familiares  1 

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação 1  Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros 1 

Acção de Despejo   Total 15 

Total 15    

 

 

Freguesia de Aradas 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 6  Locação 6 

Anexo 2  Coabitação com familiares 1 

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros 1 

Acção de Despejo   Total 8 

Total 8    
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Freguesia de Santa Joana 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 1  Locação 2 

Anexo 2  Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros 1 

Acção de Despejo   Total 3 

Total 3    

 

 

Freguesia de Vera-Cruz 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 5  Locação 3 

Anexo   Coabitação com familiares 2 

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 5 

Total 5    

 

 

Freguesia de Oliveirinha 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 4  Locação 1 

Anexo   Coabitação com familiares 3 

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 4 

Total 4    
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Freguesia de Eixo 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 5  Locação 2 

Anexo   Coabitação com familiares 2 

Barraca 1  Ocupação Precária 1 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros 1 

Acção de Despejo   Total 6 

Total 6    

 

 

Freguesia de Requeixo 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 1  Locação 1 

Anexo   Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 1 

Total 1    

 

 

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 1  Locação 1 

Anexo   Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total  

Total 1    
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Situações de Outros Concelhos 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 3  Locação 3 

Anexo 1  Coabitação com familiares 2 

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação 1  Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave 1  Outros 1 

Acção de Despejo   Total 6 

Total 6    

 

           Durante o ano de 2004, o maior número de pedidos de habitação social, através do 

preenchimento de fichas sócio-económicas, diz respeito às Freguesias de Esgueira (15), Glória 

(11), Aradas (8), Eixo (6), Vera-Cruz (5), Oliveirinha (4), Santa Joana (3), Requeixo (1), Nª. Srª. 

Fátima (1) e 6 referente a famílias residentes noutros Concelhos. 

No que se refere ao tipo de alojamento, das 60 situações de carência de habitação, 46 dizem 

respeito a Prédio ou Moradia, 8 a Anexo, 1 a Cave,  4 a Falta de Habitação e 1 a Barraca. 

Relativamente ao Título de Ocupação, das 60 situações, 38 referem-se a Locação, 1 a Ocupação 

Precária, 16 a Coabitação com Familiares e 5 referente a ocupações não sinalizadas. 

 

 

1.3 LEVANTAMENTO DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ILHA DO CANASTRO, PATRIMÓNIO DOS 

POBRES E LUGAR DA COVA-AGRAS DO NORTE 

 

Foi actualizado o levantamento das famílias residentes na Ilha do Canastro, Bairro do 

Património dos Pobres, implantados na Freguesia da Vera-Cruz e Lugar da Cova-Agras do Norte 

na Freguesia de Esgueira tendo-se constatado que residem, nestes aglomerados de construções 

degradadas, 26 famílias, conforme se pode observar no quadro I. 

 

Quadro I – Núcleos degradados por tipologia 

Núcleos de Construções  

Degradadas 

Tipologia –T1 Tipologia T2 Tipologia T3 Total 

Património dos Pobres 3 4 3 10 

Ilha do Canastro 3 4 - 7 

Lugar da Cova – Agras 3 1 5 9 

Total 9 9 8 26 
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2.Atribuição de Habitação Social 

2.1 Fogos atribuídos em 2004 

 Durante o ano de 2004 esta Divisão promoveu o realojamento de 9 famílias consideradas 

em “Situação de Emergência”, nomeadamente, 6 na Urbanização de Santiago, 2 no Bairro do 

Griné e 1 no Bairro do Caião, conforme identificado no quadro II. 

                 

Quadro II – Nº de Fogos atribuídos por Urbanização  

Urbanização Social Nº Realojamentos 

Santiago 6 

Griné – IGAPHE 2 

Caião - IGAPHE 1 

Total 9 

 

 No âmbito do acompanhamento dos processos de realojamento e, com o objectivo de 

facilitar a integração e apropriação do novo “habitat”, esta Divisão sensibiliza e acompanha as 

famílias para os cuidados de higiene, gestão doméstica, promoção de boas relações de 

vizinhança e participação na respectiva Administração de Condomínio.  

 

 

2.2 Situações de Emergência para futuro realojamento 

Foram, ainda, propostas e consideradas em Reunião de Câmara 33 “Situações de Emergência”, 

as quais, oportunamente, serão objecto de realojamento, distribuídas pelas seguintes 

Freguesias: 

Quadro III – Situações de Emergência p/ Freguesia 

Freguesia Nº  Situações de Emergência 

Vera-Cruz 18 

Eixo 1 

Glória 2 

Esgueira 10 

Oliveirinha 2 

Total 33 

 

 

3. Gestão Social e Económica dos Complexos Habitacionais 

 

A área da habitação exige uma intervenção quotidiana particularmente incisiva, pois esta 

representa, por si só, uma dimensão central na estruturação da vida das populações. Assim, a 

intervenção nesta área exige uma base teórica e empírica sólida, pois é comummente validado 

que não “basta dar casa” às pessoas para que se resolvam os problemas habitacionais das 

populações. Assim, no âmbito da Gestão Social dos complexos habitacionais da Autarquia a 
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metodologia de intervenção social, adoptada para todas as urbanizações, não obstante a 

intervenção adequada às especificidades de cada urbanização, pauta-se pela articulação com 

outras áreas de intervenção, tais como, a Acção Social, o Emprego, a Educação, a Saúde e todas 

as outras, de modo a que se promovam tentativas mais consistentes de integração social dos 

indivíduos em processos de exclusão social. 

 

3.1 Urbanização de Santiago – Gabinete de Intervenção Local 

 A dimensão, a heterogeneidade de classes sociais e de etnias e todo um conjunto de 

problemáticas sociais identificadas na Urbanização de Santiago e, por vezes, transversais a 

outros bairros, potenciam a coexistência de problemas sociais a que cada vez mais é necessário 

dar resposta. Assim e decorrente desta necessidade o Gabinete de Intervenção Local tem 

revelado um papel preponderante na criação de relações de proximidade entre os moradores e 

a Autarquia, o que, certo modo, facilita a intervenção social dos técnicos, através de respostas 

mais eficazes face aos problemas apresentados pelos moradores. 

  Assim, tem-se vindo a desenvolver uma intervenção social mais integrada que se pauta 

por: 

o Atendimento e acompanhamento de famílias problemáticas, com o objectivo de 

promover a sua integração social, em colaboração, com os serviços da área da Saúde, 

Segurança Social, Emprego e Educação, Justiça, em articulação com a IPSS Florinhas do 

Vouga; 

o Realização de reuniões com o IRS- Instituto de Reinserção Social, Florinhas do Vouga e 

CPCJ – Comissão de Protecção e Crianças e Jovens, tendo em vista uma melhor 

articulação para definir estratégias de intervenção dirigidas às categorias sociais mais 

vulneráveis; 

o Realização de reuniões de condomínio e contactos com os administradores, para eleição 

de nova Administração e/ou resolução de outros problemas, nomeadamente, 

sensibilizar para a boa utilização dos espaços comuns e promoção de boas relações de 

vizinhança;  

o Realização de visitas domiciliárias; 

o Transferências de moradores na Urbanização, tendo em vista uma melhor adequação 

das tipologias dos fogos à composição dos agregados familiar. 

 

 

3.2 Atendimento a Moradores no Gabinete de Intervenção local e Divisão de Habitação Social 

    

O Serviço de Atendimento a moradores, na área do Serviço Social, funciona à 3ª Feira da parte 

da tarde e à 5ª Feira da parte da manhã no GIL, Gabinete de Intervenção Local da Urbanização 

de Santiago e à 3ª Feira da parte da manhã, na DHS, Divisão de Habitação Social. 
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Durante o ano de 2004, recorreram ao Gabinete de Intervenção Local cerca de 235 moradores 

cujos assuntos prendem-se com questões relacionadas com as habitações que ocupam, espaços 

exteriores da urbanização, gestão de condomínios e conflitos entre vizinhos e 778 munícipes e 

moradores aos serviços da Divisão. Neste sentido e, tendo como objectivo dar resposta às 

solicitações formuladas pelos moradores, esta Divisão encaminha as situações, quando 

necessário, para Serviços que operam ao nível da intervenção comunitária e Acção Social e, 

também, ao nível intra-departamental, fundamentalmente, no que se refere à manutenção e 

conservação das habitações. 

 

3.3 Adequações de tipologia 

 

Decorrente de alterações significativas ao nível da composição de alguns agregados familiares, 

as quais resultam em situações de sub e sobreocupação, esta Divisão promoveu 9 adequações de 

tipologia e, deste modo, contribuiu para melhorar a qualidade de vida das famílias no que se 

refere à sua comodidade e privacidade. 

 

3.4 - “I Concurso de Administrações de Condominio da urbanização de santiago” 

 

No âmbito da gestão social da Urbanização de Santiago e de modo a obter uma maior 

implicação dos moradores no que se refere à organização dos espaços comuns, esta Divisão, ao 

longo de 2004, promoveu a realização de reuniões em todos os blocos, em regime de 

arrendamento, no sentido de sensibilizar os moradores para a necessidade de mobilização e 

convergência de esforços no sentido da sua participação na gestão dos espaços comuns dos 

blocos que ocupam, através de cuidados de zelo e de  conservação, tendo sido constituídas 18 

“Administrações de Condomínio” num universo de 22 blocos. Assim e, muito embora, estas 

Administrações não estejam constituídas, juridicamente, foi fundamental proceder à sua 

dinamização, pelo que numa perspectiva de “cultivar” boas práticas, esta Divisão promoveu o “I 

Concurso de Administrações de Condomínio da Urbanização de Santiago”, tendo sido atribuídos 

3 prémios, sendo o 1º um aspirador no valor de 250€, o 2º uma enceradora no valor de 150€ e o 

3º um Kit de limpeza no valor de 100€. 

 

3.5 Intervenção comunitária na urbanização de Santiago  

 

 Tendo como pressuposto de que uma intervenção social consertada implica a 

mobilização dos recursos institucionais locais no sentido da promoção e definição de 

metodologias de intervenção norteadas pela articulação dos serviços que intervêm na 

comunidade local de Santiago e, ainda, para evitar a sobreposição do acompanhamento às 

famílias, a nível psico-social, foram efectuadas, no Gabinete de Intervenção Local da 

urbanização de Santiago, seis reuniões com técnicos que desenvolvem a sua actividade 
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profissional, na área das Ciências Sociais e da Educação e que integram as Instituições, 

Florinhas do Vouga, Escola Básica do 1º Ciclo-nº 14- Santiago e Divisão de Acção Social desta 

Autarquia.    

 

3.6 “Baptismo de VOO” – Viagem a Lisboa, ida de Avião e volta de Comboio 

  

No âmbito do “Turismo Sénior” a Agência Abreu promoveu uma iniciativa a nível Nacional 

designada de “baptismo de voo”, tendo dirigido 3 convites a esta Autarquia, para a deslocação 

de dois cidadãos residentes no Concelho e propostos por esta Autarquia, com a idade mínima de 

60 anos de idade, detentores de uma razoável forma física e que nunca tiveram o prazer de ter 

voado. Neste sentido o convite foi oferecido a duas moradoras que têm sido excelentes 

colaboradoras com esta Divisão, sendo uma residente na Urbanização de Santiago e outra na 

Urbanização de Eixo, as quais fizeram-se acompanhar por uma Técnica Superior de Serviço 

Social destes Serviços. 

 

3.7 Urbanizações unifamiliares de Mataduços, Taboeira, Eixo, Quintãs, S.Jacinto e Eirol 

Construções de Pré-fabricação ligeira – Quinta da Bela-Vista, Paço, Eixo e Cova do Ouro 

Monoblocos pré-fabricados de taboeira, caião, Agras do Norte e quintãs 

 

A intervenção nas 76 habitações unifamiliares, distribuídas pelas urbanizações implantadas nas 

Freguesias de Esgueira, Eixo, Oliveirinha, Eirol e S. Jacinto, tem incidido, basicamente, ao nível 

da conservação em situações muito pontuais, pois ao nível da gestão social, salvo raras 

excepções, não se têm verificado  registo de “más relações de vizinhança” ou comportamentos 

que possam eventualmente projectar uma má imagem destas urbanizações, que são, 

efectivamente, um registo de uma “boa prática” no que se refere à concepção dos projectos de 

arquitectura de habitação social. Neste sentido, ao longo do ano de 2004, a intervenção incidiu 

sobre as questões que se prendem com a conservação e manutenção das habitações e da qual 

decorreu a necessidade de articulação intradepartamental, nomeadamente, com o 

Departamento de Serviços Urbanos e Obras Municipais. 

Já no que se refere às questões inerentes às construções de pré-fabricação ligeira, devido à 

fragilidade e desgaste dos materiais utilizados, efectiva-se quotidianamente a necessidade de 

uma intervenção ao nível da conservação muito incisiva, por vezes, pouco facilitada devido à 

natureza das intervenções a levar a cabo,  pois estamos perante construções com cerca de 25 

anos, o que, por si só, acarreta um conjunto de problemas acrescidos.  

De referir que foi efectuado a actualização dos processos de morador, em regime de 

arrendamento, através de visitas domiciliárias aos moradores residentes nos Bairros Sociais do 

Paço, Eixo, Bela-Vista e Cova do Ouro, tendo também sido efectuado o levantamento de 

necessidades do Bairro Social da Cova do Ouro tendo em vista a adopção de estratégias 

conducentes à sua requalificação. 
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3.8 Gestão Económica 

 

No âmbito da gestão económica das diferentes urbanizações, efectuaram-se as seguintes 

diligências:  

•  Actualização bienal das rendas sendo para tal necessário proceder à actualização dos 

processos dos moradores através de preenchimento de questionários, fornecidos por 

esta Divisão e autenticados pelas respectivas Juntas de Freguesia da área de residência, 

nos quais, para além da informação referente à identificação pessoal do titular do 

Contrato de Arrendamento, consta a informação relativamente à composição do 

agregado familiar e respectivos rendimentos, situação na profissão e habilitações 

literárias. Na sequência do processo de actualização, foi iniciado em 2004, 

encontrando-se em fase de conclusão, um estudo de impacto percentual relativamente 

aos rendimentos dos agregados familiares face à renda resultante da actualização 

bienal.   

•  Sistematização de toda a informação referente a moradores com rendas em atraso no 

período compreendido entre 1991 e Dezembro de 2004; 

•  Elaboração de 26 Planos de Liquidação de Dívida subscritos pelos moradores com 

rendas em atraso e continuação de contactos sistemáticos com moradores no sentido de 

os sensibilizar para a necessidade de procederem à liquidação das suas dívidas 

compatíveis com a capacidade financeira dos respectivos agregados familiares; 
•   Envio de ofício aos moradores, mensalmente, que não procedem ao pagamento da 

renda no prazo estipulado, a advertir da necessidade do cumprimento da obrigação do 

pagamento da renda e das consequências que daí podem advir; 
      • Reavaliação mensal das rendas dos moradores que, comprovadamente, se 

encontram em situação de Desemprego, Baixa Médica e cumprimento de Serviço Militar 

Obrigatório. 

 
4. Inventário dos fogos de habitação Social   

 

Dada a necessidade de actualização referente aos Empreendimentos de Habitação Social, 

propriedade da Autarquia, elaborou-se uma base de dados com o  registo exaustivo de todos as 

fracções e habitações unifamilaires, por bloco, respectivos titulares dos Contratos de 

Arrendamento, elementos de identificação pessoal e fiscal, data de ocupação, tipologias, áreas 

e informação pertinente relativamente à ocupação dos fogos. 
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5. Geo-referenciação dos processos de habitaçao social 

 

Proposta de criação de uma base de dados, pela Divisão de Informação Geográfica, para se 

implementar a Geo-Referenciação dos processos de Habitação Social, o que representará um 

instrumento de trabalho fundamental ao nível da gestão dos Processos de Morador, Serviço de 

Atendimento, Levantamentos de Carências a nível habitacional, Designação e Registos dos 

Empreendimentos Habitacionais. 
 

6. Rendimento Social de Inserção 

 

No âmbito da parceria instituída entre esta Câmara Municipal e o Centro Distrital de 

Solidariedade e Segurança Social de Aveiro registou-se a participação de um Técnico Superior 

desta Divisão no Núcleo Local de Inserção, que reúne semanalmente à 4ª Feira e funciona como 

espaço de debate e reflexão para a definição de estratégias de intervenção adequadas aos 

beneficiários que subscrevem os respectivos Acordos de Programa de Inserção, os quais 

preconizam, fundamentalmente, medidas de inserção no sentido da inclusão sócio-económica 

dos Cidadãos beneficiários desta Política Social. No que se refere à área temática da Habitação 

Social, fundamental no processo de inclusão da população mais vulnerável à pobreza e exclusão 

social, são sinalizadas as situações de maior precariedade habitacional e encaminhadas para 

esta Divisão no sentido de se proceder à sua avaliação. Não menos importante e revelando-se 

como estratégia fundamental no combate à liquidação das rendas em atraso e, sob proposta 

apresentada por esta Divisão, tem-se mobilizado os recursos humanos envolvidos no processo, 

através dos quais se veicula informação no sentido de todos os beneficiários da prestação 

pecuniária de RSI e simultaneamente inquilinos desta Autarquia, subscreverem nos respectivos 

Acordos de Programa de Inserção, acções conducentes à liquidação das dívidas referentes a 

rendas em atraso, através da elaboração de Planos de Liquidação de Divida.     

Ainda, ao nível da parceria, esta Divisão acompanha 8 processos familiares de RSI. Destes, 5 

dizem respeito a famílias residentes nos monoblocos implantados nas Agras do Norte e 3 

correspondem a famílias residentes na Freguesia de S.Jacinto, sendo que, uma reside na 

Urbanização Social. 

De referir que o acompanhamento dos processos de RSI pressupõe as seguintes diligências: 

o Visitas domiciliárias para a elaboração de Informações Sociais, Fichas de Processo 

Familiar, Reavaliações Oficiosas e sistematização de informação para efeitos 

estatísticos; 

o Informações sobre Pedidos de Apoios Complementares; 

o Subscrição e acompanhamento do desenvolvimento das acções elencadas nos Acordos 

de Programa de Inserção. 
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7. Estudantes Palop 

 

Apontando-se como prioridade a redefinição dos critérios de atribuição de alojamento gratuito 

a estudantes oriundos dos Países de Língua Oficial Portuguesa e dada a situação de subocupação 

das habitações destinadas para o efeito, no ano de 2004 foram efectuadas mobilizações de 

estudantes o que, permitiu a esta Autarquia resgatar um fogo de tipologia T4 cujo destino será 

o realojamento de uma família considerada em “Situação de Emergência”. 

Actualmente estão disponibilizados três fogos de tipologia T4 sitos na urbanização de Santiago, 

nomeadamente, nos Blocos 2-3ºB;1-2ºA e 4 2º-B, estando dois fogos ocupados com oito 

estudantes do Sexo Masculino e um  ocupado com 3 do Sexo Feminino. Em fase de avaliação 

está a cedência de alojamento a mais seis estudantes, 4 do sexo Feminino e 3 do sexo 

Masculino.  

 

8. Execução de Produtos sobre a temática da Habitação Social no Concelho de Aveiro 

 

 No âmbito da parceria da Câmara Municipal de Aveiro com o Observatório Permanente para o 

Desenvolvimento Social da Universidade de Aveiro foi publicado na Revista Horizontes Sociais nº 

4, Janeiro de 2004, um estudo realizado sobre Habitação Social no Concelho de Aveiro e para o 

qual esta Divisão facultou dados, subordinado ao tema “ A (in)satisfação com o realojamento 

em habitação social: a perspectiva das famílias e dos técnicos”, realizado pela Dras. Zélia 

Teixeira, Susana Pires e Liliana Sousa. 

Aquando da comemoração do seu 25º Aniversário, a Cooperativa Chave promoveu a realização 

das “ I Jornadas Técnicas de Habitação” onde foi abordado o papel das Cooperativas  e a troca 

de experiências e de informação entre os vários serviços relativamente à temática da 

habitação, tendo sido   formalizado o convite a esta Divisão para participar com uma 

apresentação referente ao trabalho que tem sido desenvolvido no Concelho de Aveiro. Neste 

contexto foi desenvolvido pela equipa da Divisão de Habitação Social e apresentado pela 

Coordenadora do Serviço o trabalho subordinado ao tema “A Habitação Social no Concelho de 

Aveiro – Potencialidades e Constrangimentos “ .  
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6.4. - SAÚDE 
__________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES 

• Apoios a entidades 

 elaboração de proposta conjunta com a D.A.S. para apoio financeiro ao 

CARDA; 

 apoio à instalação de uma unidade de tratamento de doenças 

oncológicas; 

• Reunião da Comissão Concelhia da Saúde – participação na reunião da 

Comissão Concelhia da Saúde, realizada a 9 de Dezembro de 2004; 

• Dia Europeu Sem Carros (22 de Setembro) – participação nas actividades 

comemorativas desta efeméride; 

• Projecto “AGIR PARA INSERIR” – Coordenação e acompanhamento do projecto, 

dedicado à problemática dos arrumadores de rua; 

• “Projecto “100% COOL” – Participação na campanha denominada 100% COLL, 

destinada a sensibilizar os jovens que quando saírem à noite em grupo, um 

deles deverá abster-se completamente do consumo de bebidas alcoólicas e 

tomar à sua responsabilidade a condução em segurança dos restantes membros 

do grupoapoio à divulgação da iniciativa. 

• Apoio a criança caboverdiana – Articulação com o Instituto de Surdos de 

Bencanta – Coímbra no sentido desta Instituição acolher uma criança surda-

muda de origem caboverdiana; 

• Apoio a cidadãos caboverdianos – contacto com entidades da área da saúde na 

procura de apoio a cidadãos caboverdianos com necessidades médicas 

específicas; 

• Semana da Deficiência – participação na elaboração do programa e 

participação nas actividades desenvolvidas; 

• Plano Municipal Da Toxicodependência – Participação na comissão de 

elaboração do Plano Municipal da Toxicodependência; 

• Exposaúde (24 a 28 de Julho)  – Organização do evento; 

• Programa “SENIOR MAIS” – Participação na elaboração do plano de actividades 

decorridas em 26 de Julho de 2004; 
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• Programa “STOP AVC” – Colaboração na organização e na divulgação de um 

rastreio realizado entre 1 e 2 de Julho no âmbito deste projecto;  

• EURO 2004 – Coordenação da Equipa do Alojamento e Alimentação; 

• Projecto “VIVER COM QUALIDADE” - Participação na realização de rastreios 

aos factores de risco (Tensão Arterial, Diabetes e Colesterol), no âmbito do 

projecto “VIVER COM QUALIDADE”. Foram realizados rastreios nos dias 2, 7, 16, 

21 e 23 de Maio em deviersos locais do Concelho; 

• Comemorações da Semana da Família – participação activa nas várias 

actividades que se realizaram no âmbito deste evento; 

• Comemoração do Mês do Coração – neste âmbito, desenvolveram-se algumas 

actividades, a saber 

- Rastreios à tensão arterial, diabetes e colesterol que, como é 

habitual, foram muito participados ; 

- Visita aos monumentos históricos da Cidade de Aveiro (que se realizou 

a pé) em 23 de Maio; 

- Cicloturismo – passeio de bicicleta que contou com a presença de 

algumas dezenas de participantes; realizou-se a 30 de Maio. 

• Participação no XIV Congresso Internacional sobre Saúde/Qualidade de 

Vida/Direitos Humanos que se realizou nos dias 20 e 21 de Novembro de 2003, 

em Lisboa; 

 
• Criação, conjuntamente com a Divisão de Acção Social, do Gabinete de Acção 

Social, estrutura de apoio a indivíduos que exercem a actividade de arrumador; 
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6.5. - PLANEAMENTO, HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E GESTÃO URBANÍSTICA 
__________________________________________________________________________________ 

 

6.5.1. – PLANEAMENTO 

6.5.1.1 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO  

 

Acção / Actividade desenvolvida: Plano Director Municipal   

Sempre que a revisão do Plano Director Municipal (PDM), ocorra em momento anterior ao termo 

do prazo, de 10 anos, para a revisão obrigatória, deverá ser elaborado um relatório 

fundamentado de avaliação da execução deste plano e da caracterização da evolução das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais  que determinaram a respectiva 

elaboração. Dado que o PDM de Aveiro só completa os 10 anos de vigência, no final do corrente 

ano, desenvolveu-se um relatório que incidiu sobre os seguintes aspectos: 

 

a) Níveis de execução do plano, em termos de ocupação do solo, compromissos urbanísticos, 

reservas disponíveis de solo urbano, níveis de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, 

condicionantes e outros critérios de avaliação relevantes para o município; 

     

b) Evolução dos principais indicadores de caracterização do concelho, nomeadamente, evolução 

demográfica e condições de desenvolvimento económico, social e cultural, bem como outras 

actividades consideradas relevantes para o município; 

 

c) Avaliação da qualidade ambiental do concelho e níveis de  eficácia dos sistemas de 

abastecimento de água, de saneamento básico e de recolha e tratamento de resíduos, entre 

outros; 

 

d) Definição de novos objectivos de desenvolvimento para o município e dos critérios de 

sustentabilidade a adoptar.  

 

Solicitou-se à CCDR-C a marcação de uma reunião preparatória, com vista à constituição da 

Comissão Mista de Coordenação (CMC). Esta comissão vai assegurar o acompanhamento da 

revisão, devendo promover a adequada articulação das políticas  nacionais, regionais e 

municipais com incidência territorial. Aguarda-se a respectiva resposta. 

 

No sentido de promover uma cooperação entre os vários representantes legais das freguesias, 

têm sido efectuadas reuniões com os respectivos presidentes, de modo a fomentar uma 

participação activa, com vista à ponderação, à superação e à prevenção  de  interesses e de 

perspectivas de desenvolvimento da respectiva área de influência.  É nosso objectivo resolver 
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conflitos de ordenamento do território e contribuir para a disciplina, harmonia e 

sustentabilidade da ocupação do solo.  

 

No âmbito da revisão do plano, foi feito o acompanhamento do primeiro período de 

Participação Pública, prestando esclarecimentos técnicos e sobre o procedimento 

administrativo, bem como, recolhendo de forma sistematizada as sugestões apresentadas pelos 

munícipes. 

Discussão sobre o procedimento e metodologia a adoptar no processo de revisão. 

 

Foi elaborada uma alteração sujeita a regime simplificado, conforme estabelecido no art.º 97 

do D.L. n.º 310/2003 de 10 de Dezembro. Em concreto pretende-se corrigir uma situação que 

corresponde a um acerto pontual dos limites de “Zonas de Construção”, na contiguidade das 

respectivas manchas de construção, pela incorrecta identificação das mesmas. 

Esta proposta foi remetida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento  Regional do Centro 

(CCDR-C), para emissão de parecer. 

 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: PUCA - Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro 

Após uma avaliação criteriosa da planta com as propostas de exclusão das áreas da Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e da planta com as desafectações das áreas da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) do concelho de Aveiro, equacionadas  no âmbito da   elaboração do Plano de 

Urbanização da Cidade de Aveiro, já discutidas pela DRAOT- Centro e aprovadas 

respectivamente pela CREN e pela CRRABL, verificamos que as mesma não tiveram em 

consideração os seguintes aspectos: 

 

a)A profundidade dos Perímetros Urbanos estabelecidos na planta de zonamento da Proposta do 

Plano, que correspondem a 50 metros medidos ao eixo dos respectivos arruamentos;  

 

b)As infraestruturas viária construídas após e a publicação da carta da REN (Novembro de 1995) 

e que nalguns casos coincidem com áreas incluídas nesta condicionante de ordem superior; 

 

c) A delimitação da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional estabelecidas nos 

Planos de Pormenor em elaboração na área do Plano de Urbanização; 

 

De referir ainda que nos últimos anos, esta autarquia tem vindo a desenvolver um esforço 

significativo ao nível da implementação de um Sistema de Informação Geográfico e na 

actualização da cartografia digital do concelho.     
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A Câmara Municipal, dispõe neste momento de uma base cartográfica  à escala 1:10 000 mais 

actualizada que aquela que foi utilizada na definição dos Perímetros Urbanos e por 

consequência na proposta de alteração da REN. 

 

Neste sentido, os técnicos da Câmara Municipal  propuseram as seguintes alterações à proposta 

de exclusão da REN e à proposta de desafectação da RAN: 

 

- Ajustamento das manchas de REN e de RAN que colidam com os Perímetros Urbanos, os quais 

serão definidos com uma profundidade de 50 metros medidos ao eixo dos arruamentos( no caso 

das Cabeceiras de Linhas de Água); 

 

- Ajustamentos das manchas da REN e da RAN a limites físicos como sejam infraestruturas     

viárias. 

  

- Definição dos ecossistemas que integram a Reserva Ecológica Nacional , de acordo com a 

legislação em vigor.  

Com base no atrás referido efectuamos os ajustamentos necessários à planta da REN 

aprovada pela CREN, e à planta da RAN, aprovada pela CRRABL que basicamente se referem 

a pequenos acertos, mas que serão fundamentais para a correcta gestão do território. 

 

Neste sentido, apresentamos uma planta da REN com especificação dos acertos ( áreas a 

integrar e áreas a retirar) e outra planta da REN com   os acertos já efectuados. A mesma 

situação se verificou para a RAN. 

 

As propostas efectuadas mereceram os pareceres favoráveis das entidades competentes. 

 

Finalização da compatibilização dos formatos digitais e acerto de manchas de ocupação do 

território.  

 

Foram realizadas reuniões com a equipa responsável pela elaboração do mapa de ruído, para se 

efectuar uma proposta de zonamento, conforme estabelece a legislação em vigor. 

 

Foi elaborada uma proposta de delimitação de Zonas Inundáveis, a qual irá integrar a planta de 

Zonamento. 

 

Aguarda-se parecer escrito da Divisão Sub-Regional da CCDR-C, para se proceder à abertura do 

período de Discussão Pública. Simultaneamente temos vindo a testar as propostas de zonamento 

e respectivo regulamento. Todas as reclamações e sugestões  fundamentadas na eventual lesão 

de direitos subjectivos, apresentadas têm sido ponderadas e anotadas.   
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Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor do Centro 

Foi feito o acompanhamento de processos de licenciamento na área do Plano  de  Pormenor 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor de Sá Barrocas 

Fornecimento de elementos desenhados actualizados e acompanhamento de processos de 

licenciamento na área, enquadrados na estrutura viária e cadastral existente, pormenorizando 

as soluções urbanas preconizadas no estudo. 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor da Baixa de Santo António 

Após publicação em Diário da República, tornando o plano eficaz, foi feito o acompanhamento e 

processos de licenciamento na área  

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: PP - Pormenor do Parque ( Estádio Mário Duarte ) 

Ouvidas as entidades e após parecer da CCDR-C foram introduzidas as respectivas alterações.  

Posteriormente o plano foi posto a discussão pública nos termos do n.º 3 do art.º 77 do DL n.º 

380 / 99 de 22 de Setembro.  

 

Terminado o período de Discussão Pública e não tendo havido registo de qualquer reclamação 

foi solicitado o parecer final da CCDR-C,  para posterior envio à Assembleia Municipal para 

aprovação. 

 

Após recepção do parecer final da CCDR-C e organização dos processos o plano foi enviado  à 

Assembleia Municipal para aprovação  

 

A proposta de plano foi sujeito a parecer favorável da Assembleia Municipal, procedendo-se 

posteriormente à organização dos processo para envio à CCDR_Centro para apreciação final de 

controlo, nos termos do nº4 do despacho n.º 6600/2004, 2ª Série, de 1 de Abril. 
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Acção / Actividade desenvolvida: EU – Estudo Urbanístico de requalificação da EN 109 

Análise do enquadramento urbanístico e da conformidade com os demais. Estudos em 

elaboração. Articulação com as propostas do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro e com o 

Plano de Urbanização Polis. 

 

 Análise e  elaboração de informações técnicas, para pedidos de Informação prévias e 

licenciamentos de obras particulares, na área do referido Estudo. 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Est Urbanístico da Área envolvente à Nova Estação de 

Aveiro 

Elaborado o Estudo foram feitas algumas alterações pontuais conducentes à abertura da Nova 

Avenida e à necessidade de negociações com os proprietários. 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Área envolvente à Avenida de 

ligação da variante às EENN 235 / 335 ao Centro Cívico de S. Bernardo 

Desenvolvimento de soluções pontuais para resposta e acompanhamento de processos de 

licenciamento de construções ou de operações de loteamento.  

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Área envolvente ao Centro Social 

de Azurva 

Elaboração de uma proposta de ordenamento para a zona habitacional dos Montes de Azurva, 

contemplando uma área para implantação de um centro social e visando também promover a 

qualificação dos espaços públicos dotando-os de equipamentos de utilização colectiva  

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico das Agras do Norte 

Acompanhamento e  informação de processos de licenciamento, enquadrados na estrutura 

viária existente e proposta, pormenorizando as soluções urbanas preconizadas no estudo.  
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Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Av. de Santa Joana 

Desenvolvimento do desenho de ocupação marginal ao longo da avenida  interligando-o com as 

malhas urbanas envolventes e conformando-o à informação cadastral disponível .  

Aferição do traçado dos arruamentos marginais em função de condicionantes territoriais. 

Análise e informação de processos de licenciamento de obras particulares na área territorial do 

estudo. 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida:  Arquitectura 

Projecto de ponte pedonal s/ Canal de S. Roque .POLIS 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura 

Praça do Peixe – Alteração na entrada Norte vidro/ chapa perfurada; acompanhamento do final 

de obra, dos arranjos exteriores e inauguração. 

Correcções nos equipamentos de frio e nas bancas centrais;. 

Limpeza e impermeabilização do pavimento – processo; Licenciamento no Serviço Nacional de 

Bombeiros – conclusão; 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura 

Centro Cultural de Esgueira – Projecto de arranjos exteriores e preparação do concurso. 

Acompanhamento do final de obra e concurso para equipamento e mobiliário. 

Montagem do elevador, arranjos e iluminação exterior; 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura 

Centro de Acolhimento e Emergência Infantil – Início do projecto: programa, legislação, estudo 

de implantação e organigrama. 

Aprovação do programa base. Reunião com entidades; correcções; 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Euro 2004 

Projecto e acompanhamento da Bola na Ponte-Praça; Gestão da Praça Euro do Rossio. 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Outras Acções 

Estudo e diligências para a implantação de “Taxis Marítimos” nos Canais urbanos. 
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Acção / Actividade desenvolvida: Outras Acções 

Coordenação das decorações de Natal: Concurso para a iluminação e som na zona central; 

concurso para as “casinhas” do Bazar de Natal na P. Marquês de Pombal, organização da árvore 

e presépio. 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura 

Projecto do Mercado Manuel Firmino Executados os projectos do Edifício do Mercado. Em 

execução os arranjos exteriores e projecto de mobiliário interior. 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida:  Linha Ferroviária de alta velocidade - RAVE 

Reuniões de carácter técnico para fornecimento de elementos de planeamento disponíveis no 

âmbito dos estudos de impacto ambiental 

Análise e ponderação dos traçados apresentados 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida:  Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda (eixo estruturante) 

Ponderação de soluções alternativas ao traçado inicial e na articulação com a estrutura viária 

existente , para serem consideradas pelo IEP no desenvolvimento do projecto 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida:  CDH / habitação social e a custos controlados 

Análise e informação de propostas de particulares, enquadradas em processos de licenciamento. 

Estudos de enquadramento urbano (localização e implantação) de unidades habitacionais neste 

contexto 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Carta Educativa 

Tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos no quadro de desenvolvimento 

demográfico e sócio-económico do município deu-se início ao processo de elaboração da carta 

educativa  enquanto instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e 

equipamentos educativos. 

Neste âmbito, foram realizadas diversas reuniões interdepartamentais com o objectivo de 

definir a metodologia de elaboração do documento.   
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Foi já elaborada uma proposta de reordenamento da rede escolar do ensino básico. 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Página da Câmara na Internet 

Fornecimento de elementos relativos às actividades desenvolvidas pelo departamento  para 

divulgação na página e prestação das  informações e esclarecimentos solicitados.  

 

 

 

 

6.5.1.2 – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO E IMOBILIÁRIO 

 

No âmbito das actividades desta Divisão, temos a salientar que foram levadas a cabo 

diversas tarefas por forma a dar cumprimento às necessidades de implementar acções com o 

intuito de fomentar e dar sequência às demais actividades dos diversos sectores da Câmara 

Municipal de Aveiro, com vista ao cumprimento das Grandes Opções do Plano e Orçamento. 

 

De salientar: 

• Diligências e contactos com entidades públicas e privadas tendentes às aquisições, 

alienações e organização dos respectivos processos; 

• Elaboração de diversas avaliações dos imóveis a adquirir ou a alienar pelo Município; 

• Levantamento de cadastro para apoio às negociações e desenvolvimento de Estudos 

Urbanísticos; 

• Realização de Hastas Públicas; 

• Fornecimento de elementos necessários à permanente actualização do cadastro dos 

bens municipais; 

• Representação da C.M.A. na Comissão de Delimitação do Domínio Público Marítimo, 

juntamente com A.P.A. e Ministério da Marinha; 

• Apoio à Divisão de Notariado, S.M.A.S. e D.P.G.O.M., assim como ao Sector de 

Planeamento, e ainda a outras entidades exteriores à Câmara; 

• Estabelecimento de diversos acordos através de Protocolos que serviram de base a 

negociações para a implementação de obras municipais. 

 

NEGOCIAÇÕES  / AQUISIÇÕES 

• De terrenos para a implementação de diversas obras e dar continuidade a outras, 

nomeadamente: 

- Terrenos na área envolvente ao Tir-Tif; 

- Terrenos para o Parque de Feiras e Exposições; 
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- Terrenos para a implementação do Estudo Urbanístico das Agras do Norte; 

- Terrenos para as diversas Centrais Elevatórias dos S.M.A.; 

- Terreno na Zona Industrial de Taboeira; 

- Terrenos para o Pavilhão Desportivo da Escola EB 2,3 Aires Barbosa; 

- Terrenos destinados ao Quartel dos Bombeiros Novos (Agras); 

- Terrenos destinados à Ponte do Outeiro; 

- Terrenos para a abertura da futura Avenida de ligação da Avenida Dr. 

Lourenço Peixinho à E.N.109 e das respectivas transversais. 

- Terrenos para a abertura da futura Avenida de Santa Joana; 

- Terrenos para a abertura da futura Avenida de Crasto. 

 

LOTEAMENTOS MUNICIPAIS 

• Elaboração de vários loteamentos municipais, alteração de outros, e alguns Estudos 

Urbanísticos de terrenos Municipais, necessários à conclusão de diversas negociações em 

curso; 

• Área envolvente à C+S de S.Bernardo; 

• Área envolvente às Agras do Norte; 

• Estudos Urbanísticos: 

- Parque de Feiras; 

- Forca-Vouga; 

- Área envolvente à Escola EB 2,3 Aires Barbosa (Gimnodesportivo); 

- Localização dos Bombeiros Novos; 

- Centro Social de Azurva. 

 

CERTIDÕES 

• De Loteamentos e elaboração dos respectivos processos de registo matricial e predial; 

• Justificativas de áreas (Para a Repartição de Finanças e Conservatória do Registo 

Predial de Aveiro. 

 

HASTAS PÚBLICAS 

• Arrendamento de Fracções no Mercado de Santiago; 

• Terrenos na Zona Industrial de Taboeira; 

• Terrenos em Aradas. 

 

INVENTARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO 

• Inventariação e inserção na base de dados dos prédios adquiridos e alienados, com 

apoio dos programas EXCEL e SIGMAT, nomeadamente “Cadastro Patrimonial” e 

“Património Municipal”, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 (Continuação). 
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TOPONÍMIA 

• Informação de processos e serviços de toponímia (denominação de arruamentos, 

atribuição de números de polícia e colocação de placas toponímicas). 

 

CADASTRO 

• Levantamento de cadastro para apoio aos diversos sectores da Câmara, para base de 

trabalho às aquisições, elaboração dos estudos urbanísticos e informação de processos. 

 

DIVERSOS 

• Colaboração com o Gabinete de Apoio ao Euro 2004, para a disponibilização de 

espaços/recintos de apoio ao evento; 

• No âmbito da gestão das Actividades da DIVISÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, foram 

ainda feitas diversas alienações, informações de processos de obras, assim como 

reuniões com diferentes entidades públicas, nomeadamente Finanças e Conservatória, 

privadas e equipas de planos, e atendimento de vários munícipes ao longo do ano. 
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6.5.2. - GESTÃO URBANÍSTICA 

 

O movimento registado no Departamento é um dos indicadores que traduz o comportamento da 

economia local que, acompanha os indicadores Nacionais, o ano em análise manteve  a  

tendência regressiva. 

O sector da construção civil é, claramente, dos primeiros sectores a serem afectados quando há 

um abrandamento da economia Nacional. Com efeito, continua a verificar-se, tal como 

aconteceu no ano 2002 e 2003 a contenção do investimento e uma cautela por parte dos 

particulares em assumir compromissos. No entanto, a quebra sentida é ligeira não se podendo 

dizer que tenha havido uma redução significativa do movimento de processos.  

O gráfico a seguir apresentado, demonstra a evolução do número de requerimentos que deram 

entrada ao balcão da Divisão Administrativa, no decorrer dos últimos três anos. 

EVOLUÇÃO DO TOTAL DE REQUERIMENTOS

(entradas registadas no balcão da Divisão 

Administrativa) 

6878

6345 6913

2002 2003 2004

 
 

O balcão da Divisão Administrativa do Departamento de Gestão Urbanística de Obras 

Particulares atende em média 90 pessoas por dia, entre pedidos de informações, cópias de 

licenças de ocupação, consulta de processos de obras e entrega de requerimentos/pedidos. Os 

requerimentos entrados ao balcão representam na maioria dos casos projectos de arquitectura 

ou de loteamento e na fase seguinte o pedido de licenciamento de projectos de especialidades. 

Em média dão entrada 25 requerimentos por dia. 

Após a recepção do requerimento, o mesmo transita para o sector de entradas, ou seja, é 

atribuido o número do requerimento e é feita a pesquisa, quer através de fichas de registo, 

quer através do sistema de informação geográfica. Concluída a pesquisa dos dados é solicitado o 

processo a arquivo e são retirados os elementos necessários para formalizar a entrada, em 

computador, do pedido, através do SPO (Sistema de Processamento de Obras). 

Após o registo do processo no Sistema Informático, este transita para o sector de formalização, 

onde é organizado o suporte de papel, preenchidas as capas e as folhas de tramitação.  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 212  

Concluídos os passos iniciais do processo é realizado o Saneamento e Apreciação Liminar, nos 

termos do artigo 11º do Dec.- Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Dec.-Lei n.º177/2001, de 4 de Junho/99, ou seja: 

 “1 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal decidir as questões de ordem formal e 

processual que possam obstar ao conhecimento de qualquer pedido apresentado no âmbito do 

presente diploma. 

2 – O Presidente da Câmara Municipal profere despacho de rejeição liminar do pedido, no prazo 

de oito dias a contar da respectiva apresentação, sempre que o requerimento não contenha a 

identificação do requerente, do pedido ou da localização da operação urbanística a realizar, 

bem como no caso de faltar documento instrutório exigível que seja indispensável ao 

conhecimento da pretensão.”  

Concluído o procedimento inicial, considerando que o pedido está corretamente instruído, é 

distribuído e movimentado, com registo no SPO, para os diversos sectores de análise técnica do 

pedido: sector de arquitectura, sector de vistorias ou sector de loteamentos. 

 

 

Efetuada a análise técnica é anexada ao processo a informação, entretanto produzida e 

registada no SPO, e é movimentado o processo para visto da Directora de Departamento ou 

Chefe de Divisão que, concordando com  a informação, movimenta o processo para Despacho. 

Após Despacho Superior sobre o pedido o processo de obras transita para o sector de 

notificações a fim de dar conhecimento ao requerente do sentido da decisão da Câmara sobre o 

seu pedido.  Por último, o processo é arquivado. A descrição acima efetuada é importante no 

sentido de se perceber a complexidade de circuitos de um pedido simples no âmbito do regime 

jurídico do licenciamento ou autorização de obras particulares. A complexidade da legislação 

conexa acresce ao procedimento base as consultas a entidades externas, no âmbito de servidões 

administrativas e dos licenciamentos de atividade industrial, restauração e bebidas e demais 

atividades especificas, bem como a consulta interna a outros Departamentos que desenvolvem 

atividades que se complementam e interligam com a nossa. Assim podemos concluir que, no 

mínimo, 6345 requerimentos são movimentados 5 vezes, num total de 31725 movimentos 

informáticos, efectuados no ano de 2004. Estes valores traduzem o empenho de todos e 

representam obra de construção civil, recuperação de patrimonio arquitectónico, operações de 

loteamento e obras de infra-estruturas realizadas por particulares no concelho. 
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O quadro que se apresenta a seguir contem a listagem dos diversos tipos de pedido entrados e 

informados no Departamento, pelo que os 6345 requerimentos que deram entrada dividiram-se 

da seguinte forma: 

 

Tipos de requerimento numero 

Abertura caboucos              6 

Aditamento arquitectura        5 

Aditamento loteamento 54 

Aditamento propriedade horizontal 42 

Anular proj. ou req. 2 

Anulação proj. - Novo projecto       7 

Apresentação de proj. de especialidades          608 

Apresentação documentos        278 

Apresentação esclarecimento 77 

Aprovação projecto de arquitectura 2 

Autorização de destaque        1 

Autorização para obras         109 

Averbamento                    214 

Cancelamento da garantia bancaria        1 

Concessão de subsidio             1 

Emissão alvará loteamento      34 

Emissão de licenca construção 697 

Estações de radiocomunicação   7 

Exposição                      743 

Ficha Técnica da Habitação 148 
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Garantia bancaria              2 

Informação p/ destaque         79 

Informação prévia de construção              196 

Informação prévia loteamento 16 

Inscrição de técnicos          1 

Licença de demolição              25 

Licença de legalização            1 

Licença para muros             90 

Licença para obras             40 

Licença parcial                13 

Ligação aguas pluviais         11 

Ligação energia electrica      2 

Movimentação de terras         2 

Muro vedação/divisorio         4 

Novo licenciamento             51 

Número de policia                     178 

Ocupação via pública           111 

Projecto de alterações            457 

Projecto arquitectura          369 

Projecto arquitectura/especialidades 94 

Projecto construir anexos          1 

Projectos de infra-estruturas       80 

Projecto loteamento            35 

Propriedade horizontal         73 

Prorrogação de licença            324 

Prorr. do prazo apres. especialidades 23 

Prorrogação do prazo obras urbanização 11 

Recepção definitiva o. urbanização 42 

Recepção provisoria obras urbanização 23 

Retificação propriedade horizontal 4 

Revalidação de despacho           4 

Revisão                        2 

Telas finais                   39 

Apres. Termo de responsabilidade         2 

Vem requerer elementos         2 

Verificação alinhamento        9 

Viabilidade de construção      4 

Vistoria ao abrigo do D.Lei n.º 321-B/90      194 

Vistoria ao abrigo do art. 89º do 555/99 53 

Vistoria de ocupação             604 

Viabilidade de instalação 38 
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A tramitação processual acima descrita e o tratamento dado a cada tipo de pedido geram 

diversas informações técnicas que culminam em Despachos decisórios sobre o pedido. Assim, o 

numero de requerimentos associados a um processo de obras que deram entrada para 

informação nos divesos sectores da Divisão de Gestão Urbanística estão representados no 

gráfico seguinte e significam um total de 4110 informações técnicas. 

Total de requerimentos com análise técnica por sector 
na Divisão de Gestão Urbanística em 2004

2442

670
998

0
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2500

3000

Sector de
Arquitectura

Sector de vistorias Sector de
loteamentos

 
 Qualquer tipo de informação técnica tem como objectivo primordial efectuar o 

enquadramento legal da pretensão, na legislação aplicável e nos planos municipais de 

ordenamento do território em vigor, bem como a analise do ponto de vista arquitectónico e 

enquadramento paisagístico, com vista a regular e balisar a transformação urbana e da 

paisagem rural do Concelho, no ano transacto foram produzidos 6474 Despachos Superiores, de 

acordo com o gráfico seguinte. 

NUMERO DE DESPACHOS SUPERIORES EM 2004

(Presidente ou Directora de Departamento com 

competências delegadas)

4426
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Despacho - Presidente

 
 Dos Despachos produzidos 678 correspondem a projectos de arquitectura aprovados e 

resultaram na elaboração de 4890 notificações. 
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No decurso de um pedido de licenciamento de obras particulares há ainda procedimentos 

especiais, ou seja, operações urbanísticas cujo projecto carece de aprovação da administração 

central. Neste âmbito, foram elaborados 1303 ofícios para entidades externas tais como: 

o Instituto de Estradas de Portugal  

o Instituto Português do Património Arquitectónico 

o Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território  

o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 

o Administração Regional de Saúde 

o Direcção Geral de Turismo 

o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Centro 

o Ministério da Economia – Direcção Regional do Centro 

o Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral 

o Força Aérea Portuguesa 

o Governo Civil   

 

A consulta a entidades externas obriga ainda que se dê conhecimento ao requerente da 

tramitação processual pelo que, após a elaboração do ofício é feita uma notificação a dar 

conhecimento ao requerente dos passos do seu pedido. É igualmente dado conhecimento ao 

proprietário de um terreno  para o qual deu entrada um pedido de informação prévia e, no fim 

do procedimento, do teor do Despacho que recaiu sobre o mesmo pedido. O nosso 

Departamento dá apoio técnico a outros sectores da Autarquia, pelo que, deram ainda entrada 

809 ofícios, da Secretaria ou do Sector de Taxas e Licenças, para informação técnica. 

 

No sector técnico, apesar de não existir balcão de atendimento, são atendidos em média 70 

munícipes por semana, no âmbito do artigo 110º do Dec.- Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Dec.-Lei n.º177/2001, de 4 de Junho (Direito à Informação). 

 

No sector de loteamentos das 998 informações técnicas prestadas, resultaram 39 alvarás de 

loteamento emitidos, dos quais 24 alvarás novos e 15 alterações a alvarás em vigor, como se 

pode verificar no gráfico que se segue. 
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INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO 
(Recepções provisórias/definitivas - licenciamento de obras de urbanização - 

certidões - informações diversas) 

0 5 10 15 20 25 30

Aradas

Cacia

Eirol

Eixo

Esgueira

Glória

Nariz

Nª Srª de Fátima

Oliveirinha

Requeixo

Sta. Joana

S.Bernardo

S.Jacinto

Vera Cruz

Recepções provisórias e definitivas Licenciamento de obras de urbanização

Certidões Informações diversas
 

 

No âmbito das operações de loteamento, este sector acompanha a execução das obras de 

urbanização e recepciona as obras de urbanização após vistoria cuidada à obra com vista a 

verificar se mesma corresponde aos projectos de urbanização apresentados. Nesta fase a obra é 

igualmente vistoriada pelas diversas entidades responsáveis no campo das especialidades que 

emitem Autos de Recepção provisória ou Definitiva no âmbito das suas competências, tais como 

a EDP, SMA, PT e Lusitânea Gás.  

 

Por força do artigo 49º do D.L. n.º555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual,  não podem ser 

celebradas escrituras públicas de primeira transmissão de imóveis construídos nos lotes ou de 

fracções autónomas desses imóveis sem que seja emitida, perante o notário, certidão emitida 

pela Câmara Municipal, comprovativa da recepção provisória das obras de urbanização ou 

Certidão, emitida pela Câmara Municipal, comprovativa de que a caução no valor das obras é 

suficiente para garantir a boa execução das obras de urbanização. 

O Regulamento de Taxas, Licenças e Autorizações Urbanísticas do Município de Aveiro 

inicialmente aprovado foi objecto de algumas alterações o que conduziu à versão actual que 
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entrou em vigor em abril de 2003. No gráfico que se segue podemos verificar as oscilações dos 

totais cobrados nos últimos quatro semestres. 

Total de taxas cobradas por semestre

534305,03

657639,87

783926,31
932678,06

1º Sem. 2003 2º Sem. 2003 1º Sem. 2004 2º Sem. 2004

 
Os valores globais por semestre acima expostos dividem-se por tipo de pedido nos termos dos 

gráficos que se seguem, onde podemos constatar que os pedidos de lincença de obra 

(construção nova ou ampliação) e os loteamentos abrangem a maior parte dos valores totais. 

Total de Licenças Cobradas no 1º Semestrede 2004
 (valores em euros)

1886,62

31356,37

1350

959,98

249877,5

45201,72

2302,36

3665

1097,9

5841,25

46828

27055

515256,36Licenças de obras
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Loteamentos

Licenças de Ocupação 

Licenças de utilização (D.L. N.º370/99)
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Plantas topográficas

Entrada de requerimentos

Ocupação da via pública
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Total de Licenças Cobradas no 2º Semestrede 2004 
(valores em euros)

524518,67

1351,13

11498,07

2655

950

61991,65

65480,57

3979,99

1265,8

8155,55

57131,8

43585,12

752,96

610

Licenças de obras

Muros

Prorrogações

Averbamentos

Ficha técnica de habitação

Vistorias não especificadas

Loteamentos

Licenças de Ocupação

Licenças de utilização (D.L.n.º370/99)

Numero de polícia

Licença de func. de rest/bebidas

Plantas topográficas

Entrada de requerimentos

Ocupação da via pública

 
No decurso do ano em análise e no futuro torna-se imperativo que o Departamento se adapte à 

evolução da legislação, que tem sofrido transformações significativas na última década.  Assim, 

uma das vertentes da transformação implica proceder à alteração do regulamento de taxas com 

vista  a abranger as  novas competências dos municípios até aqui atribuídas à Administração 

Central, designadamente quanto ao Licenciamento Industrial e ao Licenciamento de Postos 

de Abastecimento de Combustíveis. 
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6.6. - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
__________________________________________________________________________________ 

 

SERVIÇO DE QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE 

 

HIGIENE, LIMPEZA E SALUBRIDADE 

 

Verificação e controlo do estado de higiene e limpeza dos bairros sociais das freguesias do 

Município de Aveiro: Bairro do Griné, Bairro do Caião, Bairro da Bela Vista, Bairro de Taboeira, 

Bairro de Mataduços, Olho D’ Água e Cidadela de Aveiro, Bairro da Covilhã e Vila Verde (Eixo), 

Montes de Azurva e Bairro de Eirol. Este serviço é executado pelos serviços municipais com uma 

frequência semanal/quinzenal/mensal de acordo com o calendário de actividades da Brigada de 

Limpeza do Departamento de Serviços Urbanos (DSU), para o ano de 2004, elaborado por esta 

Divisão.  

 

Verificação e controlo do estado de higiene e limpeza das áreas de varredura da SUMA, SA na 

cidade e das áreas de varredura da responsabilidade do DSU, nomeadamente, o controlo de 

ervas na Primavera e o estado de limpeza e desinfecção das grelhas e sifões. Verificação e 

controlo do estado de higiene e limpeza do Mercado Municipal de Santiago e Mercado Municipal 

José Estevão. Na sequência de uma reclamação de um munícipe sobre a limpeza da zona 

envolvente aos bares Urgência e Estrondo, no Cais de S. Roque, procedeu-se à alteração do 

horário do giro do varredor camarário da área em causa. 

 

Avaliação e informação técnica relativa a reclamações de situações de insalubridade no 

Concelho, nomeadamente: 

o sucatas e viaturas abandonadas na via pública em Mataduços e Ribeira de Esgueira, da 

freguesia de Esgueira; 

o despejo de águas de lavagem directamente para a via pública nas Agras do Norte, 

freguesia de Esgueira; 

o despejo de lixo e entulhos em caminho de acesso a pinhais nas Quintas, freguesia de 

Requeixo; 

o limpeza do espaço exterior do Retail Park, sito na Zona Industrial de Taboeira, 

nomeadamente, localização dos contentores para deposição de RSU; 

o veículos abandonados na via pública em diversas freguesias. 
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Supervisão dos serviços efectuados pela empresa SUMA, SA em todo o território municipal e 

realização de reuniões mensais com o Chefe de Serviço da SUMA para coordenação geral dos 

serviços. 

 

Controle e conferência de facturas respeitantes à descarga de resíduos sólidos urbanos do nosso 

Município no Aterro Sanitário Multimunicipal de Aveiro, gerido pela ERSUC, SA. Durante o ano 

de 2004 foram recolhidas 36.009 toneladas de resíduos sólidos urbanos indiferenciados cujo 

destino final foi o aterro sanitário.  

 

Avaliação e informação técnica da necessidade de colocação de novos contentores e papeleiras 

para deposição de R.S.U., com a actualização contínua da base de dados dos contentores e 

papeleiras existentes no município de Aveiro. No ano de 2004 foram colocados 113 contentores 

de 800 litros, 6 contentores de 240 litros, 4 contentores de 120 litros e 19 papeleiras. No final 

do ano de 2004 o equipamento total no concelho era: 3.131 contentores de 800 litros, 25 

contentores de 240 litros, 27 contentores de 120 litros e 1.556 papeleiras. 

Também foram adquiridas 50 papeleiras para atender a pedidos por parte das escolas e para 

stock. 

 

Em Maio foram encaminhados para reciclagem numa empresa licenciada para o efeito, os pneus 

usados das BUGAs que se encontravam armazenados no Departamento de Serviços Urbanos. 

 

Coordenação com a SUMA para a execução dos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos 

resultantes dos seguintes eventos: 

o Feiras realizadas no Parque de Feiras e Exposições, nomeadamente, Feira de Março,  

Agrovouga e  FARAV; 

o Feira das Velharias mensal, realizada no Largo da Praça do Peixe, Rua Tenente 

Resende, Praça Melo Freitas e Praça 14 de Julho; 

o Semana do Enterro do Ano, em Maio, no Parque de Feiras e Exposições; 

o Limpeza da ‘Recriação de Venda Medieval de Peixe’, realizada a 12 de Junho, na Praça 

do Peixe e ruas adjacentes; 

o Dia de Todos os Santos a 1 de Novembro (recolha especial de resíduos sólidos em todos 

os cemitérios do concelho); 

o ‘Convenção de Fitness’, que decorreu de 30 de Outubro a 1 de Novembro, no Parque de 

Feiras e Exposições; 

o Magusto promovido por esta autarquia no dia 11 de Novembro na Praça Marquês de 

Pombal; 

o ‘Circuito Nacional de Skate Amador’ que decorreu no Parque de Feiras e Exposições, a 

21 de Novembro; 
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o ‘Grande Prémio de Atletismo de Eixo’, que decorreu a 12 de Dezembro, na EBI de Eixo. 

 

Actualização e fornecimento de informações sobre o aluguer de contentores às empresas que o 

solicitavam. Estabelecimento de contactos com empresas já em laboração que ainda não 

possuíam contentor próprio para deposição dos seus resíduos sólidos, informando-as das 

alternativas existentes e sensibilizando-as para as questões do acondicionamento dos resíduos. 

Em Abril de 2004 foi celebrado um contrato de prestação de serviços de deposição, recolha, 

transporte, tratamento e eliminação de resíduos sólidos equiparáveis a RSU entre a EMA – 

Estádio Municipal de Aveiro, EM e a CMA. 

 

Em Novembro de 2004 foi aprovada a actualização da tabela de preços para a prestação de 

serviços de deposição, recolha, transporte, tratamento e eliminação de resíduos sólidos 

equiparáveis a RSU, aplicada aos produtores cuja produção diária de resíduos sólidos seja 

superior a 1100 litros, bem como a renovação dos contratos já existentes com estes produtores. 

Também foi actualizado o preço do aluguer de contentores. Esta tabela de preços é válida para 

o período de Dezembro de 2004 a Novembro de 2005. 

 

RECOLHA SELECTIVA 

Supervisão dos serviços efectuados pela ERSUC, SA em todo o território municipal. 

Verificação, no local, do estado de conservação do equipamento e da frequência da recolha 

selectiva, tendo sido efectuado o encaminhamento das anomalias para a ERSUC. 

Actualização da base de dados de ecopontos associada à disponibilização de informação sobre 

os mesmos na página de Internet desta autarquia, nomeadamente sobre a sua localização. 

Levantamento fotográfico dos ecopontos, com o auxílio do Gabinete de Imprensa, por forma a 

se proceder à actualização da referida base de dados. 

Em Agosto foram aplicadas, em 10 ecopontos, placas em braille com a designação de cada um 

dos equipamentos (papelão, embalão e vidrão), por forma a permitir que os invisuais também 

participem na recolha selectiva. Estes tinham dificuldades em distinguir um papelão dum 

embalão uma vez que as ‘bocas’ dos equipamentos são semelhantes. 

No final de 2004 existiam no concelho 146 embalões, 187 papelões, 261 vidrões e 44 pilhões. 

Durante o ano de 2004 foram colocados12 novos ecopontos e 14 novos pilhões nas freguesias 

não urbanas do concelho. Em todo o ano de 2004, através da recolha selectiva, foram recolhidas 

1.050 toneladas de vidro, 657 toneladas de papel/cartão, 160 toneladas de embalagens, cujo 

destino final foi a reciclagem; e 1.408 quilogramas de pilhas cujo destino final foi o 

armazenamento nas instalações da ERSUC, SA. 

 

Foi solicitada autorização ao Instituto de Resíduos para a realização na Quinta da Condessa, 

lugar de Taboeira, por um período provisório de quatro anos, de compostagem dos resíduos 

verdes provenientes dos serviços camarários de jardinagem. 
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EURO 2004 

Para fazer face às necessidades de equipamento de recolha selectiva para o evento EURO2004, 

de 21 de Maio e 4 de Junho foram colocados pela ERSUC 12 ecopontos, constituídos por 

papelão, embalão e vidrão, nomeadamente:  

 4 ecopontos na Praça Euro do Cais da Fonte Nova;  

 1 ecoponto no Rossio;  

 1 ecoponto no parque de  campismo/caravanismo do Parque de Feiras e de Exposições; 

 1 ecoponto no parque de campismo/caravanismo do Seminário de Aveiro;  

 5 ecopontos nos acessos ao Estádio Municipal de Aveiro. 

 

Após a realização do evento, estes 12 ecopontos permaneceram no município tendo sido 

redistribuídos por locais oportunos. 

A recolha e transporte dos RSU indiferenciados, durante o evento, foi efectuada todos os dias 

da semana, incluindo Domingos e Feriados, tendo sido reforçados os contentores e papeleiras 

nas zonas envolventes às Praças Euro, nomeadamente com 50 contentores para deposição de 

RSU e 68 papeleiras. Na tarde do dia 19 de Junho foram recolhidos no Rossio, Praça do Peixe e 

Ponte Praça 3160 Kg (3,2 Ton) de copos plástico, garrafas de plástico, latas de bebidas, 

bandeiras, jornais, revistas, papéis, plásticos e outros tipos de resíduos. 

Também, foram fixados os contentores, com postaletes, nas áreas envolventes e nos 

arruamentos de acesso às praças, tendo sido o serviço efectuado pela SUMA. 

A varredura e limpeza manual e mecânica das Praças Euro foi programada e calendarizada em 

colaboração com os serviços do DSU e da SUMA. 

Relativamente à limpeza e varredura tanto manual como mecânica na cidade, no período do 

Euro, foram efectuadas todos os dias da semana, incluindo Domingos e Feriados.  

 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE OS SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM EDIFICAÇÕES 

No âmbito da aplicação das normas sobre sistemas de deposição de RSU, constantes do 

Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e Higiene Pública, foram analisados e informados 

vários Projectos de Deposição de RSU referentes a processos de obras particulares. 

 

REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL (PDM) 

No âmbito do início do processo de elaboração da revisão do PDM foi elaborado um relatório de 

fundamentação e avaliação da execução do Plano Director Municipal e de caracterização da 

evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que determinaram a 

respectiva elaboração. Assim, esta Divisão elaborou um texto, a inserir no relatório 

mencionado, sobre a caracterização ambiental do município de Aveiro, tendo os SMA elaborado 

a parte respeitante ao saneamento e água de abastecimento. 
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RUIDO 

 Para dar cumprimento ao novo Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

292/2000, de 14 de Novembro, que define as competências das câmaras municipais sobre a 

poluição sonora, nomeadamente a elaboração de mapas de ruído, procedeu-se à abertura do 

concurso para a elaboração do Mapa de Ruído do Concelho de Aveiro. A elaboração do referido 

Mapa foi adjudicada à empresa ECO14 – Serviços e Consultadoria Ambiental, Lda na Reunião 

Ordinária da Câmara em 10 de Julho de 2003.  

O Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro, prevê o co-financiamento de 50% na 

elaboração de Mapas de Ruído, através do Instituto do Ambiente. O Despacho n.º 10 856/2003 

de 31 de Maio estabelece as regras objectivas para as câmaras se candidatarem ao referido 

financiamento. Assim, foi elaborado um processo de candidatura desta autarquia a esse 

financiamento, tendo o Instituto do Ambiente informado em Novembro de 2003 que o mesmo 

foi aprovado. Durante esse mês foi assinado o Protocolo n.º 324/2003, entre o Instituto de 

Ambiente e a Câmara Municipal de Aveiro. 

No âmbito da elaboração do Mapa de Ruído do Concelho de Aveiro, foi entregue o Relatório 

Preliminar pela empresa ECO 14 em Maio. O mapa obtido dos níveis de ruído foi comparado com 

o mapa proposto pela equipa do Plano de Urbanização (PU) de Aveiro de classificação de zonas 

sensíveis e mistas. O DDPT, em colaboração da equipa do PU e a empresa Eco14, refez o mapa 

de classificação de zonas sensíveis e mistas proposto, uma vez que continha erros. 

Em Dezembro foi entregue o Relatório Final do Mapa de Ruído do Município de Aveiro pela 

empresa ECO14. Foi enviada uma cópia do processo para o Instituto do Ambiente de modo a que 

a Autarquia possa receber a comparticipação do financiamento aprovado por este Instituto. 

 

A fiscalização de reclamações sobre ruído ambiente/incomodidade são da competência da 

Autarquia conforme o disposto no Regulamento Geral de Ruído, Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 

de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº259/2002, de 23 de Novembro. 

Assim, no seguimento de várias reclamações de munícipes, e em casos justificados, foi 

efectuada a avaliação acústica por um laboratório acreditado, tendo sido posteriormente dado 

encaminhamento às reclamações com provimento. 

Desde Junho de 2004, em colaboração com a Secção de Taxas e Licenças, os pedidos de Licença 

Especial de Ruído para festas, arraiais e outras actividades são informados por esta Divisão. 

 

REDE DE DOSÍMETROS AMBIENTAIS 

À mais de 10 anos foi instalado no edifício camarário designado por ‘Casa Branca’ um dosímetro 

integrador. Este aparelho, fornecido pelo IA - Instituto do Ambiente (anteriormente designado 

por Direcção Geral do Ambiente), destina-se a controlar a radioactividade ambiental e está 

integrado na rede nacional de dosímetros, gerida pelo Instituto do Ambiente. Com a mudança 
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das instalações camarárias para o Centro Cultural e de Congressos, procedeu-se à reinstalação 

do dosímetro no Departamento de Serviços Urbanos desta autarquia, sendo os dados recolhidos 

enviados para o IA. Assim, a 27 de Outubro procedeu-se à substituição do dosímetro que se 

efectua de seis em seis meses. 

 

Programa de Monitorização da qualidade da água da bacia hidrográfica e dos canais urbanos da 

ria 

Ao abrigo do Programa de Monitorização da Qualidade da Água da Bacia Hidrográfica e dos 

Canais Urbanos da Ria, em colaboração com a DRAOT- Centro e os SMA, e por forma a optimizar 

a detecção de situações anómalas de descargas de efluentes para a Ria, foram designadas as 

quintas-feiras, no período de manhã, para a execução de vistorias conjuntas entre a Divisão de 

Ambiente e a Divisão de Saneamento dos SMA. Assim, foram efectuadas várias vistorias 

conjuntas, a saber: 

 Vistoria às instalações sanitárias do estabelecimento comercial “Mercantil”, sito na Rua 

João Mendonça, nos dias 8 e 15 de Janeiro. Com o auxilio da máquina de filmar em 

colectores dos SMA e a realização de ensaios com corante, confirmou-se que têm o 

sistema de águas residuais ligado ao colector de águas pluviais; 

 Vistoria ao estabelecimento comercial “A Moda do Bispo” e ao interior/pátio da 

Edificação multifamiliar, sito na esquina da Rua Conselheiro Luís Magalhães com a Rua 

Fernão Magalhães, nos dias 22 e 29 de Janeiro. Com o auxílio de ensaios com corante, 

confirmou-se  que toda a edificação têm as águas residuais ligadas ao colector de águas 

pluviais; 

 Vistoria na Rua Antónia Rodrigues, frente ao n.º 59, nos dias 15 e 22 de Janeiro. Foi 

verificada a situação da ligação das águas residuais ao colector de águas pluviais. 

Também foram encontradas várias caixas com tampa de cimento, na Rua da Benta. 

 Vistoria ao Bairro do Senhor das Barrocas e Rua Afonso Costa em Azurva, no dia 8 de 

Abril, tendo-se verificado a situação da ligação de águas residuais a um colector de 

águas pluviais. 

 Vistoria às instalações do viveiro municipal sito na Rua Dr. Mário Sacramento, no dia 6 

de Abril. Verificou-se o aparecimento de gorduras à superfície das águas, mas não foi 

possível detectar a origem. Foi vistoriada a vala hidráulica desde S. Bernardo, passando 

pelo Complexo das Glicínias, traseiras do Cemitério Sul. 

 Vistoria ao colector central das águas pluviais da Av. Dr. Lourenço Peixinho, no dia 25 

de Março, entre o “Edifício da Capitania” e o “Soldado Desconhecido”, para tentar 

identificar a origem das águas residuais domésticas que por vezes são detectadas. 

 Vistoria às caixas de visita dos colectores de águas pluviais, no dia 18 de Março, que 

previamente foram levantadas pelos serviços do DSU, nas ruas da Beira Mar: Travessa do 

Rossio, Rua Trindade Coelho, Rua Tenente Resende, Rua dos Marnotos, Cais dos 
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Botirões, Largo da Praça do Peixe. Constatou-se que os colectores estão assoreados em 

cerca de 50% da sua secção. 

 Vistoria às caixas de ramal do sistema de saneamento, na Rua Aviação Naval e Rua 

Banda da Amizade, freguesia da Glória, no dia 11 de Abril, tendo-se identificado as 

caixas que necessitam de reparação por forma a evitar a proliferação de ratos no 

bairro. 

 Vistoria ao Bairro do Senhor das Barrocas, segundo conjunto de edifícios 

multifamiliares, no dia 5 de Maio, tendo-se verificado a existência de uma ligação das 

águas residuais a um colector de águas pluviais. 

 Vistoria às caixas de visita dos colectores de águas pluviais nas ruas do Complexo das 

Glicínias, no dia 12 de Maio, que previamente foram levantadas pelos serviços do DSU. 

 Vistoria às caixas de ramal do sistema de saneamento, executadas pelos SMA para 

resolução da ligação das redes prediais de águas residuais dos prédios da “Mercantil”, 

“Farmácia Ala” e do edifício multifamiliar no entroncamento da Rua Fernão de Oliveira. 

Estes prédios tinham os esgotos ligados à rede de águas pluviais. 

 Vistoria às caixas de visita dos colectores de águas pluviais, que previamente foram 

levantadas pelos serviços do DSU, do Bairro do Senhor das Barrocas, segundo conjunto 

de edifícios multifamiliares, no dia 15 de Julho; 

 Vistoria à caixa de ramal do sistema de saneamento, executada pelos SMA, para 

resolução da ligação das redes prediais de águas residuais do edifício do Banco “BES” e 

do edifício multifamiliar na Rua Conselheiro Luís Magalhães. 

 Vistoria à Rua do Baixeiro, Bonsucesso, onde foram detectados focos de insalubridade 

no colector de águas pluviais; 

 Vistoria a uma habitação da Rua Direita, em Verba, onde existem fossas de águas 

residuais a descarregar para a via pública; 

 Vistoria na Rua Conselheiro Arnaldo Vidal, junto ao Restaurante O Abade, em 

Oliveirinha, onde foram detectadas descargas de águas residuais para a linha de água; 

 Desobstrução de uma conduta de águas pluviais que havia sido intersectada 

parcialmente por um colector de águas residuais na Praça do Peixe, frente ao 

Restaurante O Telheiro. 

 

No dia 23 de Novembro foi efectuada uma reunião, nos Paços de Concelho de Aveiro, com o ICN 

e CCDR-Centro. Nesta reunião foi apresentado o programa de erradicação da planta infestante 

Jacinto de Água, dos lagos e lagoas de água doce costeiras, entre a Marinha Grande e Ovar. No 

caso particular do Rio Vouga e Pateira de Fermentelos prevê-se a implementação de acções de 

limpeza em Dezembro de 2004, iniciando-se com a remoção manual, sendo excluída qualquer 

tipo de intervenção química. Nesta fase, a autarquia apoia logisticamente as acções, 

nomeadamente com pessoal de apoio, barcos para o Rio Vouga e viaturas para o transporte dos 

Jacintos recolhidos para terrenos agrícolas. 
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VALAS HIDRÁULICAS 

Tendo como objectivo a minimização das situações decorrentes do “emanilhamento” 

indiscriminado de linhas de água, em colaboração com a DRAOT-Aveiro, realizaram-se estudos 

da viabilidade de “emanilhamento” parcial de troços, e de redimensionamento das travessias 

de arruamentos, bem como a substituição das existentes devido às secções estarem 

subdimensionadas para os caudais actuais. Assim, dando seguimento aos trabalhos de 2003, 

foram efectuadas deslocações conjuntas com a DRAOT-Aveiro, Divisão de Vias e DGUOP a 

diversos locais para, entre outras situações, avaliar reclamações sobre valas hidráulicas, 

designadamente: 

• vala hidráulica que recebe as águas pluviais da Rua dos Pereiros, lugar de Taboeira, 

freguesia de Esgueira. Análise e indeferimento de um pedido para emanilhamento / 

meias canas da linha de água referida numa extensão de 70 metros. 

• Vála hidráulica – Rua do Ramil – Vilar: em Novembro de 2004 com o período de chuvas 

intenso houve um encravamento da vala que se encontra manilhada e no local onde 

passa por baixo de uma habitação. Houve necessidade de executar um “by pass” 

realizado pelos serviços do DSU, para resolução da situação no imediato. A Divisão de 

Ambiente em colaboração com os serviços da CCDR centro – Divisão do Baixo Vouga – 

Aveiro e a Divisão de gestão Urbanística foi realizada um levantamento de campo e dos 

processos de obras para ver o historial de licenciamentos de habitações, anexos, muros 

e de manilhamento da vála hidráulica. Do levantamento foi apresentado a identificação 

das construções com e sem licença / autorização administrativa. Perante a situação 

actual prevê-se três soluções por forma a evitar as inundações: a renaturalização 

integral da vala hidráulica, isto é, toda ela passar a céu aberto; a vala hidráulica ser 

integralmente entubada, o que pressupõe o alargamento da secção da tubagem das 

manilhas; a coexistência das duas soluções anteriores. 

 

AMBIRIA 

O projecto AmbiRia, promovido pela AMRIA, pretende desenvolver nos municípios associados a 

recolha e divulgação de parâmetros ambientais, a Carta do Ambiente da AMRIA e Planos 

Municipais do Ambiente, e divulgar essa informação nas páginas de internet de cada autarquia. 

Foram realizadas duas reuniões, a 7 e 13 de Outubro, onde foi apresentado o projecto AmbiRia 

e efectuado o levantamento de dados relevantes em cada município. 

A 14 de Dezembro foi efectuada uma reunião com os gestores nomeados por cada autarquia 

para o arranque do projecto, onde foram explanadas as linhas gerais, os objectivos do projecto, 

metodologias de trabalho, recursos humanos, periodicidade das reuniões, entre outros assuntos. 

Nesta reunião também foram formados grupos de trabalho por tarefa, a saber:  

o Grupo 1 - gestores das autarquias de Oliveira do Bairro, Águeda, Ovar e Albergaria-a-

Velha: Especificações da carta de ambiente: definição da estrutura, objectos e campos; 
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o Grupo 2 - gestores das autarquias de Ílhavo, Aveiro, Vagos e Sever do Vouga: 

Especificações e selecção dos planos municipais do ambiente e método de 

harmonização; 

o Grupo 3 - gestores das autarquias de Aveiro e Murtosa: Identificação dos parâmetros 

ambientais a medir e da rede de pontos de medida. 

o Grupo 4 - gestores das autarquias de Estarreja, Aveiro e Mira: Identificação dos sistemas 

e tecnologias de medida bem como das funcionalidades da aplicação de recolha de 

informação, gestão e divulgação da informação. 

 

PROJECTO “TROCA DE SERINGAS” 

Em colaboração com a Associação Nacional de Farmácias, no âmbito do projecto “Troca de 

Seringas”, realizou-se a recolha mensal de seringas usadas pelas farmácias do concelho. No ano 

de 2004, as recolhas foram efectuadas na última semana de cada mês. 

PLANO MUNICIPAL DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AVEIRO (PMADSA) 

O PMADSA tem como objectivos: 

 clarificar a actual situação do município em termos de políticas municipais de qualidade 

ambiental; 

 estabelecer os níveis de qualidade que se pretende atingir; 

 estabelecer as formas e recursos disponíveis ou a mobilizar para melhorar a gestão 

ambiental; 

 implementar um sistema de verificação e monitorização da obtenção dos níveis de 

qualidade pretendidos. 

Assim, foram realizadas diversas reuniões internas por forma a debater os diferentes objectivos 

e acções sectoriais tendo por base os dossiers técnicos elaborados pela equipa de consultoria, 

designadamente ‘Diagnóstico Ambiental’ e ‘Plano de Acção’, e os diferentes contributos 

decorrentes da consulta pública, por forma a ser preparado o relatório final com metodologia 

de continuidade a ser submetido a Executivo Camarário. Os serviços que participaram foram: 

Divisão de Educação, Divisão de Acção Social, Divisão de Habitação, Divisão de Museus e 

Património Histórico, Divisão da Juventude, Divisão de Desporto, Divisão de Projectos e Obras, 

Divisão de Trânsito e SMA/TUA. 

 

 

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ANIMAÇÃO DAS FREGUESIAS 

 

No âmbito do projecto “Viver (n)as Freguesias” - Animação das Freguesias promovido pela 

Divisão de Acção Cultural, a Divisão de Ambiente organizou um jogo denominado “Eco 

Pescador”. Este jogo, que decorreu nas 14 freguesias do concelho, teve como objectivo ensinar 
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a separar os materiais que podem ser reciclados. Tal jogo, resumidamente, consistia numa 

pequena piscina, onde as crianças, utilizando “canas de pesca”, tinham de retirar da água 

vários objectos, que correspondiam a diferentes categorias de resíduos. Pretendeu-se com esta 

iniciativa continuar a promover o desenvolvimento e manutenção das políticas de reciclagem de 

resíduos sólidos. 

 

AGENDA 21 ESCOLAR DE AVEIRO 

No seguimento dos princípios da Agenda21 Local e da política da autarquia em matéria de 

desenvolvimento sustentável, reflectida no âmbito do Plano Municipal de Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, surgiu o Grupo de Trabalho para a Implementação da Agenda21 

Escolar de Aveiro (GTIA21EA), em resultado de uma proposta apresentada pela Delegação 

Regional da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) à Comissão Local de 

Educação, através da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Aveiro. Este Grupo integra as 

Divisões de Ambiente, Educação, Acção Social e Juventude da CMA, os Serviços Municipalizados 

de Aveiro, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, a Federação de Associação de Pais do 

Concelho de Aveiro, o Centro de Apoio Educativo de Aveiro, os Agrupamentos de Escolas de 

Cacia, S. Bernardo e Aveiro, o Instituto Português da Juventude e a ASPEA (Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental). 

As acções desenvolvidas pelo grupo de trabalho, em 2004, foram as seguintes: 

 Lançamento do Guia para Agenda 21 Escolar de Aveiro, a 13 de Fevereiro; 

 Análise das Actividades – percurso do GTIA21EA; 

 Criação de uma base de dados para contactos e parcerias – cruzamento e partilha de 

Informação; 

 Realização do 1º Fórum Participativo para a implementação da A21EA, no dia 26 de 

Março, no Centro Cultural e de Congressos. 

 Comemoração do Dia da Terra (22 de Abril) – Realização do Fórum Infantil da Terra, no 

Auditório do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Pretendeu-se com este Fórum dar 

a conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito da Educação Ambiental das escolas do 

Municipio de Aveiro e valorizar as escolas que desenvolvem projectos de Educação 

Ambiental; 

 Participação da Divisão de Ambiente no Seminário sobre a Agenda 21 Escolar promovido 

pela C.M. Esposende, no dia 27 de Maio – Comunicação sobre as actividades 

desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho para a Implementação da Agenda 21 Escolar de 

Aveiro;  

 Constituição/Revisão do Grupo e Sub-grupos de Trabalho da Agenda 21 Escolar de 

Aveiro, para o ano 2005; 

 Plano de acção para a implementação da Agenda 21 Escolar de Aveiro - ano lectivo 

2004/2005; 
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Palestras sobre o tema da Reciclagem 

No âmbito do mini-projecto dinamizado pela valência do ATL do Centro Social Santa Joana 

Princesa, intitulado “Trabalha o velho e vive o novo”, cujo tema central foi a reciclagem, a 

Divisão de Ambiente, em parceria com a ASPEA, realizou uma palestra para as crianças do ATL, 

no dia 14 de Abril. 

Este dia foi dividido em duas partes: a parte teórica, onde foram abordados temas como a 

necessidade de preservar o meio ambiente, a problemática dos resíduos sólidos, a importância 

da separação do lixo, a utilização dos ecopontos e a alteração das mentalidades face à questão 

da reciclagem, que decorreu de manhã, das 10 h às 11h30m; a parte prática, através da 

realização de trabalhos com materiais de desperdício e de jogos sobre a separação dos lixos, 

que decorreu da parte da tarde, das 14 h às 17H30m. 

Também foi realizada uma acção de sensibilização sobre o tema da reciclagem, aos 

Encarregados de Educação das crianças da valência do ATL do Centro Social Santa Joana 

Princesa, a 26 de Maio, em parceria com a ASPEA e a SUMA. 

 

DIA EUROPEU SEM CARROS 

Pela quinta vez consecutiva a Câmara Municipal de Aveiro organizou o Dia Europeu Sem Carros, 

a 22 de Setembro. Os objectivos principais desta iniciativa foram: 

• Encorajar o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável e, em particular, com a protecção da qualidade do ar, com a mitigação do 

aquecimento global e com a redução do ruído;  

• Consciencializar os cidadãos para os efeitos que a sua escolha de um modo de 

transporte, terão na qualidade do ambiente;  

• Proporcionar aos cidadãos oportunidades para se deslocarem a pé, utilizarem a bicicleta 

e os transportes públicos, em vez do automóvel privado e ainda, promover a 

intermodalidade;  

• Proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para re-descobrirem a sua cidade ou vila, 

os seus habitantes e o seu património, num ambiente mais saudável e agradável. 

O Dia Europeu Sem Carros consistiu na definição de uma área (zona sem tráfego automóvel) 

com aproximadamente 62 ha e 4000 habitantes, área essa igual à do ano passado, interdita ao 

tráfego automóvel das 8h00 às 19h00. O tema central desta iniciativa foi ‘Caminhos seguros 

para as crianças’. 

No âmbito destas iniciativas foram realizadas diversas actividades relacionadas com a 

elaboração do seu Plano Operacional, organização geral, divulgação, animação e avaliação. As 

actividades foram promovidas pela Divisão de Ambiente, e contou com a colaboração das 

Divisões de Desporto, Juventude, Educação, Cultura, o Departamento de Serviços Urbanos, 

Gabinete de Imprensa e Gabinete de Design. 
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Após estas iniciativas foi elaborada a Ficha de Avaliação Final do evento que foi remetida para o 

Instituto do Ambiente. 

 

PROGRAMA ECO-ESCOLA 

No ano de 2004, estiveram inscritas no Programa Eco-Escolas as seguintes Escolas: 

Escola E.B.1 de São Bernardo e o Colégio D. José I. 

No âmbito deste programa a Divisão de Ambiente participou na Eco-conferência realizada no dia 

18 de Junho, na EB 2/3 de S.Bernardo, promovida pela EB 1 de S.Bernardo - Comemorações 

anuais do Dia Eco-Escolas. 

A 15 de Outubro foi efectuada uma deslocação a Santo Tirso, designadamente à Cerimónia do 

Galardão Eco-Escolas "Bandeiras Verdes 2004". A 12 de Novembro esta Divisão foi representada 

no hastear da Bandeira Eco-Escolas na Escola EB1 de S.Bernardo. Também foi representada no 

Eco Conselho na Escola EB1 de São Bernardo, a 19 de Novembro, que consistiu na apresentação 

do plano de acção para o corrente ano lectivo. 

 

CLAS – CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE AVEIRO 

Em Setembro de 2004, a Divisão de Ambiente integrou o Conselho Local de Acção Social de 

Aveiro, participando em reuniões para apreciação e aprovação da grelha de critérios, e emissão 

de pareceres acerca dos seguintes projectos: 

- ‘Novas Sendas’ – Cáritas Diocesana de Aveiro, reunião a 20 de Setembro; 

- ‘Pedras Vivas’ – Centro Social Cultural e Desportivo do Pessoal da Segurança Social e Saúde 

do Distrito de Aveiro, reunião a 24 de Novembro; 

- ‘Mais Cidadão” – Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, a 7 de Dezembro. 

 

PROJECTO OFICINAS VERDES 
Trata-se de um projecto associado aos espaços verdes municipais, que visa a participação 

individual e/ou colectiva dos munícipes, numa perspectiva comunitária e de voluntariado, 

devidamente articulados com os serviços da Autarquia, através de formação e apoio logístico. 

Este projecto, desenvolvido em parceria com a Divisão de Parques, Jardins e Espaços Verdes, 

iniciou-se com um primeiro grupo de voluntários a 22 de Dezembro. 

Os espaços de abrangência são os canteiros dos jardins/espaços verdes do Parque Infante D. 

Pedro, Parque da Baixa de Santo António, Largo da Biblioteca Municipal, Praça Melo Freitas e 

Praça 14 de Julho. «Oficinas Verdes» tem como principais objectivos sensibilizar os munícipes 

para a importância dos espaços verdes em particular, os existentes na nossa cidade; fomentar o 

gosto saudável pela natureza e pelos espaços verdes, promovendo a participação no 

embelezamento, melhoria e manutenção dos jardins e floreiras do município; promover o 

enriquecimento das relações dos munícipes entre si e com a cidade e desenvolver o sentido de 

responsabilidade individual e partilhada, pelo desenvolvimento de um sentimento de pertença 

mútuo em relação aos espaços verdes municipais.  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 232  

CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO 

No âmbito do plano estratégico de intervenção – campanhas de sensibilização 2004, foram 

realizadas, conjuntamente com a SUMA, as campanhas de sensibilização ambiental abaixo 

indicadas: 

 

MONSTROS À SOLTA NA RUA 

No seguimento da campanha de sensibilização “Monstros à solta na rua”, realizada em 2003, nas 

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, decidiu-se repetir a mesma campanha nas Instituições de 

Interesse Público como, por exemplo, Juntas de Freguesia, Serviços Municipais, Centro de Saúde 

e Loja do Cidadão. 

Esta campanha teve como objectivo informar os munícipes sobre o serviço de recolha gratuita 

de monos e monstros e sensibilizá-los para o facto de que o abandono destes objectos contribui 

para a degradação das ruas e do meio ambiente. A campanha decorreu de 13 a 15 de Janeiro, 

surtindo o efeito desejado, com o aumento do número de recolhas com marcação prévia, 

indiciando que aos munícipes chega a informação que se pretendeu transmitir. 

 

KILOS A MAIS  

A campanha “Kilos a Mais” teve como principal objectivo incutir nos munícipes determinadas 

regras, a ter em conta nos actos de compra. Nas sessões pretendeu-se sublinhar as vantagens 

individuais de se proceder à redução qualitativa dos resíduos domésticos, ao seu correcto 

acondicionamento e deposição. 

As acções de sensibilização realizaram-se nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, Centro Social 

de Esgueira, Juntas de Freguesia, Serviços Municipais, Centro de Saúde e Loja do Cidadão, no 

período compreendido entre 2 de Fevereiro e 5 de Março.  

 

UM ‘Q’ DE INTELIGÊNCIA 

Esta campanha teve como principal objectivo consciencializar os donos de animais de 

estimação, sobre as responsabilidades cívicas que lhes cabem, no âmbito da manutenção da 

higiene e salubridade públicas. 

No seguimento das campanhas anteriormente realizadas nesta temática, a campanha pretendeu 

relembrar os conceitos anteriormente adquiridos e informar os munícipes sobre o Regulamento 

Municipal de Resíduos Sólidos e Higiene Pública que prevê a aplicação de coimas aos munícipes 

que não cumpram as regras de asseio na utilização de espaços públicos. 

A campanha foi desenvolvida nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, Clinicas Veterinárias, 

Estabelecimentos Comerciais, Serviços Municipais e Juntas de Freguesia, no período 

compreendido entre 10 de Maio e 4 de Junho. 

O êxito da campanha foi assinalável, como se prova pela adesão espontânea de vários munícipes 

à iniciativa, os quais pediam folhetos para, eles próprios, distribuírem. 
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PRATOS LIMPOS 

Com esta campanha (cuja divulgação decorreu de 28 de Junho a 16 de Julho) visa-se 

essencialmente, sensibilizar os proprietários dos estabelecimentos de restauração e similares, 

para a importância de cumprirem com as regras de acondicionamento e deposição de resíduos 

indiferenciados / triagem e deposição selectiva, em conformidade com o Regulamento 

Municipal em vigor. 

A campanha terá a duração de um ano, durante a qual, os 184 estabelecimentos aderentes que 

cumprirem com as regras acima referidas, serão distinguidos com o dístico “ Restauração 

Ecológica”.  
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6.7. - PROTECÇÃO CIVIL 
__________________________________________________________________________________ 

 

Projectos e actividades 

 

O SMPC funciona vinte e quatro horas por dia, assegurando a prontidão de resposta na 

emergência quotidiana.  

Dentro dos meios e recursos disponíveis foram levadas a efeito algumas acções de formação e 

de aconselhamento em termos de planeamento de emergência e sensibilização no meio escolar, 

repartidas ao longo do ano lectivo. Fomentou-se ainda a colaboração institucional com a s 

Juntas de Freguesia, entidades públicas e privadas e instituições de solidariedade social, dando 

a conhecer a problemática da protecção civil. 

No entanto o grande objectivo do SMPC foi e continua a ser a Emergência Quotidiana, pois só 

sabendo actuar-se face aos pequenos problemas é que é possível rotinar processos e 

procedimentos que permitam uma actuação pronta e eficaz no acidente grave, catástrofe ou 

calamidade. 

Os piquetes de emergência quotidiana encontram-se reajustados a 2/3 elementos, assumindo-se 

como a célula base do dispositivo operacional do SMPC. 

 

 

Acções mais relevantes 

 

Resumidamente poderemos descrever o conjunto de acções que este SMPC levou a cabo no 

período anteriormente referido: 

1. Ajuda e acompanhamento na planificação de planos de emergência das escolas do 

ensino básico, nomeadamente as EB1´s de: Glória, Vera Cruz, Santiago, Barrocas e 

S.Jacinto; 

2. Realização de simulacros em todas as escolas anteriormente referidas e em todos os 

horários de funcionamento de forma a serem abrangidos todos os alunos. Estes 

simulacros realizaram nos passados meses de Maio e Junho. Envolveram uma população 

estudantil que variava desde as duas centenas de alunos nas escolas da Glória e Vera 

Cruz até às quatro dezenas da Escola de S.Jacinto; 

3. Observador de simulacro realizado pela Escola Aires Barbosa, Esgueira; 

4. Acompanhamento e ajuda (em curso) na elaboração do plano de emergência do 

Conservatório de Aveiro; 

5. Acordo de parceria para ajuda em caso de activação do Plano de Emergência, 

nomeadamente no que diz respeito ao fornecimento de alimentos, com as grandes 

superfícies  instaladas no município: Glicínias, Carrefour e Feira Nova; 
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6. Palestra de preparação com todos os alunos da Escola da Glória que se realizou no 

Instituto da Juventude a 30 de Abril; 

7. Participação em acção de formação: I Forum Agenda 21 promovido pelo CAE; 

8. Ajuda e acompanhamento na planificação de planos de emergência de estabelecimentos 

e equipamentos públicos nomeadamente: Loja do Cidadão, Hospital Distrital D. Pedro, 

Glicínias e CLIRIA; 

9. Preparação e apresentação do PEE EURO 2004 para o Estádio Municipal, que reuniu um 

conjunto alargado de entidades: IEP, Lusitânia Gás, GNR, PSP, PJ, ARS, CDOS, 

Bombeiros, ...; 

10. Participação na montagem e activação do sistema operacional para os jogos do EURO 

2004 que se realizaram em Aveiro; 

11. Participação na preparação operacional e no terreno de todas as actividades relativas 

ao programa cultural “Aveiro em Festa”, ligado ao evento EURO 2004; 

12. Participação na montagem e activação do sistema operacional para os jogos da Liga 

2003/2004 e 2004/2005  que se realizaram em Aveiro; 

13. Resposta dentro das possibilidades operacionais a toadas as solicitações oriundas dos 

vários serviços da CM, nomeadamente do DSU e Divisão de Ambiente; 

14. Candidatura ao programa “Brigadas Autárquicas de Voluntários” da DGRF, com a 

aprovação pela primeira vez, e equipa no terreno desde o início de Julho. Programa que 

termina a 15 de Setembro; 

15. Ajuda e acompanhamento na planificação de planos de emergência das escolas do 

ensino básico do agrupamento de Escolas de Cacia: Quinta do Loureiro (Jardim de 

Infância + 1º Ciclo), Cacia (1ºCiclo), Cabeço de Sarrazola (Jardim de Infância + 1º Ciclo), 

Póvoa do Paço (Jardim de Infância + 1º Ciclo), Sarrazola (Jardim de Infância + 1º Ciclo), 

Taboeira (Jardim de Infância + 1º Ciclo), Vilarinho (1º Ciclo) e Paço (Jardim de 

Infância); 

16. Participação na equipa de segurança afecta aos jogos da 1ª Liga, no Estádio Municipal; 

17. Gestão do Projecto SECUR Ria; 

18. Revisão do Plano Municipal de Emergência (em curso). 

19. Participação na Acção de Formação sobre “Execução de PE de Aeródromos/Heliportos”. 
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6.8. - POLICIA MUNICIPAL 
__________________________________________________________________________________ 

 

 A Polícia Municipal desenvolveu o seu trabalho no âmbito das competências que lhe 

estão atribuídas, nomeadamente na área da fiscalização urbanística, regularização de trânsito e 

fiscalização do estacionamento. Teve ainda participação destacada no âmbito do Euro 2004 e na 

vigilância das diferentes feiras realizadas no Parque de Exposições de Aveiro. 

  

Acção / Actividade desenvolvida: Fiscalização urbanística 

No âmbito da fiscalização urbanística foram recebidas 219 queixas formais e 53 denúncias 

telefónicas de situações que os munícipes consideravam não estar de acordo com a lei, sendo a 

grande maioria relacionada com o urbanismo e com o saneamento. 

Por força das acções de fiscalização realizadas no âmbito destas queixas e denúncias, e também 

a solicitações diversas do Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares, foram 

elaborados: 

- 228 autos de notícia por contra-ordenação, na sua grande maioria 

relacionados com infracções ao Dec.-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro; 

- 59 Mandados, nomeadamente para suspensão das obras e pronúncia dos 

arguidos nos processos de contra-ordenação; 

- 885 informações relatando as diligências efectuadas pelos agentes e seus 

resultados; 

- 847 ofícios de resposta aos munícipes. 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Regularização de trânsito 

No âmbito da regularização de trânsito coordenou com a P.S.P. a localização dos agentes de 

cada uma das polícias. O objectivo destas acções de regularização de trânsito foram garantir a 

fluidez do tráfego, nomeadamente nas horas de ponta, e também permitir a visibilidade dos 

agentes da Polícia Municipal alertando os munícipes para a eventual fiscalização de que podiam 

vir a ser objecto. Para atingir estes objectivos foi utilizado todo o efectivo disponível no turno 

da manhã e os elementos afectos à fiscalização do estacionamento à tarde. 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Fiscalização do estacionamento 

No âmbito da fiscalização do estacionamento privilegiaram-se as áreas de estacionamento 

parconizado. No decorrer das acções de fiscalização detectaram-se 3850 infracções ao Código 

da Estrada com elaboração do respectivo expediente para organização do processo de contra-

ordenação. 
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Acção / Actividade desenvolvida: Euro 2004 

Em coordenação com a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Municipal assegurou a vigilância 

nas praças onde estiveram localizados os ecrãs gigantes, a regularização do trânsito na área 

central da cidade e junto das referidas praças, bem como a colocação de grades para 

condicionamento quer do trânsito quer do acesso de pessoas, assim como efectuou a vigilância 

dos espaços destinados aos autocarros dos adeptos. 

Integrou também a equipa da organização do Euro 2004 que efectuou a fiscalização da venda 

ilegal de objectos não autorizados, tendo contribuído para a apreensão de alguns desses 

objectos. O processo contra-ordenacional está em curso no departamento jurídico da Sociedade 

Euro 2004. 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Dia Europeu das Cidades sem Carros – 22 de Setembro 

Em articulação com a PSP, procedeu-se ao condicionamento da circulação de viaturas no espaço 

definido pela Câmara Municipal como reservado a peões, velocípedes, transportes públicos e 

veículos não poluentes. 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Vigilância e fiscalização de feiras, exposições e mercados 

No decorrer de 2004 a Polícia Municipal desenvolveu acções de vigilância e fiscalização nas 

diferentes feiras, exposições e mercados que se realizaram no Parque de Exposições de Aveiro e 

não só, nomeadamente Feira de Março, AgroVouga, Feira do Livro, Feiras dos 28 e das 

Velharias, Mercado de Santiago, Mercado do Peixe, reconstituição de Feira Medieval no Rossio, 

etc., tendo as mesmas decorrido com toda a tranquilidade. 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Vigilância dos espaços de “Aveiro em festa” 

Vigilância e controlo dos acessos aos espaços onde decorreu o programa cultural “Aveiro em 

Festa”. 
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6.9. - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

E ABASTECIMENTO PÚBLICO 
__________________________________________________________________________________ 

 

Divisão de Mercados e Feiras 

 

Na Divisão de Mercados e Feiras há a assinalar no Ano de 2004, a transferência do Mercado José 

Estevão do Largo do Rossio para o antigo mercado que foi requalificado e o reinício das obras de 

recuperação / requalificação do Mercado Manuel Firmino. 

  No final do Ano foi realizada uma campanha publicitária na rádio e jornais locais com o 

objectivo de cativar a população Aveirense a fazer compras nos mercados municipais. 

 

 

 Mercado de Santiago 

Foi aberto concurso para rectificação de anomalias nas canalizações de água potável e foram 

feitas as diligencias com vista à abertura de concurso para cobertura da ala central das bancas 

exteriores.  

  

Mercado José Estevão 

As obras de recuperação e requalificação do Mercado José Estevão foram concluídas em Junho, 

o mercado foi inaugurado e os operadores foram transferidos. 

 

Mercado de Cacia 

O mercado / feira realizou-se todas as quintas-feiras no recinto habitual. Celebrou-se um 

protocolo entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Cacia para a delegação 

de competências com vista à gestão e manutenção corrente do mercado / feira de Cacia. 

 

Mercado Manuel Firmino 

A obra de recuperação, requalificação, do Mercado Manuel Firmino reiniciou em Setembro de 

2004. 

Os comerciantes deste mercado desenvolvem a sua actividade no Pavilhão Octogonal. 

   

Mercado Abastecedor 

A sua actividade desenvolve-se no pavilhão da Motofil, em Cacia, sob gestão da ASSOMAVE- 

Associação dos Operadores do Mercado Abastecedor de Aveiro. 
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Feira das Velharias 

A Feira das Velharias realiza-se no quarto Domingo de cada Mês, na Praça do Peixe, Rua 

Tenente Resende, Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas e Praça 14 de Julho, a qual tem decorrido 

com normalidade.  

 

Feira dos 28 

A Feira dos 28 realiza-se no terrado do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, tendo 

decorrido com normalidade no Ano de 2004.  
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6.10. - OBRAS MUNICIPAIS  
__________________________________________________________________________________ 

 

DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

Divisão de Arquitectura e Paisagismo 

Projectos de Arquitectura 

 

- Novas instalações da C.M. Aveiro - Processo das novas instalações para o DPGOM e para a 

Divisão de Acção Social – 2ª fase; Acompanhamento da obra; levantamento das instalações 

técnicas na Jerónimo P. Campos e distribuição do mobiliário ( realização do inventário na 

DAP ). Arquivo das Obras particulares – Estudo da localização dos arquivos no r/c do Centro 

Cultural e de Congressos e localização do montacargas na Secção de Obras particulares, 

bem como o balcão de atendimento. Estudo dos novos gabinetes no piso 3. 

- Escola Primária da Glória – Ampliação das instalações. Acompanhamento da obra. 

- Avenida Dr. Lourenço Peixinho junto à Estação – Alteração do  perfil para a Avenida; 

pormenorização do Troço junto à Estação; Definição dos desenhos dos passeios e 

acompanhamento da obra. 

- Cais do Ferry –Boat – terminais fluviais de viaturas e passageiros no Forte da Barra e em S. 

Jacinto – elaboração do projecto de acesso ao cais. 

- Igreja de Esgueira – Alteração do muro da Igreja; acompanhamento da obra de alteração 

do logotipo para a Igreja. 

- Parque Infante D. Pedro – Coreto do Parque – Reabilitação e recuperação do coreto; 

elaboração do processo para a candidatura ao Programa Operacional da Cultura. 

- Cemitério de Esgueira – Acompanhamento da obra da Capela Mortuária. 

- Torreões de Esgueira- Levantamento e projecto de reabilitação. 

- Zona envolvente ao Pavilhão dos Galitos – Proposta de implantação de bancos na zona 

envolvente. 

- Cemitério Sul – Ampliação dos talhões 10 e 11 do cemitério. 

- Escolas Pré – Primárias – Alteração dos projectos tipo e acompanhamento de obras. 

- Pavilhão Verde – Implantação do pavilhão num terreno da Junta de Freguesia de Esgueira. 

- Sanitários de S. Jacinto – Pormenorização dos acabamentos dos sanitários e 

acompanhamento da obra. 

- Rectificação do passeio à frente do “Pagapouco”. 

- Capitania – Arranjo do espaço verde frente à Capitania. 

- Bombeiros Velhos –Levantamento do antigo Edifício dos bombeiros Velhos e ante - projecto 

para a Banda Amizade. 

- Rua B do Plano Pormenor do Centro – Arranjos exteriores e muros de suporte da rua – 

estudo da envolvente ao Hotel Meliá  ( anfiteatro ). 
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- Parque Desportivo da Associação Desportiva de Taboeira – Localização e entrada nova. 

- Balneários de Nariz – Elaboração do Projecto de ampliação. 

- Rua Gustavo Pinto Bastos ( frente ao antigo Edifício dos Bombeiros Velhos ) – Arranjo. 

- Centro Social e Paroquial e Tuna Santa Joana – Acertos face ao levantamento topográfico e 

apoio complementares. Projecto em curso. Pormenorização. Acompanhamento das 

especialidades. Mapa de vãos e acabamentos.  

- Habitação para Idosos – Projecto e estudo de Domótica. Projecto no âmbito do Projecto 

Social do Centro de Sta Joana. 

- Fonte do Rio Neto em S. Bernardo – Projecto do arranjo e reabilitação da fonte. 

- Centro Social de Taboeira – Estudo de ampliação do Café. 

- Casa Major Pessoa – Acompanhamento do projecto das especialidades e coordenação dos 

trabalhos com a Universidade. Desinfestação da Casa; Acompanhamento dos projectos de 

candidatura. 

- Paragem dos autocarros – Proposta de implantação de uma paragem de autocarros em 

Azurva e Eixo. 

- Passeios do Rossio e Rua Barbosa de Magalhães – arranjos exteriores – ampliação; Estudo 

até ás Pontes – proposta. 

- Centro Comunitário da Vera Cruz - Desenvolvimento do projecto de arquitectura.  

- Praça Marquês de Pombal - Estudo dos toldos das lojas na Praça. 

- Igreja da Quinta do Picado – Projecto de arquitectura; levantamento topográfico para a 

sua implantação. 

- Monumento do Bairro Sr. das Barrocas – Arranjo envolvente ao monumento. 

- Junta de Freguesia da Vera Cruz – Acessibilidades e arranjo envolvente. 

- Piscinas do Sporting – Arranjo da envolvente. 

- Centro de Coordenação de Transportes – Alteração na envolvente. 

- Galeria da Escola das Barrocas – Alteração da cobertura. 

- Pré – Primária de Eixo – Mobiliário. acompanhamento da obra, pormenorização. 

- Jardim de Infância de Verdemilho - Elaboração da Placa. 

- Escola de Mamodeiro - Elaboração da Placa. 

- Postes Hot - Spots – Localização dos painéis. Acompanhamento das  alterações de 

localização. 

- Jardim de Infância da Póvoa do Valado – Levantamento. 

- EB 2 3 de Eixo – Levantamento. 

- Paragem na Freguesia da Glória – Estacionamento dos autocarros. 

- Coreto do Parque D. Pedro V – Elaboração do processo para a candidatura ao Programa 

Operacional da Cultura. 

- Praça da Fonte Nova – Execução do projecto e acompanhamento da obra. Implantação dos 

bebedouros. 

- Complexo Desportivo de Sta Joana – Arranjo envolvente. 
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- Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada – Estudo para nova implantação. 

- Centro Social de Requeixo – Estudo para implantação de um Centro de Dia. 

- Sede dos Amigos do Parque Infante D. Pedro V – Pormenorização. 

- Centro Social de Mataduços – Proposta de ampliação. 

- Sanitários ao pé da Praia de S. Jacinto – Implantação. 

- Azulejos para o Jardim de Infância de Eixo – Desenho azulejos entregues na Fábrica 

Aleluia. 

- EB Quinta do Simão – Levantamento. 

- Escola da Alumieira – Levantamento. 

- Jardim de Infância da Quinta do Picado – Levantamento. 

- Jardim de Infância de Nariz – Levantamento. 

- Digitalização do edifício do DSU. 

- Campo de Futebol do FIDEC – Alteração do desenho e pormenor. 

- Zona Verde em Vilar – Criação de um espaço de lazer nos terrenos contíguos à Sede dos 

Escuteiros. 

- Biblioteca para a Junta de Freguesia de Eixo – Levantamento. 

- Biblioteca Municipal – Candidatura de postos informáticos. 

- Marcado de Santiago/Bancas exteriores – Proposta de alteração. 

- Jogos Tradicionais em Nariz – Desenho dos recintos para estudo de implantação de um 

futuro Parque de Jogos. 

- Praça Marquês de Pombal – Implantação de estruturas para a celebração do S. Martinho ( 

magusto ). 

- Balneários da Associação Desportiva de Requeixo – Levantamento. 

- Clube Estrela Azul – Localização do Salão polivalente. 

- Largo da Capela de Nª Sra da Memória - Paço – Arranjo do Largo. 

 

 

Acompanhamento de Obras 

Descrição: 

- Casa Major Pessoa 

- Muros e Equipamentos dos Canais Urbanos – Apoio à obra 

- Jardim de Infância de Eixo  

- Praça Marquês do Pombal  

      -      Igreja de Esgueira 

- Pavilhão Octogonal  

- Centro Social e Paroquial de Santa Joana 

- Novas instalações da CMA 

- Capela Mortuária do Cemitério de Esgueira 

- Jardim de Infância de Verdemilho  
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- Avenida Dr. Lourenço Peixinho 

 

Trabalhos diversos 

Descrição: 

- Carta Escolar – Elaboração do projecto. 

- Plotagens diversas. 

- Participação no Projecto Ria – com a Divisão de Educação e Câmaras Municipais de 

Oliveira do Bairro e Ovar. 

- Localização dos painéis publicitários para hasta pública. 

- Polidesportivos do Concelho – Levantamento dos polidesportivos e colocação no SIG 

Municipal. 

- Correcção dos Trapiches e apoio á obra. 

- Apoio aos trabalhos do Euro 2004. 

- Impressão, colagem, corte, montagem dos símbolos identificativos dos serviços das 

novas instalações. 

 

Parques e Jardins 

Descrição: 

- Jardins – Vistoria aos jardins dos loteamentos a recepcionar pela Câmara. 

- Equipamento Infantil da Cidade – Vistoria. 

- Horto do Parque Infante D. Pedro – Acompanhamento do processo em estudo para a 

recuperação do Horto. Proposta para as plantações no Projecto de Educação 

Ambiental. 

- Espaços da Cidade - Reformulação de alguns espaços. 

- Processos de loteamento - Apreciação e informação dos arranjos exteriores em 

processos de loteamento. 

- Parques e Jardins – Acompanhamento dos trabalhos de manutenção. 

- SIG do Parque Infante D. Pedro – Acompanhamento dos trabalhos relacionados com a 

proposta apresentada pelo Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. 

- Polidesportivo no Bairro da Bela Vista – Proposta para o arranjo do espaço do 

Polidesportivo. 

- Arquivo da DAP - Continuação da elaboração do arquivo no Servidor. 

- Base de dados nas Escolas – Actualização da base de dados das Escolas do Ensino Básico 

e Jardins de Infância do Concelho disponível no SIG; Associação das fotos às respectivas 

Escolas no SIG Municipal. 

- Informações a requerimentos particulares - Informações de requerimentos vários na 

área da publicidade no espaço público ( esplanadas, publicidade, área antiga, etc.) 
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- Parque de Merendas de Taboeira e Ribeira do Paço na Junta de Freguesia de Esgueira – 

Proposta para plantações. 

- Ruas de S. Jacinto – Proposta para plantações. 

- Escola das Cardadeiras - Arranjo da Praceta junto à Escola das Cardadeiras. 

- Reformulação de alguns espaços da cidade com floração sazonal. 

- Participação na inspecção anual do I.N.D. do equipamento infantil da responsabilidade 

da Câmara. 

- Aldeia Desportiva de S. Bernardo - Proposta para o arranjo da Aldeia Desportiva de S. 

Bernardo. 

- Aplicação de floreiras suspensas - Proposta de aplicação de floreiras suspensas em 

vários locais: Praça do Peixe, Travessa do Rossio, Rua Tenente Resende, Praça Melo 

Freitas, Praça Humberto Delgado, Praça Marquês de Pombal, Passagem Inferior da Av.ª 

Sta. Joana, Arcos de todas as pontes dos canais Central e Paraíso, pontes pedonais. 

Acompanhamento dos trabalhos de instalação. 

- Projecto de Educação Ambiental - Proposta para as plantações no Projecto de 

Educação Ambiental. 

- Largo do Chafariz na Quintã do Loureiro - Proposta para plantação de árvores na 

envolvente do Largo. 

- Casa do Povo de Cacia - Proposta para arranjo da zona envolvente da Casa. 

- Campo de Futebol da Aldeia Desportiva de S. Bernardo - Proposta para arranjo da zona 

envolvente do Campo de Futebol. 

- Vistoria do equipamento infantil da Cidade. 

- Seminário de Aveiro - Proposta para arranjo de um espaço no Seminário. Proposta para 

uma zona de estacionamento. 

- Regulamento da plantação de árvores - Proposta para regulamentação da plantação de 

árvores de arruamento no meio urbano. 

- Praça da Fonte Nova -  Concepção/Instalação de sistema de rega e aplicação de 

tapete de relva natural na Praça da Fonte Nova. Acompanhamento dos trabalhos de 

execução. Plantação de árvores. 

- Parque de Merendas – Taboeira e Ribeira do Paço - Plantações em zonas destinadas a 

Parque de Merendas. 

- Fonte do Carôcho - Colocação de mesas com bancos na Fonte do Carôcho.  

- Equipamento infantil da Cidade - Vistoria do equipamento infantil. 

- Parques Infantis de Santiago, Alboi, Barrocas e Esgueira - Proposta para substituição 

da relva natural por relva sintética, nos Parques Infantis. 

- Futuro Parque da Chousa Maia em Cacia - Plano de Plantação de árvores no futuro 

Parque. 

- ATL do Caião - Projecto de rega da zona envolvente do ATL. 

- Capitania - Arranjo do espaço a ajardinar em frente à Capitania. 
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- Junta de Freguesia de S. Bernardo - Plano de Plantação de árvores para a Junta. 

- Urbanização Carramona - Projecto do arranjo dos espaços exteriores da Urbanização. 

- EB1 de Eixo - Projecto do arranjo dos espaços exteriores da EB1 de Eixo. 

- FIDEC - Arranjo da envolvente 

- Rotunda de Nariz - Arranjo da rotunda. 

 

Divisão de Projectos e Obras 

Reabilitação/Recuperação da Capitania do Porto de Aveiro 

Conclusão da obra 

 

Ferry-boat – Terminais fluviais de Viaturas e Passageiros no Forte da Barra e S. Jacinto 

Empreitada consignada em Maio de 2004. Sondagens executadas. Duques D’Alba concluídos. 

Prestação de serviços para a reabilitação das estruturas flutuantes e de acesso (pontões e 

passadiços) – Empreitada adjudicada. 

 

Centro Cultural de Esgueira  

Empreitada concluída 

 

Novas Instalações do DPGOM 

Aplicação de divisórias e dos pisos técnicos. 

Os primeiros serviços municipais transitaram para as novas instalações, na semana de 19 a 23 de 

Abril. 

Executada a 2.ª fase com uma empreitada (construção civil e pavimentos) e dois fornecimentos 

(AVAC e divisórias). 

Em falta apenas a montagem do elevador e as escadas de ligação entre os pisos 3 e 4. 

 

Trabalhos diversos: 

- Aquisição e revisão de extintores para as escolas do concelho; 

- Proposta de substituição das janelas da Escola da Alumieira; 

- Substituição do mobiliário de cozinha da Escola de Requeixo; 

- Proposta de mobiliário novo para os Jardins de Infância de Eixo, Verdemilho e Azurva; 

- Substituição da cobertura do Jardim de Infância de Esgueira – proposta; 

      -      Fornecimento e instalação da rede de  gás natural na Escola de Esgueira – concluído; 

- Cobertura e arrumos da Escola Primária dos Areais de Vilar – Adjudicação. A executar 

nas férias de Verão; 

- Fornecimento e aplicação de portas para as entradas na Escola de Esgueira – Executado 

nas férias do Natal; 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 246  

- Substituição das janelas da Escola Básica da Alumieira – Proposta; 

- Aquisição e revisão de extintores para as escolas do concelho - concluído; 

- Proposta de substituição das janelas da Escola da Alumieira; 

- Telhado da Escola de S. Bernardo – Proposta de recuperação definitiva; 

- Proposta p/vedação da Escola de Requeixo – em consulta; 

- Substituição do mobiliário da cozinha da Escola de Requeixo - concluída; 

- Recuperação da Escola Básica da Póvoa do Paço – Proposta; 

- Vedação da Escola de Oliveirinha – proposta para nova consulta; 

- Proposta de mobiliário novo para o Jardim de Infância de Verdemilho – já entregue 

parte do mobiliário; 

- Substituição da cobertura do Jardim de Infãncia de Esgueira – proposta para nova 

consulta; 

- Cobertura e arrumos da Escola Primária dos Areais de Vilar – Adjudicado. A executar nas 

férias de Verão; 

- Substituição das janelas da Escola Básica de Aradas – Proposta. 

- Infraestruturas de redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais na 

Praça Euro: em conclusão. 

- Substituição do mobiliário da cozinha da Escola de Requeixo; 

- Cobertura e arrumos da Escola Primária dos Areais de Vilar – Adjudicado. 

- Substituição das janelas da Escola Básica de Aradas – Adjudicado. Para executar nas 

férias de Verão. 

- Infraestruturas de redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais na 

Praça Euro: Concluída. 

- Proposta de substituição das janelas da Escola da Alumieira – Em consulta; 

- Proposta p/vedação da Escola de Requeixo; 

- Substituição do mobiliário da cozinha da Escola de Requeixo – Concluída; 

- Vedação da Escola de Oliveirinha – proposta para nova consulta; 

- Proposta de mobiliário novo para o Jardim de Infância de Verdemilho – já entregue o 

mobiliário; 

- Substituição da cobertura do Jardim de Infãncia de Esgueira – proposta para nova 

consulta; 

- Cobertura e arrumos da Escola Primária dos Areais de Vilar – Adjudicado. 

- Substituição das janelas da Escola Básica de Aradas – Adjudicado. Para executar nas 

férias de Verão. 

- Infraestruturas de redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais na 

Praça Euro: Concluída. 

- Plataforma Lúdica/Praça da Fonte Nova – Concluída. 
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Reforço de iluminação 

 Continuação do levantamento das necessidades de iluminação nas freguesias e as solicitações 

ao distribuidor para reforço de Iluminação Pública. 

  

Reforços de iluminação em diversas ruas  

Efectuadas nas freguesias de Eixo, Esgueira, Sta. Joana, S. Bernardo, S. Jacinto, Oliveirinha e 

Aradas 

 

Infraestruturas eléctricas e telefónicas no PP do Centro  

Fornecimento e instalação de negativos para passagem de cabos de MT; Execução das 

infraestruturas de telecomunicações; Execução de infraestruturas de gás; Fornecimento e 

instalação de negativos para a rede de BT e Fornecimento e instalação de negativos para IP. 

Obra concluída. 

  

Ramal de média tensão de alimentação ao Teatro Aveirense. 

Concluído. 

  

Infra-estruturas eléctricas e telefónicas no Loteamento SNAB, em S. Jacinto. 

Concluída. 

 

Construção do Jardim de Infância de Verdemilho 

Concluído e em funcionamento.  

 

Ampliação da Escola Básica de Mamodeiro 

Concluída e em funcionamento. 

 

Jardins de Infância de Eixo e Azurva 

Obra do JI de Eixo em fase final de acabamentos. 

 

Habitações Sociais de Cacia 

Obra a decorrer. Conclusão prevista para último trimestre de 2005 

 

Substituição de colunas de canalização de água na Urbanização de Santiago 

Proposta de adjudicação. 

 

Abertura de vãos nas lajes dos Mercado de Santiago 

Procedimento a decorrer 
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Construção de um açude no Lago do Parque Infante D. Pedro 

Procedimento a decorrer 

 

 

Arranjos exteriores no novo bloco habitacional e no bloco D9 no Caião 

Proposta de adjudicação 

 

Arranjos envolventes à Fonte do Olho d’Água 

Consignada 

 

Recuperação da Escola da Vera Cruz 

Concluídos os trabalhos na cobertura. Suspensa temporariamente devido ao início das aulas. 

 

Reabilitação do telheiro do parque de viaturas da PSP para salas de aula 

Concluído e em utilização 

 

Substituição do pavimento das salas de aula da EB1 de Azurva 

Concluído 

 

Infra-estrturas eléctricas e telefónicas no PP do Centro 1ª Fase. 

Empreitada adjudicada 

 

Infra-estruturas eléctricas na Urbanização Quinta do Cruzeiro, Alimentação Lotes 36,37 e 38. 

Concluído 

 

Infra-estrturas eléctricas na Urbanização Quinta do Cruzeiro, Iluminação Pública, Tardoz Lotes 

20,21 e 22. 

Em execução. 

 

Infra-estruturas eléctricas e telefónicas no Loteamento Municipal de São Bernardo. 

Aguarda-se estabelecimento do ramal de média tensão para o PT (a executar pela EDP). 

 

Iluminação da escadaria do Barreiro 

Concluído. 

 

Iluminação do estacionamento junto à Escada do Barreiro 

Concluído. 

 

Iluminação Plano Pormenor do Centro e Infraestruturas de telecomunicações  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 249  

A decorrer 

 

Infraestruturas eléctricas do projecto PIAR 

Em execução. Execução de ramais e contratos de fornecimento de energia eléctrica. 

 

Infraestruturas eléctricas da Urbanização da Quinta do Cruzeiro 

Em fase de conclusão. 

 

Infraestruturas eléctricas e de telecomunicações na Forca-Vouga 

Adjudicado. 

 

Infraestruturas eléctricas e de telecomunicações no sector K da Forca-Vouga 

Adjudicada. 

 

Infraestruturas eléctricas e de telecomunicações no Loteamento de S. Bernardo  

Proposta de adjudicação 

 

Infraestruturas eléctricas no Loteamento da Forca (junto à CLIRIA) 

Proposta de abertura de concurso 

 

Iluminação das Palmeiras do Rossio 

Proposta de abertura de procedimento para fornecimento do equipamento. 

 

Iluminação Decorativa da Capitania 

Procedimento administrativo a decorrer 

 

Certificação das Instalações Eléctricas com contrato provisório  

Edifício Rosa frente aos Paços do Concelho e Junta de Freguesia de Sta. Joana, cujos projectos 

estão em execução. Restantes edifícios com remodelação em execução. 

 

Iluminação das Av.ªs do Crasto e Sta. Joana 

 

 Abertura de concurso 

 

Iluminação do Campo Desportivo da Universidade de Aveiro 

Proposta de abertura de procedimento 

 

Iluminação da envolvente ao Lote 1 da Quinta do Cruzeiro 

Proposta de abertura de procedimento 
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Projecto CERCIAV e Sede da Tuna e Centro Paroquial de Sta. Joana 

Em execução 

 

Iluminação da Viela entre a Rua Aires Barbosa e Mário Sacramento 

Proposta para abertura de procedimento 

 

Plano de Pormenor do Centro – Iluminação da ligação à Av.ª Dr. Sá Carneiro 

Proposta de abertura de procedimento 

 

Projecto de infraestruturas eléctricas para o JI das Barrocas 

Em execução 

 

Infraestruturas eléctricas e comunicações no Loteamento da Forca-Vouga  

Em execução e estudo com a EDP de nova rede eléctrica 

 

Infraestruturas eléctricas e telefónicas no Loteamento de Sá-Barrocas 

Em estudo a alteração de localização dos PT’s 

 

Iluminação decorativa de Natal 

 

Divisão de Vias e Conservação 

 

Requalificação da Rua da Junqueira - Cacia 

Concluída 

 

Reforço de Pavimentos  na Freguesia de Aradas  

Empreitada Concluída 

 

Requalificação de Pavimentos  na Freguesia de Cacia  

Empreitada Concluída 

 

Infra-estruturas numa Praçeta da Rua das Escolas - Esgueira 

Empreitada Concluída 

 

Pavimentação de arruamentos em Aradas - Intempéries 

Concluída. 

 

Pavimentação de arruamentos em Esgueira  
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Concluída. 

 

Pavimentação de arruamentos em Sta. Joana  

Concluída. 

 

Pavimentação de arruamentos em S. Bernardo  

Empreitada concluída, à excepção do Largo do Cemitério. 

 

Requalificação da Rua da Junqueira - Cacia 

Concluída 

 

Instalação da Rede de Águas Pluviais e Pavimentação da Estrada Nova do Canal e José Luciano 

de Castro 

Falta apenas concluir o colector de águas pluviais. 

 

Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Aradas 

Empreitada concluída. 

 

Reforço de Pavimentos  na Freguesia de Aradas  

Empreitada Concluída 

 

Requalificação de Pavimentos  na Freguesia de Cacia  

Empreitada Concluída 

 

Infra-estruturas numa Praçeta da Rua das Escolas - Esgueira 

Empreitada Concluída 

 

Muros do PP do Centro – 1.ª fase 

Betão armado concluído, faltando apenas os acabamentos. 

 

Pavimentação de arruamentos em Aradas – Intempéries 

Concluída. 

 

Pavimentação de arruamentos em Esgueira  

Concluída. 

 

Pavimentação de arruamentos em Sta. Joana   

Concluída. 
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Pavimentação de arruamentos em S. Bernardo  

Empreitada concluída. 

 

Drenagem de águas pluviais e pavimentação de um troço na Rua Cónego Maio em S. Bernardo 

Obra concluída à excepção da sinalização. 

 

Requalificação da travessia hidráulica na Rua Amador Costa Lopes em Nariz 

Obra concluída. 

 

Arranjos Exteriores da Praça do Peixe. 

Obra concluída. 

 

Pavimentações na Vera Cruz. 

Pavimentadas as ruas João Mendonça, Barbosa Magalhães, Conselheiro Luís de Magalhães, 

Fernão de Oliveira, Dr. Luís Regala e Largo Maia Magalhães. 

 

Calcetamento na Envolvente ao Aveiro Centrum no Plano do Centro. 

Obra concluída. 

 

Pavimentação da Praceta da Pinheira – Aradas. 

Obra concluída. 

 

Construção da Faixa de Aceleração na E.N. 109 Junto aos Lacticínios de Aveiro – Sinalização. 

Obra concluída. 

 

Pavimentação da Viela das Gatas - Eixo 

Obra concluída. 

 

Pavimentação da Viela do Canto em Eixo. 

início da movimentação de terras. 

 

Pavimentação de arruamentos no loteamento da Omnibet em S. Jacinto. 

execução do arruamento em falta 

 

Execução de passeios na Rua D do P. P. do Centro. 

Obra a concluída. 

 

Plano do centro – 2ª fase (incluindo 2 adicionais) 

Obra a concluída. 
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Arranjos Exteriores da Praça do Peixe 

Obra a concluída. 

 

Pavimentações em Azurva 

Pavimentação da Estrada de Taboeira 

 

Pavimentações em Mamodeiro 

Obra a decorrer 

 

Reparação de pavimento junto à Capitania do Porto de Aveiro 

Obra concluída 

 

Reparação da PH da Forca Vouga 

Obra concluída 

 

Construção da Nova Ponte do Outeiro - Cacia 

Construção dos acessos – Colocação da drenagem e da camada de base do pavimento. 

 

Construção da Passagem Superior da C+S de S. Bernardo, Aveiro (Linha do Norte P.S. ao Km. 

270.319) 

Construção dos acessos – Colocação da drenagem, dos Lancis e revestimento de passeios. 

 

Pavimentação dos Arruamentos Envolventes à Escola das Agras do Norte 

Colector Principal de águas pluviais concluído, assim como o saneamento. Colocação de Lancis e 

colocação da camada de base do pavimento (tout-venant). 

 

Pavimentação do Arruamento Envolvente à Escola das Agras do Norte- 2ª Fase 

Inicio da colocação de Lancis e revestimento de passeios. 

 

Pavimentação de arruamentos no loteamento da Omnibet em S. Jacinto. 

execução do arruamento em falta 

 

Pavimentação de Arruamentos em Mamodeiro  

Concluídas as infra-estruturas de águas pluviais. Falta a pavimentação dos arruamentos. 

 

Reparação do pavimento junto à Capitania do Porto de Aveiro 

Fresagem do pavimento existente e posterior colocação de camada de desgaste Obra concluída. 

 

Reparação do pavimento na Rua Caçadores 10 
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Fresagem do pavimento existente, saneamento de solos e posterior colocação de camada de 

desgaste. Obra concluída. 

 

Reparação da boca de talude da P.H. Da Forca-Vouga 

Obra concluída. 

 

Arranjos na Urbanização de Sá Barrocas – concluída 

Execução de passeios, infra –estruturas de águas pluviais e pavimentação betuminosa. Obra 

concluída 

 

Pavimentação da Rua Evangelista Lima Vidal e Rua de S. Brás – Santa Joana 

Pavimentação concluída. Estão a fazer o nivelamento das tampas. 

 

Pavimentações em Santa Joana ( Rua da Patela e Rua do Vale) 

Obra concluída 

 

Trânsito 

 

Sinalização na Forca (Rua de Angola – Rua de Moçambique) 

Detecção de algumas faltas na sinalização existente, sua rectificação, e melhoria das condições 

de estacionamento do local. 

 

Estacionamento na Rua de Timor e Rua Orlando de Oliveira, na Forca. 

Estudo das necessidades e ofertas de estacionamento em alguns arruamentos da Urbanização da 

Forca Vouga, e proposta de medidas para melhorar as suas condições. 

 

Interferências no trânsito, da obra do viaduto de Esgueira 

Apresentado o plano de sinalização e ordenamento do trânsito alterado relativamente à obra 

em epígrafe. 

 

Estudo de Infra-estruturas para estacionamento de bicicletas na Zona de Visconde da Granja 

Apresentação de propostas de implantação de novas infra-estruturas para estacionamento de 

bicicletas naquela zona, para incentivo de utilização desse meio de transporte numa zona de 

intensa actividade desportiva. 

 

Sinalização no Plano do Centro – 1ª Fase. 

Realizados os projectos de sinalização horizontal e vertical dos Arruamentos inseridos no Plano 

do Centro, na Freguesia da Glória, 1ª Fase. 
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Sinalização de estrangulamento de via em Verba – Freguesia de Nariz. 

Estudo e apresentação de proposta de sinalização de um cruzamento, em Verba, indicada como 

zona de acidentes numa visita da Presidência Aberta a Nariz. 

 

Sinalização da Rotunda na Rua das Cavadas, e do arruamento de ligação à Rua Evangelista Lima 

Vidal – Stª joana. 

Elaboração do projecto de sinalização da rotunda e arruamento em epígrafe. 

 

Proposta para abertura de concurso para Passagem de peões no Eixo Estruturante – Forca Vouga 

Executado projecto para semaforização da passagem de peões no eixo Estruturante – Forca 

Vouga, conforme pretensão já mostrada pela Câmara, e proposta a abertura de concurso para a 

sua execução. 

 

Passagem de peões na Av. da Universidade, junto ao ISCAA 

Executado projecto para semaforização da passagem de peões junto ao ISCAA, na Av. da 

Universidade. 

 

Reabilitação do Pavimento da Av. Dr. Lourenço Peixinho 

Emissão de Parecer de trânsito, sobre o anteprojecto elaborado pela DAP. 

 

Cruzamentos nas Glicínias, com a Rua Direita. 

Foi elaborado desenho dessa intercepção e apresentada proposta de uma rotunda para o local. 

 

Melhoria das condições rodoviárias na Rotunda das Glicínias, sobre a EN109. 

Foi elaborado um estudo exaustivo das principais fontes de trafego para essa Rotunda, e 

apresentadas formas de desviar grande parte desse trafego. Foram ainda apresentadas 

propostas de realização de obras com vista a melhorar as condições de entrada e saída nessa 

rotunda, minimizando assim o tempo de espera. 

 

Passadeira na Av. eng. Adelino Amaro da Costa 

Foi reapreciada uma pretensão dos munícipes de melhores condições de trânsito pedonal numa 

travessia de peões na Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, na Forca Vouga, e apresentada uma 

proposta para maior alerta dos veículos.  

 

Estacionamento na Ex EN230 no Centro de Eixo 

Informação prestada sobre as condições de estacionamento sobre o passeio, vantagens e 

desvantagens para  o trânsito pedonal e rodoviário.  

  

Sinalização da Rua do Sacobão 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 256  

Elaboração e apresentação de projecto de sinalização da Rua do Sacobão. 

 

Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos 

Por forma a formalizar a adesão desta autarquia à rede supra mencionada, procedeu-se à 

definição da área de intervenção dentro do perímetro urbano de Aveiro. 

 

Estudo de sinalização de direcção – Campo de Futebol de Taboeira 

Uma vez que o Campo de Futebol de Taboeira tem novas instalações, sitas na Quinta da 

Condessa, elaborou-se o estudo de sinalização de direcção por forma a orientar os utentes. 

 

Reforço da sinalização do trânsito e dos dispositivos de segurança rodoviária na área 

envolvente ao Centro Infantil da Casa do Povo de Oliveirinha. 

Dadas as velocidades de circulação automóvel significativas praticadas junto deste centro 

infantil, procedeu-se a um estudo de forma a catalisar a segurança rodoviária dos acessos 

utilizados pelas crianças. 

 

Sinalização de direcção – centro comercial Glicínias 

Elaboração do estudo de sinalização de direcção do Centro comercial Glicínias. 

  

Reforço da sinalização do trânsito na área envolvente à Escola do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico João Afonso de Aveiro. 

Estudo de reforço da sinalização do trânsito existente na rede viária envolvente à escola supra 

citada, por forma a aumentar a segurança rodoviária dos transeuntes e dos respectivos alunos. 

 

Prémio 2004 

Semana Europeia da Mobilidade 

Em parceria com a Divisão de Ambiente, procedeu-se ao preenchimento da ficha de inscrição e 

elaboração/recolha dos respectivos anexos necessários para formalizar a candidatura da 

autarquia ao Prémio Europeu da Semana da Mobilidade 2004. 

 

Elaboração do Estudo Técnico e Económico-Financeiro da Empresa Municipal de Mobilidade de 

Aveiro – Acompanhamento do processo. 

Acompanhamento das reuniões de progresso, análise dos relatórios intermédios, recolha e 

fornecimento de informação necessária ao desenvolvimento do estudo. 

 

Transria 

Remodelação dos horários e tarifas. 

EURO 2004. 

Proposta de constituição do grupo de trabalho local 
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Outros trabalhos desenvolvidos: Proposta de Semaforização de cruzamentos na Alameda da 

Forca-Vouga; Estacionamento na Rua Belém do Pará – lugares reservados à CMA; Semaforização 

do cruzamento do Olho d’Água; Pedido de parecer jurídico sobre a marcação de sinais verticais 

de trânsito; Ordenamento de trânsito na Rua Cerâmica do Vouga na Forca-Vouga; Ordenamento 

de estacionamento e circulação de transportes públicos na zona da Beira Mar; Proposta de 

semaforização do entroncamento do ISCAA; Estacionamentos privativos em hotéis e parecer 

sobre a rotunda envolvente à Capela de N.ª Sra. da Saúde em S. Bernardo. 

 

Fornecimento de novo sistema de sinalização luminosa de passadeira de peões, junto ao 

hospital. 

Foi feito  um  estudo de fornecimento de novo sistema de sinalização luminosa de passadeira de 

peões, junto ao hospital, proposto pela Firma Repasfalte.  

 

Sinalização da Rua São Sebastião. 

Por conveniência de solucionar duas questões apresentadas, pela Junta de Freguesia e por uma 

empresa local, foi proposta uma nova sinalização da Rua São Sebastião, conforme plano do 

Bairro do Liceu, já aprovado. 

 

Sinalização da Rua do Loureiro no que respeita a estacionamento. 

Por questões de estacionamento levantadas por munícipes, foi apresentado estudo de 

Sinalização da Rua do Loureiro no que respeita a estacionamento. 

 

Sinalização Provisória para a Alameda da Forca Vouga. 

Por alteração das condições de acesso à Urbanização da Forca Vouga, Foi apresentado projecto 

para sinalização Provisória para a Alameda da Forca Vouga. 

 

Estacionamento abusivo na Rua Aquilino Ribeiro – Bairro Gulbenkian. 

Por questões apresentadas por munícipes, foi feita uma análise de estacionamento abusivo na 

Rua Aquilino Ribeiro – Bairro Gulbenkian. 

 

Projecto de sinalização horizontal e vertical dos arruamentos do PPC – 2ª Fase. 

Foi elaborado e apresentado o projecto de sinalização horizontal e vertical dos arruamentos do 

PPC – 2ª Fase. 

 

Apresentação de alteração do projecto da Pista de Ciclistas 

Em virtude da alteração da implantação da Rotunda da Av. do Congresso da Oposição 

Democrática, com a Rua Nossa Srª dos Aflitos, e consequentemente a alteração da sua forma, 

houve necessidade de rectificar a implantação da pista de ciclistas antes projectada para aí, 

procedendo-se a essa alteração antes da construção da nova rotunda, por forma a conciliar a 
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rotunda de viaturas com a rotunda de bicicletas e ainda, reunir aí as boas condições de transito 

pedonal.  

 

Sinalização na Rua Cónego Maio, em São Bernardo, no troço pavimentado (empreitada da DVC) 

Foi elaborado um estudo e apresentado verbalmente, em texto, um estudo de sinalização na 

Rua Cónego Maio, em São Bernardo, no troço a pavimentar na obra da DVC. 

 

Lugares para cargas e descargas, junto ao Largo das 5 Bicas. 

Em virtude de questões levantadas por empresas locais, foi feito um estudo dos lugares para 

cargas e descargas, junto ao Largo das 5 Bicas. 

 

Projecto de sinalização da Urbanização de Alta Vista. 

Apresentação de projecto de sinalização da Urbanização de Alta Vista, de acordo com 

deliberação de Reunião de Câmara. 

 

Acesso aos parques de estacionamento de ciclomotores. 

Foi feito um estudo dos parques de estacionamento de ciclomotores existentes na Av. Dr. 

Lourenço Peixinho, frente Casa da Sorte; e junto ao Hospital, e apresentado forma de acesso 

aos parques existentes. 

 

Gestão do estacionamento pago – Parquímetros  

 

Procedimento de aquisição de parquímetros 

 

Informação de todo o expediente relacionado com o trânsito 

 

Atendimento de munícipes sobre questões com o trânsito 

 

Gestão do parque de Taboeira – veículos apreendidos 

                                  - Viaturas entregues à Polícia Judiciária 

                                  - Viaturas entregues à Polícia de Segurança Pública 

                                  - Viaturas entregues à GNR 

 

Tratamento de desvios de trânsito e condicionamento vários 

 

Atribuição e actualização de cartões de morador – zonas parconizadas 
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Definição de ocupação de lugares de estacionamento privativos  

 

Projecto de sinalização rodoviária (Rua Cega) em S. Bernardo – Oliveirinha 

 

Projecto de sinalização rodoviária – Rua Direita – Costa do Valado 

 

Projecto de sinalização rodoviária – Jardim Infantil de Verdemilho 

 

Projecto de sinalização direccional na Rua da Pedra Moura – Elaboração de placas direccionais e 

sua localização 

 

Projecto de sinalização horizontal e vertical do PP do Centro 

 

Projecto de sinalização vertical na Urbanização junto ao Alboi 

 

Projecto de trânsito na Rua da Capela (Bonsucesso – Aradas) – Sentidos de trânsito, sinalização 

vertical e horizontal 

 

Euro 2004 – Plano de transportes e mobilidade 

 

    - Projecto de ordenamento de estacionamento junto à Praça da Fonte Nova 

   - Projecto de estacionamento provisório na zona envolvente ao Centro de Congressos 

(terrenos particulares) 

   - Projecto de ordenamento de estacionamento na Rua Guilherme Gomes Fernandes – Lugares 

de deficientes, cargas e descargas e parquímetros 

   - Projecto de condicionamento do trânsito na Zona envolvente à Praça do Peixe 

   - Projecto de localização dos parques de campismo/caravanismo – Elaboração das placas de 

sinalização direccional vertical 

   - Projecto de localização das Fun Zone “Rossio e Fonte Nova” e elaboração das placas de 

sinalização vertical das referidas zonas 

   - Projecto de interrupção de trânsito no centro da cidade e condicionamento de 

estacionamento de viaturas – dias dos jogos 

   - Projecto de proibição de estacionamento de viaturas na zona envolvente da “Fun Zone” da 

Praça Marquês de Pombal  

   - Projecto de trânsito na zona envolvente da “Fun Zone” da Fonte Nova 

   - Projecto de proibição do estacionamento de viaturas na zona envolvente ao Hospital e 

ordenamento do estacionamento de viaturas excepto para ambulâncias 
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Projecto de sinalização rodoviária na Rua Cega, em S. Bernardo 

 

Analise das condições do entroncamento da Rua da República com a Rua Eng. Robert e Zipprich, 

e respectiva sinalização 

 

Proposta de sistema de sinalização de passadeiras atendendo ao trânsito de deficientes visuais 

 

Análise da sinalização envolvente à nova obra de arte sobre IC1, junto a Azenhas de Baixo. 

 

Estudo de colocação de espelhos parabólicos, em Sta Joana. 

 

Estudos vários de estacionamentos, em alguns arruamentos no concelho 

 

Projecto de Trânsito na Urbanização das Mélias - Freguesia de Santa Joana 

 

Plano de Trânsito no Bairro da Misericórdia 

 

Ordenamento do estacionamento na Av. Marginal em São Jacinto 

 

Sinalização da Av. Dr. Lourenço Peixinho, nas proximidades do antigo Edifício da Capitania. 

 

Sinalização luminosa automática do Transito no entroncamento da Rua Tenente Malaquias 

Oliveira com a Rua Direita, em Aradas. 

 

Passagem desnivelada à superior à Linha do Norte de Caminhos de Ferro - Aradas, S. Bernardo 

 

Separador no eixo de um troço da Rua do Plano do Centro, 1ª Fase.  

 

Nós de acesso ao IC1 - Sinalização nas vias municipais. 

 

Planeamento de transito na envolvente ao acesso ao Ferry Boat, em São Jacinto 

 

Plano de sentidos de trânsito na envolvente à estação da CP/Av Dr. Lourenço Peixinho, na 

sequencia da nova urbanização marginal à linha 
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Calendarização para início da contagem de preços dos táxis do Concelho 

 

Estudo de colocação de espelhos parabólicos, nas freguesias do Concelho 

 

Estudos vários de estacionamentos, em alguns arruamentos no concelho 

 

Ordenamento do estacionamento na Av. Marginal em São Jacinto 

 

Sinalização da Av. Dr. Lourenço Peixinho, nas proximidades do antigo Edifício da Capitania 

(semaforização) 

 

Sinalização luminosa automática do Transito no entroncamento da Rua Tenente Malaquias 

Oliveira com a Rua Direita, em Aradas (concurso) 

 

Passagem desnivelada à superior à Linha do Norte de Caminhos de Ferro - Aradas, S. Bernardo 

(projecto de sinalização horizontal e vertical) 

 

Planeamento de transito na envolvente ao acesso ao Ferry Boat, em São Jacinto 

Plano de sentidos de trânsito na envolvente à estação da CP/Av Dr. Lourenço Peixinho, na 

sequencia da nova urbanização marginal à linha 

 

Estudos de sinalização urbana para entidades públicas e privadas no concelho 

 

Sinalização direccional indicativa da A17 

 

Sinalização direccional indicativa das freguesias de S. Bernardo e Oliveirinha para os utentes 

da A17 

 

Redifinição da sinalização direccional na Freguesia de Eixo 

 

Estudo de ordenamento do trânsito em Azurva 

 

Sinalização luminosa automática do trânsito na Avenida da Universidade (cruzamento do ISCAA) 

 

Estudo de identificação de passadeiras para peões no concelho de Aveiro, a incluir na 

campanha de sensibilização para peões e automobilistas da responsabilidade da Prevenção 

Rodoviária Portuguesia 
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Estudo para alteração da localização do Parque de viaturas apreendidas de Taboeira 

 

Proposta de alteração de trânsito na Rua João Gonçalves Neto, em Aradas 

 

Proposta de alteração de trânsito na Rua da Liberdade, Quintã do Loureiro 

 

Proposta de alteração do trânsito em Aradas, junto à EN 109 

 

Estudos para a implementação da Gestão Centralizada das Máquinas Emissoras de bilhetes para 

estacionamento de duração limitada e utilização onerosa 

 

Estudo de sinalização horizontal e vertical em arruamentos de Santa Joana (repavimentações) 

 

Desenvolvimento do projecto de sinalização de orientação dos parques de estacionamento da 

cidade 

 

Preparação do início do projecto intermunicipal Mobi-Ria 

 

Projecto de sinalização de proibição do trânsito de bicicletas nos parques (fase de desenho) 

Estudo e aquisição de baías flexíveis como separador de eixo da via aplicado junto ao Forum 

Aveiro 
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6.11. - GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
__________________________________________________________________________________ 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

A Divisão de Gestão de Sistemas Informáticos (DGSI) é a unidade funcional da Câmara Municipal 

de Aveiro responsável pela gestão de todas as infraestruturas informáticas e de 

Telecomunicações, bem como pela definição das soluções que melhorem satisfaçam as 

necessidades da instituição, privilegiando a utilização de standards. Assim, cabe-lhe a 

responsabilidade de disponibilizar serviços de comunicação, a gestão de sistemas e aplicações 

informáticas de uso geral, a criação/manutenção de serviços de informação/comunicação, bem 

como a coordenação do reforço das diversas vertentes informáticas e de telecomunicações fixas 

e móveis.  

 

A actividade do D.G.S.I. no ano 2004 procurou dar continuidade a acções no sentido de 

continuar a criar e consolidar infraestruturas dos vários tipos e disponibilizar serviços a todos os 

Serviços da Câmara Municipal. 

 

Rede Geral 

Este ano foram introduzidas diversas alterações na rede informática da Autarquia, sendo as 

mais relevantes motivadas pela mudança dos serviços da autarquia para a Fábrica Gerónimo 

Pereira Campos. 

o Execução de 3 troços em fibra óptica no CCCA; 

o Execução de cablagem estruturada no 4.º piso do CCCA; 

o Execução de cablagem estrurada no R/C (Front-office) do CCCA; 

o Execução de cablagem estruturada no 3.º piso (Obras Particulares e Planeamento) do 

CCCA; 

o Colocação de um acesso à Internet ADSL, no Edíficio da Capitania; 

o Instalação de um Access Point no anfiteatro do Edifício da Capitania; 

Para além das novas acções foram mantidos os circuitos digitais e acessos à internet existentes, 

bem como o respectivo hardware de suporte (routers e firewall). 

 

 

 Informática Departamental 

Hardware 

Atendendo ao crescimento do número de utilizadores e ao facto de determinados equipamentos 

tornarem-se obsoletos, foram adquiridos novos equipamentos: 

- 4 Computadores pessoais; 

- 7 Impressoras; 
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- 10 Monitores CRT. 

 

Ao abrigo do projecto SAL Online inserido no Programa Aveiro Digital 2003-2006 foram 

adquiridos 30 PCs para equipar os Front-Offices e Back-Offices. 

 

Ao abrigo do projecto SIG Ria inserido no Programa Aveiro Digital 2003-2006 foram adquiridas 2 

workstations para equipar a DSIG. 

 

Ao abrigo projecto BIB Ria inserido no Programa Aveiro Digital 2003-2006 foram adquiridos 4 PCs 

e 3TB de Storage. 

 

Prestação de Serviços 

- Na área de servidores foi renovado o contrato de manutenção do servidor UNIX 

Alpha, por mais um ano, com a HP; 

- Foram renovados contratos de manutenção das aplicações da AIRC e Medidata. 

- Foi efectuado um contrato de prestação de serviços para consultoria em sistemas 

de informação; 

- Foi realizado um contrato de manutenção correctiva, preventiva e HelpDesk 

técnico e consultoria na área de implementação de redes e interligação. 

 

Aquisição e Upgrade Software 

- Foram realizados upgrades a todas as aplicações AIRC2000; 

- Foi colocado online o Front-End multi-lingua do web-site da autarquia; 

- Aquisição de mais 40 licenças de Informix IDS; 

- Actualização da aplicação ARKTEC-TRICALC instalada na DPGOM-DPO e aquisição da 

aplicação SEGUR; 

- Aquisição ao abrigo do projecto SAL Online, inserido no Programa Aveiro Digital 

2003-2006, de software de email “Microsoft Exchange 2003”; 

- Aquisição ao abrigo do projecto SIGRia, inserido no Programa Aveiro Digital 2003-

2006, de 3 licenças de Windows 2003 server e 35 CALs; 

- Renovação das licenças do Norton Antivírus enterprise edition e upgrade do Norton 

System Works. 

 

Outros Equipamentos 

- De forma a eliminar os problemas causados pelo deficiente fornecimento de 

energia eléctrica no Parque de Exposições, foi adquirida uma UPS para o Bastidor e 

Servidor; 

- Aquisição de vídeo projector para o CCCA; 

- Foram também adquiridos 3 faxs para a PM, Fax Geral e DPGOM; 
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- Ao longo do ano foram adquiridos diversos componentes informáticos destinados à 

manutenção de equipamentos. 

 

 

Apoio aos Utilizadores e Manutenção / Reparação de equipamento 

Estas são as áreas que ocupam mais tempo aos técnicos da DGSI:  

- Criação de novas contas; 

- Passwords esquecidas e expiradas; 

- Instalação de impressoras; 

- Reparação de equipamento Informático; 

- Apoio na utilização de algumas ferramentas; 

- Manutenção de backups; 

- Instalação de firmware; 

- Instalação /reinstalação de software; 

- Etc. 

 

 

Execução de Nova Sala de Servidores 

Motivado pela transferência dos serviços para o CCCA foi necessário adptar uma sala para alojar 

os servidores e todo o equipameto de comunicações de voz e dados:  

- Dolição e levantamento de paredes; 

- Remoção do tecto falso; 

- Aquisição de porta corta-fogo; 

- Aquisição de novo aparelho de ar condicionado; 

- A sala foi dotada de quadro eléctrico e novos circuitos eléctricos; 

- Nova Iluminação + emergência. 

 

 

Telecomunicações 

Na área de telecomunicações salienta-se a alteração profunda originada pela mudança dos 

Serviços da Câmara para a Fábrica Gerónimo Pereira Campos. Essa mudança originou um 

repensar de toda a extrutura de comunicações existente e um 

reposicionamento/redimencionamento de linhas telefónicas e centrais telefónicas com o 

parceiro fornecedor do serviço. Tendo em vista causar o menor impacto no funcionamento dos 

serviços da Câmara Municipal a operação decorreu com sucesso conforme planeado e em tempo 

reduzido. 

 

Por outro lado, dando continuídade a uma melhor gestão das telecomunicações de voz, os 

resultados apresentados voltam a indicar uma diminuição dos custos.  
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Fixas 

Nas comunicações fixas o decréscimo é de 27% face ao ano de 2003. 
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Móveis 

Se bem que o parque cresceu de 149 para 198 telémóveis, o resultado das comunicações móvel 

apresenta ainda uma diminuição de 5% em relação ao ano anterior. 
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Funcionamento Geral 

Quadro de Pessoal 

 

Em 2004, á equipa é composta por um Chefe de Divisão – Especialista de Informática Grau II-

nível 2, Especialista de Informática Grau I-nível 2, um Técnico de Informática Grau II-nivel 1, 1 

Técnico de Informática Adjunto Grau I nível 1, um Auxiliar Técnico de Protecção Civil (Com 

formação na área de Informática) e uma funcionária administrativa. 

 

 

Projectos com Entidades Externas 

- Participação no programa de ligação á Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade – 

“Internet na Escola” do 1º Ciclo – FCCN; 

- Participação no programa “Escolas em Banda Larga” - migração da ligação RDIS á 

Internet das Escolas Básicas para ADSL; 

- PRODEP III – União Europeia – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – Medida 

9 – Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) – Lançamento e adjudicação 

do fornecimento de 149 conjuntos compostos por de 1 PC multimédia, 1 impressora 

multifunções e 6 programas multimédia, destinados a equipar todas as salas das 

Escolas Básicas do Município de Aveiro; 

- Coordenação pela CMA do Projecto SAL Online, inserido no Programa Aveiro Digital 

2003-2006. 

- Colaboração no Projecto SIG Ria, inserido no Programa Aveiro Digital 2003-2006. 

- Colaboração no Projecto BIBRia, inserido no Programa Aveiro Digital 2003-2006. 

 

 

 

Num ano de grande actividade, 2004 foi marcado por vários acontecimentos entre eles e o 

mais relevante foi o “Euro 2004”. 

Associados a esse evento várias foram as acções levadas a cabo afim de responder às 

necessidades que se impunham. Desde logo a publicação em Web do Mapa Interactivo “biling”, 

que possibilitava não só apresentar todo um conjunto de opções culturais, hoteleiras e 

recreativas, mas também servir de instrumento de apoio informativo especificamente dedicado 

ao “Euro 2004”. Ainda para esse evento, este serviço prestou apoio com a execução de diversos 

Mapas e algumas Cartas Temáticas. 

Foi também o ano em que se publicaram mais alguns temas de informação geográfica e 

alfanumérica, tanto ao nível da Intranet como da Internet. Desta última destacam-se: Redes de 

Apoio Topográfico e Mapa Interactivo “biling” como já foi referido. Na Intranet foram 
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publicados: Todas as cartas com os processos de obras antigos, toponímia municipal, Planos de 

Pormenor aprovados, Resultados dos censos de 2001 à subsecção, entre outros.   

Outra das grandes acções que marcaram o ano de 2004 foi a integração do S.M.IG.A. 

(Sistema Municipal de Informação Geográfica de Aveiro) no BackOffice da Intranet. 

 

 

Diariamente a Divisão de Informação Geográfica emprega recursos significativos na gestão 

global do SMIGA.  

Ainda, desenvolve novos níveis de informação, em função das solicitações dos diversos serviços, 

imprime cartografia temática diversa, corrige e actualiza a informação existente. São ainda de 

referir, como tarefas quotidianas, que se destacam na actividade da Divisão, a digitalização 

vectorial dos limites dos novos processos de obras e a sua integração com a Base de Dados da 

AIRC através da aplicação da Gestão Urbanística. Ainda a digitalização dos alvarás de 

loteamento, vectorização e publicação dos mesmos. 

 

 

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 

1. PROJECTO E ACTIVIDADES 

 

a. - Resposta a Solicitações Internas e Externas 
 
 

FORNECIMENTO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA 

Entidade Projecto 
N.º exemplares 
 (Cada unidade corresponde 

aproximadamente a 1m² de papel) 
Departamento de Desenvolvimento e 
Planeamento Territorial 

Linhas de água – P.U. 1 

 
Fotografia aérea do concelho em papel 

fotográfico 
1 

 
Zonamento do P.U. com a base  cartográfica à 

escala 1:10000 
72 

 RAN e REN para a área do P.U. 34 

 Infra-estruturas para o Plano de Urbanização 1 

 P.U. - Enquadramento no concelho 1 

 P.U. – Estrutura verde global 1 

 Toponímia de Cacia 1 

 Zonamento do P.U. em papel fotográfico 4 

 P.U. em papel fotográfico 8 

 P.U. – Planta Hierarquia Viária 11 

 Planta à escala 1:1000 e 1:500 3 

Departamento de Cultura e Turismo Cartografia da escala 1:10000 para o 10 
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levantamento do Património histórico 

Departamento de Obras Particulares Planta do concelho 2 

 Planta de ordenamento do PDM 5 

 Planta do Zonamento das taxas 2 

 Ortofotomapas do concelho à escala 1:25000 1 

 Zonamento do P.U. 1 

Gabinete “Euro 2004” Plantas informativas “Euro 2004” 5 

Gabinete de Projectos Especiais Carta de Percursos Euro 1 

 Carta da Freguesia de N. Senhora de Fátima 1 

PDA Carta de Acessibilidades 2 

Teatro Aveirense Carta de Toponímia 1 

Junta de Freguesia de Oliveirinha Toponímia da Freguesia de Oliveirinha a 1:5000 1 

Universidade da Beira Interior PDM Condicionantes 1 

 PDM Ordenamento 1 

 Cartografia 1:10000 1 

P.S.P Planta + Ortos 1 

Junta Freguesia S. Jacinto Planta da Toponímia 1 

Polícia Plantas 1:10000 10 

 Plantas 1:10000 10 

 Plantas 1:10000 5 

EMA Parque Desportivo de Aveiro 1 

Polícia Municipal Plantas das Freguesias 28 

 Planta da Zona Central de Aveiro 5 

Divisão de Acção Social Cartaz 10 

Divisão Habitação Social Cartografia Santiago 10000 + Foto 5 

Junta de Freguesia de Esgueira PDM - Esgueira 18 

Departamento Administrativo e Pessoal Toponímia para as Freguesias 25 

Divisão Desporto Equipamentos Desportivos - Freguesias 12 

Divisão de Educação Escolas do Agrupamento de Cacia (formato A3) 4 

 Carta Educativa 14 

Património Histórico Cartas Sensibilidade Arqueológica (formato A3) 26 

 Freguesia com Toponímia e Património Histórico 20 

Divisão de Informação Geográfica Cartas do Concelho 1:10000 6 

 Toponímia Ruas 6 

 Biblioteca Municipal 20 

Protecção Civil Percursos 2 

D.E.F. Plantas C.M.A. 2 

 Acessos ao Estádio 7 

Junta de Freguesia de Requeixo Cartografia Diversificada 11 

G.N.R. Planta Concelho e Freguesias 5 

Solicitações de munícipes Cartografia da Cidade 15 

 Freguesia Cacia 5 

 Freguesia Glória – 1:2000 13 

TOTAL  460 
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FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO DIGITAL  

Entidade Projecto 
N.º 

exemplares 

ASPEA Cartografia da CMA à escala 1:1000 1 

ADTRC Cartografia 1:1000 da cidade + roteiro das praças 1 

CCDRC Cartografia 1:10000 para redefinição da REN 1 

IT-GEO 
Redes de Apoio Topográfico, nivelamento e 

planimetria 
1 

Arquitecto Pompílio Souto 
Cartografia para todo o concelho à escala 1:1000 

propriedade da Câmara 
1 

Junta de Freguesia de Oliveirinha 
Cartografia 10K da freguesia e protocolo de 

utilização 
1 

Direcção Geral de Património 
Carta com os polígonos dos edifícios da 

Administração Pública do Concelho de Aveiro 
1 

Universidade de Coimbra 
Cartografia para todo o concelho à escala 1:1000 

propriedade da Câmara 
1 

INTERGRAPH 
Cartografia, Censos, Orto-Fotos, Planos, Rede 

Apoio, Equipamentos e Toponímia 
1 

Universidade de Aveiro – Departamento de Química Plano de Urbanização – Planta de Zonamento 1 

ESRI 
Informação diversa digital para preparar 

apresentação a efectuar na CMA 
1 

TOTAL  11 

 

 

2. GESTÃO GLOBAL DO S.M.I.G.A (Sistema Municipal de Informação Geográfica de Aveiro) 

a. – INTRAnet 
ACÇÕES DESENVOLVIDAS  

Acção Designação 
N.º 

Registos 

Execução do SIG telefónico 

Geo-referenciação de todos os funcionários nas novas instalações da CMA, para a

constituição do SIG telefónico que permite, de uma forma rápida e expedita,

localizar pessoas e serviços com a respectiva repercussão espacial no interior do 

edifício supra citado. 

238 

Levantamento do Património

Histórico Religioso e Civil

(publico e privado)  

Procedeu-se à recolha de todos os edifícios ou monumentos que tenham alguma

importância histórica, seja por serem monumentos de interesse nacional, ou por 

se inserirem num tipo de construção que tenha algum interesse concelhio. 

380 

Digitalização dos registos de

licenciamento das obras

particulares 

Digitalização e inserção constante dos perímetros dos registos de licenciamento 

das obras particulares dos alvarás de loteamento. 

 

392 

Digitalização dos alvarás de

loteamento desde a

publicação de PDM 

Digitalização diária dos alvarás de loteamento. 250 

Conversão de informação de

informação analógica em 

digital 

Scanarização do livro Anteplano de Urbanização da Cidade de Aveiro. 

Outras “Scanarizações” 
250 
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Rede de Apoio Topográfico 
Foram levantados e geo-referenciados todos os vértices e marcas da Rede de 

Apoio topográfica, para inserção no SIG. 
928 

Publicação de linhas de água,

rede viária e respectivas

servidões administrativas  

Incorporação no SIG dos eixos de linhas de água e rede viária, bem como as

respectivas servidões administrativas, para todo o Concelho de Aveiro, com base

na informação das três cartografias disponíveis 

45 

Toponímia 
Correcção efectuada a toda a toponímia do concelho, atributada aos  

Eixos de Via. 
700 

Segregação da Cartografia

10K 
Separação dos temas da cartografia digital 1:10.000, de acordo com o respectivo
catálogo  de objectos, num total de cerca de 900 ficheiros. 

900 

Projecto – SERVIDÕES E

RESTRIÇÕES DE UTILIDADE

PÚBLICA 

Publicação no SMIGA dos eixos de linhas de água, rede de alta velocidade e rede
viária, bem como as respectivas servidões administrativas. Aqui foram ainda 
inseridas as infra-estruturas de abastecimento de Água, Esgotos, Gás e 
Transportes Urbanos de Aveiro (TUA). Elaboração de relatórios (asp) para a
publicação da informação relativa às Zonas de Servidão – Domínio Público Hídrico 
e Rede Viária, onde é também possível “linkar” directamente para a legislação 
respectiva. 

35 

Projecto - EQUIPAMENTOS 

Publicação no SMIGA dos equipamentos: Acção Social – Escolares - Desportivos -
Ecopontos - Património Edificado - Sítios Arqueológicos - Património Histórico e 
Arquitectónico – Farmácias, etc. 
  

490 

TOTAL  4608 

 
 

b. – INTERnet 
ACÇÕES DESENVOLVIDAS  

Acção Designação 
N.º 

Registos 

Rede de Apoio

Topográfico 

Foram levantados e geo-referenciados todos os vértices e marcas da Rede de Apoio 

Topográfica, para publicação Online. 
928 

Euro 2004 
Publicação na Web de postos de informação, Praças Euro e parques de
estacionamento. 
Mapas temáticos para Download “EURO” (FUNZONES e INFOPOINT’s, Parques de
Estacionamento e as Linhas de Autocarros – BUS). 

25 

Mapa Interactivo “BILING” 

Em parceira com a PH Informática e Ciberguia, Integrou-se diversa informação 
geográfica existente e disponibilizou-se em duas ferramentas de SIG, uma mais 
vocacionada para a Cidade de Aveiro e outra com a abrangência de todo o Concelho
– nelas poderão ser pesquisadas e localizadas as principais actividades concelhias ao
nível dos serviços e dos equipamentos. 

1 

TOTAL  939 

 

3. GESTÃO/FORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMAT (Sistemas de Gestão de Informação Autárquica) 

GESTÃO / FORMAÇÃO 

Aplicação Serviço Acção 
Emissão de Planta de 

Localização –EPL 
D.O.P. Inserção de novos formatos de impressão e ensaio para colocação dos Planos de

Pormenor Aprovados. Assistência técnica e formação contínua. 

Cadastro de Propriedade-C.P 

Património Municipal – P.M.  

 

Rede Viária – R.V.  

 

Gestão Urbanística – G.U. 

 

D.P.I. 

 

D.V.M. 

 

D.O.P. 

 

Inserção de novos layers (temas) de informação para apoio à Gestão

Urbanística, nomeadamente, as servidões das linhas de água, rede viária, 

gasodutos e rede de alta velocidade. Foram também inseridas as infra-

estruturas de abastecimento de Água, Esgotos, Gás e Transportes Urbanos de

Aveiro (TUA). 

Prestação de assistência técnica às aplicações e formação de funcionários na

adequação de procedimentos. 
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4. PROJECTOS ESPECÍFICOS 

 

Em representação da Autarquia: 

 

• Participação na celebração dia mundial dos SIG em Anadia, com uma comunicação 

intitulada “O Processo de construção do Sistema Municipal de Informação Geográfica”. 

• Comunicação ao “esig 2004 – VIII encontro de utilizadores de informação geográfica 2 – 

4 Junho”. Foi elaborado um estudo de caso “A Credibilidade do SIG Municipal Junto do 

Cidadão – (Fiabilidade da Informação Geográfica – problemas soluções) 

• Representação da Câmara Municipal de Aveiro na AMRIA, na gestão técnica e financeira 

do projecto SigRia. Colaboração conjunta com a Divisão de Informática e Comunicações, 

na indicação de especificações técnicas para aquisição de Hardware e Software a 

incorporar no projecto SigRia. Representação em outros projectos inseridos no 

programa Aveiro Digital tais como: SecuRia; AmbiRia; SICAOE; Geo-Invest... 

• Participação no “Geo-Competitivo” da APDSI (Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação), com contribuições técnicas para a 

criação de novas aplicações informáticas para a administração pública com componente 

SIG. 

• Participação activa nas Primeiras Jornadas SIG da Universidade de Aveiro, com a 

apresentação do Projecto “A importância da Fiabilidade da Informação Geográfica 

Municipal”. 

 

Desenvolvimento do Projecto para a Geo-referenciação da Habitação Social, recorrendo à 

programação em Access e na aplicação Património Municipal do GISMAT. 

 

Colaboração na execução da Carta Escolar, participação em várias reuniões intercalares com o 

objectivo de avaliar a integração posterior dessa informação em ambiente SIG.   

 

Execução de protocolos com várias entidades, nomeadamente,  PT, SIMRIA, EDP, Lusitânia Gás, 

TV Cabo e Cabo Visão, no sentido nos fornecerem regularmente as respectivas infra-estruturas 

em formato digital, afim de actualizarmos a Base Municipal de Informação Geográfica da CMA, 

para apoiar, principalmente, o planeamento e Gestão Urbanística. 

 

Elaboração e rectificação do Protocolo para aquisição de Cartografia Digital à IT-Geo. A D.I.G., 

tem vindo a ultimar o processo de aquisição de cartografia digital para todo o concelho à escala 

1:2000 e 1:1000 para o centro da cidade. 

 

Colaboração na execução do Plano de Urbanização. Em estreita colaboração com o 

Departamento de Planeamento, a D.I.G. tem dado um contributo bastante significativo na 
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coordenação das tarefas de desenho, com vista à publicação em D.R. e integração no SIG, 

destacando-se a sua utilização na aplicação de G.U., ainda no tratamento da informação 

digital, nomeadamente,  homogeneização dos layer’s, optimização de tramas e produção dos 

diversos Layout´s. 

 

Em colaboração com a CIBERGUIA o SMIGA foi integrado no BACKOFFICE, em plataforma 

ciberSTORE, i.é, passou a funcionar no mesmo Browser da Intranet-CMA. 

 

Preparação de  uma apresentação com a INTERGRAF afim de nos prepararem um projecto em 

SIG para aferir as potencialidades do Software GISMÉDIA-PRO. 

 

 

5. Conclusão 

 

Do que podemos evidenciar como o grande facto positivo do ano, foi a colaboração prestada 

para a realização do “Euro2004” que Aveiro soube ganhar com todo o mérito. 

Continuamos com a certeza que o bom desempenho e a eficácia da Câmara Municipal de Aveiro, 

passa pela aposta nas novas tecnologias. 

Actualmente sinónimo de poder e eficácia é cada vez menos o manter a informação inacessível, 

bem antes pelo contrário, é na divulgação e na actualização da informação que uma Autarquia 

pode marcar a diferença. 

A Câmara Municipal de Aveiro tem evoluído bastante nesta área, é hoje uma realidade o acesso 

generalizado à informação geográfica e alfanumérica disponível. 

É nossa convicção que o S.M.I.G.A. (Sistema Municipal de Informação Geográfica de Aveiro) 

pode e deve contribuir, cada vez mais, para a divulgação de uma maior quantidade de 

informação geográfica e alfanumérica actualizada. 
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6.12. - SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL 
__________________________________________________________________________________ 

 

Os Serviços de Assessoria para a Comunicação Social da Câmara Municipal de Aveiro – 

Gabinete de Imprensa – são uma estrutura integrada nos Serviços de Assessoria e Apoio ao 

Executivo, que estando em directa dependência da Presidência, ajuda a proceder à informação 

sobre processos cuja iniciativa ou execução não seja da competência dos Departamentos, bem 

como à concepção, coordenação e execução de acções ou programas específicos. 

Aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social compete: 

 

• Organizar, diariamente, a análise da imprensa nacional e regional com relevo 

para o Município; 

• Garantir a informação e o bom relacionamento com os órgãos de Comunicação 

Social; 

• Promover e organizar Conferências de Imprensa; 

• Redigir e emitir Comunicados de Imprensa; 

• Organizar dossiers temáticos para distribuição à Comunicação Social; 

• Gerir e propor acções de publicidade paga; 

• Manter actualizados os ficheiros de profissionais da Comunicação Social e 

respectivos contactos; 

• Garantir a eficaz promoção pública das iniciativas da Autarquia. 

 

Durante o ano de 2004 coube ainda aos Serviços de Assessoria para a Comunicação 

Social – Gabinte de Imprensa - a elaboração e distribuição da Revista Municipal, num total de 

três edições – 30 mil exemplares. 

 

Aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social foi também atribuída a tarefa de 

dinamização e constante actualização das notícias na Página da Internet da Câmara Municipal 

de Aveiro – www.cm-aveiro.pt - assim como do Projecto PIAR – Plataforma de Informação 

através de RDS. 

 

A colaboração e divulgação do «Dia Europeu Sem Carros 2004» foi outro dos projectos no qual os 

Serviços de Assessoria para a Comunicação Social esteve directamente ligado, tratando de toda 

a promoção e divulgação. 

 

Ainda neste âmbito, o Gabinete de Imprensa esteve igualmente integrado no grupo de trabalho 

do Euro 2004, quer a nível da organização, quer na divulgação de actividades e também de 

http://www.cm-aveiro.pt/
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eventos no âmbito do Aveiro em Festa. A Cerimónia Inaugural da Praça do Peixe, a Inauguração 

da nova Sede da Assembleia Municipal de Aveiro foram outros dos trabalhos no qual o Gabinete 

de Imprensa esteve directamente envolvido no processo de organização. 

 

Projectos e Actividades 

 

Aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social cabe redigir e emitir Comunicados de 

Imprensa, promover e organizar Conferências de Imprensa, organizar Dossiers temáticos para 

distribuição à Comunicação Social e garantir a eficaz promoção das iniciativas da Câmara 

Municipal. 

 

A emissão de Comunicados de Imprensa e posterior acompanhamento, promoção e organização 

de Conferências de Imprensa e respectiva organização de Dossiers temáticos, entre outras 

actividades organizadas pelo Gabinete de Imprensa, contabilizaeam no ano de 2004 um total de 

221 Comunicados de Imprensa.  
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6.13. – CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICO AO CONSUMIDOR 
__________________________________________________________________________________ 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

 

O C.I.A.C. recepciona vários pedidos de informação sobre diversas temáticas relacionadas com o 

consumo, promovendo o completo esclarecimento do consumidor. Na tabela seguinte, indica-

se, por temática, o número de pedidos de informação recepcionados e tratados no ano de 2004. 

 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

TEMÁTICAS Nº DE PEDIDOS 
RECEPCIONADOS 

Alimentação 1 

Automóveis 27 

Banca 10 

Comércio 5 

Condomínio 6 

Electrodomésticos/utensílios  12 

Garantias 2 

Habitação 33 

Hotelaria 0 

Imóveis 4 

Informática 3 

Seguros 8 

Lavandaria 2 

Pronto-a-vestir/calçado 5 

Publicações periódicas 0 

Telecomunicações/telemóveis/internet 12 

Time-sharing/cartões de férias 4 

Saúde 5 

Serviços 17 

Serviços por cabo 2 

Serviços públicos essenciais 12 

Vendas ao domicilio/equiparadas 12 

Viagens 1 

Outros 15 

TOTAL 198 

 

 

RECLAMAÇÕES 

Uma das competências do C.I.A.C. é a mediação de pequenos conflitos de consumo. Neste 

âmbito, recepcionamos reclamações de vária ordem e com contornos diversificados. Estas são 
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alvo de cuidada análise, após a qual se tomam diligências no sentido de encetar a mediação 

com vista à resolução do caso. Acrescente-se que a taxa de sucesso apresenta valores bastante 

elevados. No quadro seguinte, apresenta-se o resumo desta actividade. 

 
 

RECLAMAÇÕES 

TEMÁTICAS Nº DE RECLAMAÇÕES 

Alimentação 1 

Automóveis 26 

Banca 6 

Comércio 10 

Condomínio 1 

Electrodomésticos/utensílios  13 

Garantias 0 

Habitação 11 

Hotelaria 0 

Imóveis 0 

Informática 5 

Seguros 5 

Lavandaria 8 

Pronto-a-vestir/calçado 9 

Publicações periódicas 2 

Telecomunicações/telemóveis/internet 24 

Time-sharing/cartões de férias 0 

Saúde 1 

Serviços 15 

Serviços por cabo 5 

Serviços públicos essenciais 10 

Vendas ao domicilio/equiparadas 29 

Viagens 2 

Outros 6 

TOTAL 189 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS 

O C.I.A.C. dispõe de várias publicações fornecidas por diversas entidades públicas e privadas. 

Estas publicações abordam temas variados relacionados com a temática do consumo e são 

facultadas a todos os munícipes que as solicitam. O C.I.A.C. promove ainda a distribuição das 

referidas publicações. Em 2004, foram distribuídas as publicações: 

 Cadernos do Banco de Portugal    270 

 Folheto “Férias de Verão”    300 

 Folheto “Há brincar e brincar....Há rir....e chorar?” 285 

 Guia “Direitos e Deveres do Consumidor”  45 

 Folheto “Andar de Bicicleta”    350 

 Folheto “O que há de Comum Nestes Produtos?” 207 
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 Folheto “ Crescer Seguro”    205 

 Folheto “Seguros”     106 

 Guia “Artigos de Puericultura”    500 

 Guia “Fontes de Calor, Louça Metálica, Talheres” 15 

 

 

OUTRAS ACTIVIDADES 

Para além das actividades normais desenvolvidas em conformidade com as atribuições, o 

CIAC promoveu o desenvolvimento das seguintes acções: 

• Continuação do “PROJECTO “EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO”, cujo objectivo 

primordial é a educação para a cidadania. Participação activa do Coordenador do 

CIAC como formador na Academia dos Saberes; 

• Elaboração de uma nota para a imprensa no sentido de alertar os cidadãos 

para o facto de existirem alguns sites de venda de bilhetes não autorizados, 

aconselhando a procura de sites autorizados para aquisição de ingressos para os 

jogos do EURO 2004; 

• Lançamento de um concurso escolar, destinado a todos os alunos dos ensinos 

pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, subordinado aos temas “A Família” e 

“Direitos e Deveres do Consumidor”. Realce-se que foram apresentados a 

concurso cerca de duas dezenas de trabalhos de grande qualidade; 

• Participação na edição da Feira de Março, com a apresentação de uma 

exposição documental, subordinada ao tema “Direitos e Deveres do Consumidor”; 

• Promoção de diversas acções de sensibilização, centradas em temáticas de 

consumo, a convite de alguns estabelecimentos de ensino e de Associações de 

Pais; 

• Distribuição de documentação, de carácter informativo, pelas diversas 

escolas/jardins de infância e outras entidades sediadas no Município. 
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7. - SERVIÇOS URBANOS 
__________________________________________________________________________________ 

 

I. - INTRODUÇÃO 

 

O relatório desenvolve-se segundo as áreas fundamentais da intervenção e actividades do 

Departamento, apresentando-se os aspectos, obras e indicadores mais significativos de uma 

forma simples e sintetizada. 

 

II. - APRESENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

ATRIBUIÇÕES 
 

 Ao Departamento de Serviços Urbanos compete superintender, coordenar e fiscalizar as 

obras por administração directa, prestações de serviços e todas as acções desenvolvidas pelas 

quatro Divisões Orgânicas que o integram, designadamente: 

• Assegurar a gestão das oficinas de construção civil e de mecânica, a limpeza das vias e 

espaços públicos em áreas não concessionadas, administrar e garantir a manutenção do 

canil e dos cemitérios municipais, inventariar e actualizar os stocks do armazém, 

instruir os processos de concurso para fornecimentos de materiais e prestações de 

serviços, implementar o “Centro de Custos” de obra por administração directa, 

conservar edifícios e equipamentos municipais, arruamentos, redes de drenagem de 
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águas pluviais e assegurar a correcta sinalização das vias municipais, administrar e 

coordenar a utilização das máquinas e viaturas da Câmara, gerir os transportes 

rodoviários da autarquia, garantir o correcto funcionamento do sistema de comportas e 

eclusas, executar e conservar os espaços verdes do município e gerir os viveiros 

municipais. 

 

 

III. – RECURSOS HUMANOS 

EVOLUÇÃO DO Nº DE FUNCIONÁRIOS 
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FAIXA ETÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS 

39%
6%

23%

10%22%

>20 e <30

>=30 e <40

>=40 e <50

>=50 e <60

>= 60 anos

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
  

No início do ano foram propostas 19 acções de formação teóricas para 65 funcionários, tendo-se 

registado 2388 horas de formação externa e 100 horas de acções de formação interna. 
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IV. – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

DIVISÕES ORGÂNICAS DO DEPARTAMENTO 
 

 Elaboração de pareceres e informações sobre assuntos da competência do Departamento, 

preparação de concursos para efeitos de prestação de serviços e aquisição de bens, fiscalização 

de obras por administração directa e prestações de serviços, assegurar a limpeza das vias e 

espaços públicos nas áreas não concessionadas, apoiar a organização de feiras e exposições da 

responsabilidade do município, assegurar a gestão das oficinas de carpintaria, pintura, 

electricidade, pichelaria, serralharia civil e mecânica, administração dos Cemitérios Municipais 

e Canil Municipal, promover a gestão racional de stocks, construção e conservação de obras de 

construção civil, por administração directa, conservação da rede viária urbana e rural, por 

administração directa ou em regime de prestação de serviços, construção e conservação de 

redes de drenagem de águas pluviais, por administração directa, administração e coordenação 

da utilização de máquinas, viaturas, embarcações e equipamentos diversos, assegurando a sua 

reparação e manutenção, assegurar o fornecimento do sistema de comportas e eclusas do 

município, execução, conservação e manutenção dos espaços verdes do município, organização 

e manutenção dos viveiros municipais, ornamentações de feiras, festividades e outras 

actividades de carácter Cultural Desportivo e Recreativo da responsabilidade do município. 

 

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 
 

Na Divisão de Serviços Gerais, exercem funções 71 funcionários que asseguram a 

realização dos trabalhos dos sectores de Oficinas Gerais, Higiene e Limpeza, Cemitérios, Canil e 

Secção de Armazém 

Entre outras atribuições compete a esta Unidade Orgânica: 

 

• Assegurar a gestão das oficinas de carpintaria, pintura, serralharia civil, electricidade e 

canalização; 

• Coordenar as brigadas de apoio a outros Departamentos da CMA; 

• Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos em áreas não concessionadas; 

• Administrar o canil e os cemitérios municipais,bem como garantir a sua conservação e 

manutenção; 

• Promover a gestão de stocks, proceder à conferência das requisições com as guias de 

remessa, elaborar e manter actualizados os ficheiros de materiais e implementar o 

“centro de custos” de obras por administração directa; 
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• Instrução dos processos de concurso para fornecimentos de materiais e prestações de 

serviços. 

 

SECTOR DE OFICINAS GERAIS 

OFICINA DE CARPINTARIA 

Nesta oficina realizaram-se trabalhos de conservação e manutenção de 

estabelecimentos de ensino, habitações sociais, edifícios de património municipal, mobiliário 

urbano, montagem e desmontagem de eventos da responsabilidade da C.M.A., em que se 

destacam os seguintes: 

• Reparação de portas e janelas nos Jardins de Infância de Santiago, Oliveirinha, 

Alumieira, Escolas EB1 da Taipa, Oliveirinha, Cardadeiras, Vilar e Vera Cruz; 

• Execução e aplicação de armários de cozinha, rodapés e portas em varias habitações da 

Urbanização de Santiago, Quintãs e Bairro do Caião; 

• Reparação dos equipamentos e vedações dos Parques Infantis de Santiago, Esgueira e 

Alboi; 

• Remodelações interiores de carpintaria na Capela Mortuária de Esgueira; 

• Execução e aplicação de portas, aros, divisórias e caixas de correio no Edifício Fernando 

Távora; 

• Reparação de janelas, portas e fechaduras da Biblioteca e Arquivo Municipal; 

 

OFICINA DE PINTURA 

Nesta oficina realizaram-se trabalhos de conservação e manutenção de 

estabelecimentos de ensino, habitações sociais, edifícios património municipal, mobiliário 

urbano, montagem e desmontagem de eventos da responsabilidade da C.M.A, em que se 

destacam os seguintes: 

• Pintura de salas e muros dos Jardins de Infância da Costa do Valado, S. Bernardo, 

Escolas EB1 da Póvoa do Paço, Vilar, Mamodeiro, Requeixo, Oliveirinha e Montes de 

Azurva; 

• Envernizamento de rodapés, portas, aros, armários de cozinha e pintura interior em 

diversas habitações da Urbanização de Santiago, Quintãs, Bairro do Caião; 

• Pintura de equipamentos dos Parques Infantis de Santiago, Alboi e Esgueira; 

• Pintura de muros nos Cemitérios Municipais; 

• Pintura da Capela Mortuária de Esgueira; 

• Pintura dos muros da ria; 

• Pintura/envernizamento de divisórias no Edifício Fernando Távora; 

• Pintura de janelas na Biblioteca e Arquivo Municipal; 
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OFICINA DE SERRALHARIA 

Nesta oficina realizaram-se trabalhos de conservação e manutenção de 

estabelecimentos de ensino, habitações sociais, edifícios de património municipal, mobiliário 

urbano, montagem e desmontagem de eventos da responsabilidade da C.M.A, em que se 

destacam os seguinte: 

• Reparação/aplicação de vedação e portões, nas Escolas EB1 das Cardadeiras, Vera Cruz, 

Vilar e Glória; 

• Execução e aplicação de grades de protecção nas entradas dos Jardins de Infância de 

Verdemilho, Oliveirinha, e das Escolas EB1 da Costa do Valado e EB2,3 de Esgueira; 

• Reparações de vedações, de balizas e tabelas de basquetebol nos Polidesportivos 

Municipais; 

• Desmontagem e montagem de estantes, no Edifício Fernando Távora e Centro Cultural 

de Congressos; 

• Desmontagem e montagem dos Monoblocos habitacionais da Urbanização de Quintãs; 

• De referir também que todas as oficinas de construção civil acima referidas prestaram 

apoio logístico à realização dos seguintes eventos: Feira de Março, Festas do Município, 

IV Aniversário da Casa da Juventude, Feira do Livro, Euro, Festas de Verão em Santa 

Joana, Festas de Verão no Parque Infante D. Pedro, Festas da Cidade, Agrovouga 

(montagem e desmontagem de bebedouros e estrados), Festa da Botadela (Marinha da 

Troncalhada), Fipan - I Feira da Panificação, Semana do Enterro, XII Automobilia, Festa 

do Caloiro, Feira Medieval- Memórias de Aveiro, Farav / Feira da Gastronomia, Aveiro 

Jovem Criador, Exposição de Carochas, Feira da Gastronomia em Santarém (montagem 

e desmontagem de stand), Feira do Cavalo na Golegã (montagem e desmontagem de 

stand), Exposição AveiroArte no Centro de Congressos, Estágio de Bailado e Dança, 

Concurso de Raça Holstein Frízia, Jantar de Natal dos funcionários da CMA, montagem 

de árvore de Natal na rotunda Humberto Delgado. 

 

ACTIVIDADES DAS OFICINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL  

(CARPINTARIA, SERRALHARIA E PINTURA) 

AFECTAÇÃO DE MATERIAIS (€) 

Habitação Social 16.945,13 € 

Estabelecimentos de Ensino 15.772,35 € 

Edifícios do Património Municipal 15.763,46 € 

Festividades 147.263,27 € 

Outras 52.570,31 € 

Total 248.314,52 € 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 286  

60%

21%6% 7%6%

Habitação Social

Estabelecimentos de
Ensino
Edificios do Património
Municipal
Festividades

Outras

 
 

  

OFICINA DE ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÃO 

  

Nesta oficina assegura-se a manutenção, remodelação, ampliação e modernização de 

instalações eléctricas, tubagens de águas e esgotos domésticos de edifícios do Património 

Municipal, estabelecimentos de ensino, habitações sociais, prestando também apoio a feiras e 

outros eventos da responsabilidade da autarquia. 

 

MANUTENÇÃO 

No âmbito desta rubrica, destacam-se as seguintes intervenções: 

• Reparação/ remodelação/ manutenção instalações eléctricas e aumentos de potência 

em diversas Escolas e Jardins de Infância do Concelho; 

• Manutenção da instalação eléctrica em edifícios do Património Municipal; 

• Execução de instalações eléctricas novas e remodelação das existentes no Centro Social 

de Taboeira e Praça do Peixe; 

• Remodelações devido às Inspecções Eléctricas da CERTIEL. 

 

 

REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA 

Efectuaram-se várias intervenções com vista à manutenção, de iluminação pública e 

decorativa. 

 

APOIO A FESTIVIDADES 

Foram prestados apoios a eventos culturais, recreativos e feiras em que se destacam:  

• EURO 2004; 

• AgroVouga; 

• Farav/Feira da Gastronomia; 

• Concurso de Raça Holstein Frízia; 

• Feira de Março. 
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ILUMINAÇÃO DE NATAL 

 

Foi instalada iluminação de Natal na: 

• Rotunda Humberto Delgado; 

• Nas fachadas dos Paços do Concelho, Capitania e Teatro Aveirense; 

• Eucaliptos do Cais da Fonte Nova, Moliceiros; 

• Ruas de Espinho, Mário Sacramento e Largo de Vilar; 

• Praças de Marques de Pombal e da Republica; 

• Convento das Carmelitas, Escola EB 1; 

• Convento das Carmelitas, Escola EB1 da Glória e Mercado de Santiago. 

 

 

REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS PREDIAIS 

 

Foram efectuadas reparações de tubagens de água e substituição de equipamentos sanitários 

em habitações sociais, edifícios de património municipal e estabelecimentos de ensino. 

Procedeu-se à preparação de instalações para aplicação de contadores de água para rega de 

espaços verdes, tendo-se também, prestado apoio a eventos recreativos e feiras. 

 

 

SECTOR DE HIGIENE E LIMPEZA 
 

Neste sector executaram-se trabalhos de limpeza/varredura de arruamentos e outros espaços 

públicos não concessionados à S.U.M.A, limpeza manual de linhas de água, limpeza de sarjetas, 

vigilância dos sanitários públicos e de outras instalações a cargo do D.S.U., bem como limpeza 

dos espaços exteriores do Parque de Feiras e apoio ao Sector do Canil Municipal. 
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VARREDURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPEZA DE LOGRADOUROS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

 

As brigadas de varredura urbana procederam à limpeza dos logradouros dos 

estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico designadamente: da Quintã do Loureiro, de 

Cacia, de Sarrazola, da Póvoa do Paço, da Glória, de Esgueira, de Taboeira, da Alumieira, da 

Quinta do Simão, de Santiago, Jardim de Infância do Conservatório, de Vilar, da Taipa, do 

Carregal, Requeixo, do Solposto, da Presa, dos Areais, do Griné, de Oliveirinha, das Quintãs, da 

Costa do Valado, de Mamodeiro, da Póvoa do Valado, de Verba, de Nariz, de S. Bernardo, de S. 

Jacinto, de Sá Barrocas e da Vera Cruz. 

 

OUTRAS ACTIVIDADES 

 

• Aplicação de herbicida em passeios e arruamentos de algumas freguesias urbanas e 

rurais e áreas não concessionadas à Suma; 

• Limpeza manual de sarjetas e valas hidráulicas (nas freguesias de Cacia, Glória, 

Santa Joana, S. Bernardo e Vera Cruz); 

 

Designação das zonas 
Funcionários afectos Periodicidade de intervenções 

Quinta do Canha 1 diária 

Forca Vouga 1 diária 

Centro de Congressos 1 diária 

Santiago Velho 1 diária 

Quinta do Cruzeiro 1 diária 

Canal de S. Roque 1 diária 

Quinta do Olho de Água 1 diária 

Urbanização Montes de Azurva 1 diária 

Urbanização Nova de Cacia 3+1 motorista semanal 

Bºs Sociais da Vila Verde, Covilhã e Eirol 3+1 motorista mensal 

Bº Social da Quinta da Bela Vista 3+1 motorista mensal 

Bº Social de Taboeira 3+1 motorista mensal 

Bº Social de Mataduços 3+1 motorista mensal 

Bº Social de Quintãs 3+1 motorista mensal 

Bº Social do Caião 3+1 motorista semanal 

Bº Social da Quinta do Griné 3+1 motorista semanal 

Espaços Exteriores do Parque de Feiras variável variável 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 289  

• Limpeza do espaço envolvente ao Museu de Requeixo; 

• Apoio ao Sector do Canil; 

• Limpeza da Praça Euro; 

• Apoio logístico ao “Dia sem Carros”; 

• Apoio logístico à mudança de instalações dos diversos Serviços da Câmara para o 

Centro Cultural e de Congressos. 

 

VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES 

 

O sector de higiene e limpeza foi responsável pela manutenção e vigilância dos 

sanitários públicos e parque de estacionamento da Ponte de S. João.  

Acresce ainda referir que, nos eventos realizados no Parque de Feiras e Exposições (ex.: 

Feira de Março, Agrovouga e Farav/Feira da Gastronomia) foi assegurada a manutenção e 

vigilância dos sanitários públicos desse recinto. 

 

SECTOR DE CANIL 
 

Neste sector efectuou-se a recolha e o tratamento dos canídeos abandonados nas 

diversas freguesias do Concelho bem como a manutenção e conservação das instalações. 

 

SECTOR DE CEMITÉRIOS 

 
Neste Sector asseguraram-se trabalhos de manutenção dos Cemitérios Municipais, bem 

como funerais e trasladações. 

 

SECÇÃO DE ARMAZÉNS 
 

Nesta Secção exercem funções 5 funcionários, sendo uma funcionária destacada da 

AIRC, que asseguraram o movimento de entradas e saídas de armazém de materiais, após 

verificação de requisições, os bens e materiais destinados ao funcionamento ou actuação dos 

serviços, controlando as entregas através de um sistema eficaz, económico e racional de gestão 

que garanta a sua adequada afectação e a mais correcta utilização. 

À Secção compete ainda analisar e dar parecer sobre os pedidos formulados pelos 

serviços, determinar as quantidades económicas de encomenda, emitir pedidos de compra de 

bens e materiais, promover a gestão administrativa das e conferir periodicamente as 

existências. 
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RESUMO DE MOVIMENTOS DE ARMAZÉM (VALOR €) 

2004 

Meses do Ano Entradas(E) Saídas(S) Total (E-S) 

Janeiro 32.023,55 70.219,44 38.195,89

Fevereiro 16.065,81 43.371,40 27.305,59

Março 56.147,56 66.844,73 10.697,67

Abril 44.213,58 41.941,50 2.272,08

Maio 52.609,30 59.248,99 6.639,69

Junho 75.486,88 88.052,53 12.565,65

Julho 54.484,15 43.096,41 11.387,74

Agosto 45.307,56 51.176,38 5.868,82

Setembro 74.838,47 63.259,84 11.568,73

Outubro 87.209,05 79.553,95 7.655,10

Novembro 99.602,47 78.244,27 21.358,20

Dezembro 88.633,88 70.660,33 17.973,55

 

MOVIMENTOS POR HIERARQUIAS DE MATERIAIS (€) 

      Entradas    Saídas 

A- Armazém    77.190,77€ 82.270,68€

C-Material de Carpintaria  21.682,16€ 34.284,15€

D- Material de Pichelaria  11.564,01€ 10.284,65€

E - Material Eléctrico   71.816,92€ 55.863,80€

G- Combústiveis  149.215,02€ 150.116,80€

H- Material Higiene e Limpeza 15.899,94€ 31.453,39€

I - Mobiliário Urbano   9.373,20€ 20.151,67€

J- Material de Jardins   112.026,59€ 104.759,66€

L- Lubrificantes   9.976,21€ 7.938,34€

O- Material de Obras   81.981,32€ 84.072,76€

P- Material de Pintura   18.109,96€ 20.040,91€

Q-Equipamentos   19.131,96€ 12.893,78€

S- Material de Serralharia  675,89€ 43,72€

T- Material de Trânsito   68.281,85€ 83.113,05€

V- Material de Viaturas e Máquinas   56.392,65€ 55,146,17€

Total 856.674,93€ 826.097,73€
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 A Secção de Armazéns propôs ainda a abertura de 42 concursos para fornecimentos 

contínuos de materiais e prestações de serviços e deu apoio na elaboração dos relatórios da 

Comissão de Análise. 

 

EVOLUÇÃO DO Nº DE CONCURSOS NOS ÚLTIMOS 7 ANOS 

18
25

39 38 41 41 42

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

À Secção de Armazéns compete ainda providenciar pela  actualização permanente da 

aplicação de “Gestão de Stocks” que tem como objectivo principal fazer a gestão do 

aprovisionamento, gerindo todo o processo de contratação e requisição de bens e serviços, e 

fazer a gestão de materiais preocupando-se essencialemte com as entradas e saídas de 

materiaise sua disposição em armazém. 

A aplicação de “Obras por Aministração Directa” tem como objectivo primordial apurar 

o custo das obras por administração directa, através da introdução diária de custos de mão de 

obra e de horas de máquinas referentes aos diversos serviços prestados, distribuídas pelas 

diversas actividades conforme mapa seguinte: 

% 
Actividades Materiais 

MA/MT 

1 Arranjos urbanísticos        39.790,85 € 5,31% 

2 Habitação social        16.945,13 € 2,26% 

3 Canil          5.014,79 € 0,66% 

4 Cemitérios          3.944,12 € 0,53% 

5 Cons/manut espaços verdes        28.681,85 € 3,82% 

6 Cons/manut edificios patrim municipal        21.463,46 € 2,86% 

7 Cons/reparação de vias municipais        46.084,41 € 5,35% 

8 Escolas        15.772,35 € 2,10% 

9 Execução e conservação de passeios        12.153,25 € 1,62% 

10 Feiras, festiv., acções culturais, desp.e 

recreativas      147.263,27 € 19,65% 

11 Iluminação pública e decorativa          6.993,11 € 0.93% 

12 Limpeza / varredura          3.983,48 € 0,53% 

13 Parque de máquinas, equip., e transportes      116.591,93 € 15,55% 
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14 Trabalhos diversos        52.570,31 € 7,01% 

15 Sinalização horizontal e vertical        54.817,59 € 7,31% 

16 Viveiros          4.587,39 € 0,61% 

17 Estaleiro e escritório        12.375,82 € 1,65% 

18 Manutenção Equipamentos/mobiliário urbano        15.900,37 € 2,12% 

19 Combustíveis      144.428,67 € 19,27% 

  Total      749.362,15 € 100%  

MA- valor de material por actividade / MT- Valor total dos materiais 

 

Foi também preocupação desta Secção acompanhar atempadamente todas as 

solicitações das Juntas de Freguesia e Associações, tendo em conta as limitações quer internas 

quer externas, tendo-se procedido à entrega de materiais, quer através de entrega directa, por 

parte das firmas adjudicatárias dos concursos de fornecimentos contínuos, quer através de 

saídas de armazém, no total de: 44.195,73€ com a seguinte distribuição. 

 

 MATERIAIS (€) 

 

FFreguesias Ano 2004

Aradas       3.887,09 

Cacia       1.249,40 

Eirol       4.859,33 

Eixo       1.023,76 

Esgueira       4.569,06 

Glória  _______

Nariz       4.877,26 

N.Sra. de Fátima          384,00 

Oliveirinha       1.935,00 

S.Bernardo       7.924,39 

Requeixo       4.331,46 

S.Jacinto          415,00 

Sta. Joana       8.739,98 

TOTAL     44.195,73 
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MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO CONSTITUTIVOS DE STOCK E OUTROS 

DESEMPENHOS 

 

Foram elaboradas diversas informações, no sentido da aquisição de artigos não 

susceptíveis de constituírem stocks, propostas para renovação dos stocks de vestuário e 

equipamento individual de protecção, consultas prévias para aquisição de materiais, 

desmontagem da árvore de Natal instalada na Praça General Humberto Delgado entre outras. 

 

HASTAS PÚBLICAS 

 

Elaboraram-se informações com vista à alienação através da venda em hastas públicas 

de materiais e equipamentos dispensáveis, nomeadamente de sucata de “ferro velho”. 

 

DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 

 

Na Divisão de Obras e Manutenção, exercem funções 64 funcionários que asseguram a realização 

dos trabalhos dos Sectores de Sinalética, de Drenagem de Águas Pluviais, de Construção Civil e 

de Vias de Comunicação. 

Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica a manutenção e conservação da 

sinalização vertical e semafórica, a marcação rodoviária, a conservação e beneficiação de redes 

de drenagem de águas pluviais, edifícios e equipamentos do Património Municipal, vias 

municipais, programar e afectar recursos a cada obra, calendarizar as obras e contabilizar os 

respectivos custos, propor as aquisições necessárias à execução de cada obra e apoiar a 

instrução de processos de concursos de fornecimentos e prestações de serviços da sua 

dependência. 

 

SECTOR DE SINALÉTICA 

Está a cargo deste  sector a sinalização vertical / horizontal e manutenção / 

reparação de equipamento semafórico e parquímetros colectivos. 

 

SINALIZAÇÃO VERICAL 

 

Assegurou-se a reparação, substituição e alteração de sinalização vertical, onde se 

destacam as seguintes intervenções: 

• Sinalização diversa relativa ao Euro 2004; 
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• Sinalização dos novos arruamentos e rotundas a sul do Canal do Cojo; 

• Sinalização de diversos estabelecimentos escolares nas Freguesias de Aradas, 

Oliveirinha, Sta Joana e Vera Cruz; 

• Alteração de trânsito no centro de Eixo; 

• Sinalização no âmbito do “Domingo Sem Carros”. 

 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

Executaram-se marcações rodoviárias em que se destacam as seguintes intervenções: 

• Remarcação de sinalização na Rua Direita, entre a Quinta do Canha e a Escola EB1 das 

Leirinhas na Freguesia de Aradas; 

• Remarcação de passadeiras nas Freguesias da Glória, Esgueira, Oliveirinha e Sta Joana; 

• Sinalização horizontal na Rua de Sacobão, Freguesia de Aradas decorrente da sua 

repavimentação; 

• Sinalização dos novos arruamentos e rotundas a sul do Canal do Cojo, Freguesia da 

Glória; 

• Remarcação de sinalização na Freguesia de Esgueira decorrente da sua repavimentação; 

• Remarcação de sinalização da Rua Calouste Gulbenkian, Freguesia da Glória. 

 

SEMAFORIZAÇÃO E PARQUÍMETROS 

 

Realizaram-se intervenções de fiscalização, reparação e /ou substituição do 

equipamento danificado ou sinistrado. 

 

Material Aplicado (sinalização vertical e horizontal) e Equipamento reparado 

(sinalização vertical, semaforização e parquímetros) 

Custo aproximado (€) 52.507€ + IVA 

 

 

SECTOR DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

 Neste sector foram executados trabalhos por administração directa e por prestações de 

serviços relativos a execução de sarjetas, reparação e /ou construção de aquedutos, aplicação 
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de colectores de águas pluviais, limpeza de valas hidráulicas e desobstrução de colectores de 

águas pluviais. 

 

 Entre os trabalhos executados, destacam-se os seguintes: 

 

POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

 

• Execução de colector de águas pluviais na Rua da Feira de Março, Freguesia da Vera 

Cruz; 

• Execução de colector de águas pluviais na Rua Vale Bárrega, Freguesia da Aradas; 

• Execução de colector na Escola das Leirinhas, Freguesia de Aradas; 

• Reconstrução de aqueduto de águas pluviais na Rua D. João Evangelista Lima Vidal, 

Freguesia de Sta Joana; 

• Conservação e manutenção de grelhas de sarjeta em todo o Concelho. 

 

AFECTAÇÃO DE MATERIAIS (€) 

Custo de Materiais(€) 16.592 € 

 

POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

• Aluguer de giratória para limpeza de valas hidráulicas nas freguesias de Esgueira (136 

h), de Cacia (11h) e S. Bernardo (5h); 

 

AFECTAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA (€) 

Custo (€) 5.341€ 

 

 

SECTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

 Neste sector foram executados, entre outros, trabalhos de conservação e manutenção 

em habitações sociais, estabelecimentos de ensino, edifícios do património municipal e 

execução de arranjos urbanísticos em que se destacam os seguintes: 

 

 POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

• Substituição de alcatifa por tijoleira em diversas habitações sociais do Bairro de 

Santiago, Freguesia de Glória; 
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• Trabalhos diversos de manutenção e conservação de estabelecimentos de ensino, 

recintos desportivos e edifícios do património municipal;  

• Execução de baia de estacionamento, passeio e ilhota para contentores do lixo frente à 

Escola EB1 de Oliveirinha; 

• Demolição e reconstrução de muro de vedação na área envolvente à Escola EB 2,3 de 

Aradas; 

• Eliminação de degraus e execução de rampa em passeio, aplicação de  lancis na 

envolvente do tanque de areia e remodelação de WC na Escola EB1 de S. Bernardo; 

• Correcção de infiltrações de água na habitação social nº4 do Bairro da Cova de Ouro, 

Freguesia de Sta Joana; 

• Arranjo urbanístico na Quinta do Cruzeiro, Freguesia de Esgueira; 

• Execução de muro exterior e correcção de passeio na Rua do Caião, Freguesia de 

Esgueira; 

• Execução de passeios na Rua Princesa Sta Joana, Freguesia de Sta Joana; 

• Construção de muro em blocos de cimento junto à desnivelada de Esgueira na EN 109, 

para aplicação de barreira acústica; 

• Aplicação de balizas em polidesportivos de Sta Joana, Aradas, S. Bernardo, Eirol, Nª Srª 

Fátima e Nariz; 

• Apoio nas mudanças de diversos Serviços da CMA; 

• Apoio diverso na montagem da AgroVouga; 

• Trabalhos diversos em eventos relacionados com o Euro 2004. 

 

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS - Afectação de Materiais (€) 

 Habitação Social 
Estabelecimentos 

de Ensino 

Edifícios do 

Património 

Municipal 

Arranjos 

Urbanísticos 

Custos Materiais (€) 4.381 € 1.519 € 2089 € 16.985 € 

 

 

SECTOR DE VIAS DE COMUNICAÇÃO 
 

 Neste sector foram executados trabalhos por administração directa e por prestações de 

serviços relativos a recuperação de caminhos rurais e outros trabalhos nas freguesias, 

conservação e manutenção de arruamentos municipais e reposição de pavimentos em passeios. 

 Entre os trabalhos executados, destacam-se os seguintes: 
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POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

 

• Reparação de caminhos rurais com saibro e /ou tout-venant nas freguesias rurais do 

Concelho; 

• Espalhamento e compactação de saibro para o concurso hípico da Agrovouga; 

• Conservação e manutenção de arruamentos municipais com argamassas betuminosas a 

frio em todas as freguesias do Concelho; 

• Reposição de calçadinha nas zonas de abertura de valas, devido à execução de ramais 

de águas e de esgotos domésticos efectuados pelos S.M.A.; 

• Conservação e manutenção de calçadinha em diversos arruamentos das freguesias da 

Glória e Vera Cruz; 

• Reposição de calçadinha onde se rebaixaram os lancis confinantes com as passadeiras 

na Av. Dr. Lourenço Peixinho e noutros arruamentos da Cidade. 

 

 

RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS E OUTROS TRABALHOS NAS FREGUESIAS 

 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS ATÉ AGOSTO DE 2004 - 

AFECTAÇÃO DE MÁQUINAS (VALOR EM €) 

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500
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Esgueira
Glória
Nariz

Nª Srª Fátima
Oliveirinha
Requeixo

Santa Joana
S. Bernardo

 
CONSERVAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS 

 Nesta rubrica incluem-se os trabalhos de reparação de arruamentos municipais com 

argamassas betuminosas a frio, limpeza e desobstrução de sarjetas e reposição de pavimentos 

em passeios. 
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POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS BETUMINOSAS A QUENTE E A FRIO NAS 

FREGUESIAS 

0 20 40 60 80
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Ano 2003 2004
 

 

Custo de Material                   Ano 2004 

Total de custos (€) 46.084 € 

 

LIMPEZA DE VALETAS COM MEIOS MECÂNICOS ADEQUADOS ATÉ AGOSTO DE 

2004 - AFECTAÇÃO DE MÁQUINAS (VALOR EM €) 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Aradas

Cacia

Eirol

Eixo

Esgueira

Glória

Nariz

Nª Srª Fátima

Oliveirinha

Requeixo

S. Bernardo

S. Jacinto

Sta Joana

Vera Cruz

 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2004 

 

Pág. 299  

Afectação de Máquinas 

Total de Custos (€) 50.016€ 

 

 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PASSEIOS 

REPARAÇÕES SOLICITADAS PELOS S.M.A. 

Ano 2003 Ano 2004 

Nº  

Solicitações 
Nº Solicitações Executadas Total de Área Reparada 

Nº 

Solicitações 
Nº Solicitações 

Executadas 
Total de Área Reparada 

98 98 185 m2 68 68 158 m2 

 

Material 

 Ano 2003 Ano 2004 

Total de custos (€) 5.130 € 3.520 € 

 

 

 POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PASSEIOS 

 

• Aplicação de calçadinha de vidraço Largo Maia Magalhães, freguesia da Vera Cruz; 

• Levantamento e aplicação de cubos de granito em baia de estacionamento da Rua 

Campeão das Províncias, Freguesia da Vera Cruz. 

 

 

DIVISÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES 
 

Na Divisão de Máquinas Equipamentos e Transportes, exercem funções 26 funcionários 

que asseguram a realização dos trabalhos nos sectores de Gestão de Máquinas e Viaturas, 

Transportes na Ria, Eclusas e Comportas e Aeródromo Municipal. 

 

Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica efectuar estudos de 

rentabilidade das viaturas mediante o controlo mensal de custos e consumos, elaborar e manter 

informação actualizada sobre o cadastro de cada veiculo ou máquina, assegurar o 
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funcionamento das lanchas e dos moliceiros pertencentes à autarquia, assegurar o 

funcionamento do sistema de comportas e eclusas. 

 

De referir que a partir do dia 22 de Março de 2004, esta Divisão passou a gerir o Sector 

de Apoio a Festividades. Assim, a totalidade de funcionários ao serviço da DMET passou para 26 

pessoas, verificando-se um acréscimo de 5 funcionários relativamente ao ano de 2003. 

 

TRABALHOS ADMINISTRATIVOS 

Durante o ano de 2004 a DMET desenvolveu o seguinte trabalho administrativo: 

• Contactos com fornecedores com vista à aquisição de material para a reparação de 

viaturas e máquinas na oficina mecânica; 

• Emissão de requisições internas com vista à aquisição de material para a reparação 

de viaturas e máquinas na oficina mecânica; 

• Elaboração dos Cadernos de Encargos, análise das propostas dos concorrentes e 

elaboração do respectivo relatório dos seguintes concursos: 

 Fornecimento Contínuo de Baterias para 2004 e 2005; 

 Fornecimento Contínuo de Pneus para 2004; 

 Ajuste Directo de Pneus e Serviços Oficinais para 2004; 

 Fornecimento Contínuo de Lubrificantes para 2004; 

 Beneficiação da Eclusa do Canal das Pirâmides; 

 Beneficiação da lancha “Praia da Costa Nova”; 

 Beneficiação do ferry-boat “Cidade de Penafiel”; 

 Fornecimento de 1 Viatura com Cesta Elevatória; 

 Fornecimento de 1 Saltitão Compactador; 

 Fornecimento de Máquinas Diversas para Jardins; 

 Fornecimento de 1 Cilindro de condução apeada; 

 Fornecimento de 1 Atrelado para Cilindro; 

 Beneficiação de 2 Moliceiros; 

• Elaboração da Programação Diária de Trabalho, Quinzenal e Trimestral dos 

Trabalhos; 

• Elaboração dos relatórios da DMET para a Assembleia Municipal; 

• Controlo dos pontos diários de funcionários e viaturas; 

• Controlo do consumo de combustíveis das viaturas e máquinas afectas ao DSU; 

• Controlo do consumo de lubrificantes das viaturas e máquinas da CMA (excepto as 

viaturas da Presidência); 

• Controlo da manutenção preventiva (mudanças de óleo, filtros e revisões) das 

viaturas e máquinas da CMA (excepto as viaturas afectas à Presidência); 
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• Controlo do estado dos pneus das viaturas e máquinas da CMA (excepto as viaturas 

afectas à Presidência). 

 

RECEPÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTO 

Durante o ano de 2004 a DMET recepcionou o seguinte equipamento: 

Q. Equipamento Data Afectação Custo 

2 
Motosserra Husqvarna 

365 Special – 20 
30.07.2004 DSU – Jardins 1 336.61 € 

3 
Motosserras Stihl 

MS 180 – 12 
30.07.2004 DSU – Jardins 779.99 € 

1 
Saltitão compactador 

IR ABG R1 
26.10.2004 DSU – Vias 1 713.60 € 

1 
Renault 

Kangoo D 65 
26.10.2004 Metrologia 10 816.35 € 

(valores com IVA incluído)  Total 14 646.55 € 

 

SECTOR DE GESTÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS 

OFICINA MECÂNICA 

SERVIÇOS OFICINAIS NA OFICINA MECÂNICA 

O trabalho desenvolvido na Oficina Mecânica tem duas vertentes: a Manutenção 

Preventiva (vulgo “manutenção”) e a Manutenção Correctiva (vulgo “reparação de avarias”). 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

No que respeita à Manutenção Preventiva, a Oficina Mecânica da DMET procedeu à 

realização dos seguintes trabalhos: 

• Mudanças de óleo de motor, de transmissão, de hidráulicos, de valvolinas, etc; 

• Atestos de óleo de motor, de transmissão, de hidráulicos, de valvolinas, etc; 

• Substituição de filtros de ar, óleo e combustível; 

• Lubrificação geral de camiões e máquinas; 

• Substituição de pneus e reparação de furos; 

• Abastecimentos de combustível; 

• Lavagens exteriores e interiores de viaturas e máquinas; 

• Aspiração interior de viaturas e máquinas. 
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MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

 

Procedeu-se à reparação de avarias em várias viaturas, máquinas e equipamentos. No 

quadro seguinte indicam-se as intervenções mais importantes dos últimos anos: 

 

Manutenção Correctiva 

Operações 2002 2003 2004 Variação % 

Reparações e beneficiações 688 806 892 + 86 + 10.7 

 

INSPECÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS 

 

Efectuaram-se também revisões gerais com vista à realização da Inspecção Periódica 

Obrigatória, a todas as viaturas, excepto as que se encontram afectas à Presidência. 

 

Inspecções Periódicas Obrigatórias 

2001 2002 2003 2004 Variação % 

40 52 49 51 + 2 + 4.1 

 

 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

No âmbito da gestão das viaturas de transporte de passageiros e mercadorias da Câmara 

Municipal de Aveiro, assegura-se a realização de serviços de transporte em duas vertentes: uma 

de apoio às várias unidades orgânicas da CMA e outra de apoio a várias entidades do concelho, 

tais como estabelecimentos de ensino, associações culturais e associações desportivas. 

 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE APOIO À CMA 

 

No que respeita ao apoio às unidades orgânicas da CMA, os serviços mais importantes 

efectuados por este sector, são: 

 

TRANSPORTES DIÁRIOS 

 

• Transporte de pessoal operário do Departamento de Serviços Urbanos às diversas 

frentes de trabalho; 

• Transporte de grupos de crianças deficientes para a EBI de Eixo, Escola do 1º Ciclo 

nº1 de Ílhavo, EB 2/3 Aires Barbosa, 1º Ciclo de Esgueira; 
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• Transporte de funcionários dos Paços do Concelho, do Centro Cultural e de 

Congressos e dos SMAS da Forca para a Cantina do DSU. 

 

TRANSPORTES SEMANAIS 

 

• Dois dias por semana transporte de um grupo de crianças deficientes da EBI de Eixo 

e EB 2/3 Aires Barbosa transportadas para a Quinta Pedagógica em Vilarinho e 

piscina do Sporting Club de Aveiro; 

• Apoio à Divisão de Gestão Urbanística com o transporte de técnicos com vista à 

realização de vistorias; 

• Apoio à Divisão de Feiras e Mercados; 

• Distribuição da documentação relativa às reuniões de Câmara aos Srs. Vereadores. 

 

 

TRANSPORTES PONTUAIS 

 

• Distribuição da documentação relativa às sessões da Assembleia Municipal e aos 

respectivos membros; 

• Apoio à Divisão de Educação com a distribuição do leite escolar pelos vários 

agrupamentos de escolas do Concelho; 

• Apoio à Divisão de Museus e Património Histórico com transportes diversos; 

• Apoio à Divisão de Juventude com transportes diversos. 

 

 

SECTOR DE TRANSPORTES NA RIA 

 

Desde a passagem da lancha “Sta. Joana Princesa” para a “Transria” (em 2 de Outubro 

de 2002) a DMET ficou a seu cargo somente com a gestão das seguintes embarcações: 

• Lancha “Gaivina de Aveiro”; 

• 12 moliceiros; 

• 1 bateira. 

 

Deste modo, este sector continuou com uma actividade bastante reduzida em 2004, à 

imagem dos anos anteriores, cujos serviços se listam de seguida: 

• Elaboração do caderno de encargos, análise das propostas dos concorrentes e 

elaboração do relatório da “beneficiação geral” à lancha “Gaivina de Aveiro” com 

vista à renovação do Certificado de Navegabilidade. Início dos trabalhos em 11 de 
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Outubro de 2004 na firma adjudicatária – “Mónica, Neves & Araújo, Lda” – 

encontrando-se ainda em curso, com um custo total de 56.644,00 € (IVA incluído); 

• Escoamento da água da chuva e limpezas gerais a todos os moliceiros da CMA; 

• Deslocação de moliceiros para reparação para os seguintes estaleiros: 

 Moliceiros “Popa” e “Proa III” para a firma “António Esteves”; 

 Moliceiros “Ouro Vermelho” e “Agar” para a firma “Amigos da Ria e do Barco 

Moliceiro”; 

• Deslocação de moliceiros no âmbito da realização de diversos eventos: 

 “Semana do Enterro – Serenata” da Universidade de Aveiro; 

 “Festas de Verão”: Teatro no lago da Fonte Nova; 

 “Festas de Verão”: actuação do “Ceta” no Canal Central; 

 “Festas de Verão”: actuação do “Grupo de Xailes” no Canal Central; 

 “Festas de Verão”: Teatro “Festival de Luz Negra” no Canal Central; 

 “Animação de Natal”: ornamentação de moliceiros; 

• Apoio ao transporte de um moliceiro para a “FARAV” (o moliceiro “Chança” foi 

reparado durante esta feira por funcionários da firma “António Esteves”); 

• Apoio à realização de vistorias pelo “Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos” com vista ao registo dos moliceiros; 

• Apoio à realização do “Dia Sem Carros” com o transporte de passageiros nos 

canais da cidade; 

• Apoio à limpeza e pintura dos muros da ria. 

 

No âmbito do apoio que esta Divisão presta à “Transria” destaca-se a elaboração dos 

cadernos de encargos das beneficiações realizadas nas embarcações daquela entidade com vista 

à renovação do Certificado de Navegabilidade, e a consequente fiscalização dos trabalhos 

efectuados pela firma adjudicatária. 

 

Nesta área, contam-se os seguintes trabalhos: 

• Beneficiação geral da lancha “Dunas de S. Jacinto” na firma “Mónica, Neves & 

Araújo, Lda”, desde 20 de Fevereiro de 2003 a 01 de Julho de 2004, com um custo 

total de 27.727,00 € (IVA incluído); 

• Reparação geral do motor principal de BB da lancha “Sta. Joana Princesa”, na firma 

“Mónica, Neves & Araújo, Lda”, entre 23 de Outubro de 2003 e 16 de Fevereiro de 

2004, com um custo total de 9.460,50 € (IVA incluído); 

• Elaboração do caderno de encargos para reparação da lancha “Praia da Costa 

Nova”. 
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SECTOR DE ECLUSAS E COMPORTAS 

 

Deu-se seguimento às Ordens de Serviço emanadas superiormente – no que respeita à 

manutenção do nível de água na cidade à cota desejada – tendo também procedido a várias 

pequenas reparações (substituição de tubagem hidráulica, lâmpadas, etc) assim como à 

lubrificação mensal, vigilância das instalações e garantia da navegabilidade das embarcações. 

 

SECTOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL 

 

Deu-se continuidade ao trabalho de assistência aos aviões, no que respeita ao apoio 

durante a descolagem, aterragem e durante o voo. Foram também efectuadas manutenções 

diversas, nomeadamente, eliminação de ervas na pista e corte de relva. 

 

Verifica-se, mais uma vez, um acréscimo na quantidade de aeronaves a usufruir das 

instalações do Aeródromo Municipal de Aveiro, relativamente ao ano anterior.  

 

Movimento de Aviões 

Tipo de Tráfego 2001 2002 2003 2004 Variação % 

Trabalho Aéreo 224 69 540 246 - 294 - 54.4 

Instrução / Treino 696 1 203 1 264 1 679 + 415 + 32.8 

Privados 1 509 1 367 1 763 1 988 + 225 + 12.8 

Militares 0 114 389 259 - 130 - 33.4 

TOTAIS 2429 2753 3956 4 172 + 216 + 5.5 

 

APOIO A FEIRAS, ACÇÕES, CULTURAIS, DESPORTIVAS E ACTIVIDADES 

DIVERSAS 

 

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 

 

O apoio logístico à realização de diversos eventos prestado por este sector da DMET tem 

duas vertentes: uma de apoio às várias unidades orgânicas da CMA e outra de apoio a várias 

entidades do Concelho de Aveiro, tais como Juntas de Freguesia, estabelecimentos de ensino, 

associações culturais, associações desportivas e outras. Este apoio consiste na disponibilização 

(transporte, montagem e desmontagem) de vários equipamentos, como sejam: bancadas, 

barracas, boxes, cadeiras, coretos, estrados, grades, logettes, mesas, palcos e toldos. 
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Por se revestir de especial importância, realça-se o apoio prestado à realização da Feira 

de Março, Agrovouga, Festas de Verão, FARAV, e também às Ornamentações de Natal, incluindo 

a montagem e desmontagem da Árvore de Natal. Em 2004 destaca-se ainda todo o apoio dado 

às actividades relativas ao “Euro 2004” assim como o apoio à participação de entidades do 

concelho no “Festival de Gastronomia de Santarém” e na “Feira Nacional de Cavalos da 

Golegã”. 

 

De referir também a disponibilização do “Carro Grua” a outras Divisões do D.S.U., 

nomeadamente, para a execução de serviços em semáforos, podas em ramagens altas, etc. 

 

 

Durante o ano de 2004 foram prestados 441 apoios por parte deste sector. 

 

DIVISÃO DE PARQUES JARDINS E ESPAÇOS VERDES 
 

Durante o ano de 2004, na D.P.J.E.V., exerceram funções 45 funcionários que asseguraram 

a realização dos trabalhos do Sector de Ornamentações e Viveiros e do Sector de Execução e 

Manutenção de Espaços Verdes, Sectores esses que constituem a D.P.J.E.V.. 

São competências desta Divisão, entre outras: 

• Executar novos espaços ajardinados; 

• Assegurar a manutenção dos Parques, Jardins e Espaços Verdes, da responsabilidade 

desta Autarquia; 

• Promover a instalação de sistemas de rega automática e semiautomática dos espaços 

verdes; 

• Organizar o cadastro de arborização das áreas urbanas e promover o controlo de pragas 

e doenças de plantas, nos vários espaços verdes sob a sua responsabilidade; 

• Assegurar as ornamentações em eventos organizados pela C.M.A. ou com a sua 

colaboração; 

• Gerir os viveiros municipais e promover a actualização de inventários. 

 

 

      (valores em m²) 

EVOLUÇÃO DE ÁREA  

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

Variação 1999 a 2004 

 

Área Recuperada 

 

431 

 

656 

 

9678 

 

2042 

 

496,5 

 

1880 

 

15.183,5 

Área Nova 
 

4056,5 

 

4284 

 

17460 

 

17427 

 

3940 

 

8364,5 

 

55.532,0 
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Área Nova manutenção assumida pela 

D.P.J.E.V. 

 

3782 

 

1796 

 

14908 

 

17413 

 

3820 

 

8289,5 

 

50.008,5 

 

Área Nova manutenção não assumida 

pela D.P.J.E.V. 

 

274.5 

 

2488 

 

2552 

 

14 

 

120 

 

 

75 

 

 

5.523,5 
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SECTOR DE ORNAMENTAÇÕES E VIVEIROS 
 

ORNAMENTAÇÕES 

CEDÊNCIA / COLOCAÇÃO DE PLANTAS COM CARÁCTER PROVISÓRIO  

 

Nesta rubrica incluem-se todas as cedências de plantas em vaso, normalmente designadas 

por Ornamentações, dado que permanecem durante um curto intervalo de tempo. 

Trata-se normalmente de uma simples entrega de plantas e respectivo levantamento, ou de 

um arranjo decorativo de um determinado espaço, por um período de tempo variável. 

Este tipo de trabalho tem sido realizado por solicitação de diversas Juntas de Freguesia, 

estabelecimentos de ensino, Parque de Feiras, entidades desportivas e culturais, Associações, 

Corporações de Bombeiros, e em diversos eventos promovidos pela C.M.A.. 

Relativamente às ornamentações realizadas por solicitação de Juntas de Freguesia, o maior 

número foi realizado na Junta de Freguesia de Santa Joana. 

De realçar as ornamentações realizadas no Parque de Feiras, dado estarem associadas a um 

elevado número de plantas e a uma afectação considerável de meios humanos e equipamentos. 
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Acresce referir que em eventos realizados no Parque de Feiras, a D.P.J.E.V. assegura a 

manutenção das ornamentações, realizando a rega de plantas durante todo o período do 

evento. 

 

CEDÊNCIA/COLOCAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS COM CARÁCTER DEFINITIVO 

 

A entrega de plantas ornamentais é uma das tarefas da responsabilidade do Sector de 

Ornamentações e Viveiros. 

Em 2004 procedeu-se à entrega de plantas, entre outros, nos seguintes edifícios: Centro 

Cultural e de Congressos, Departamento de Serviços Urbanos, Biblioteca Municipal, Polo de 

Leitura de Esgueira e Edifício dos Paços de Concelho. 

 

LEVANTAMENTO DE PLANTAS PARA RECUPERAÇÃO EM VIVEIROS 

  

A D.P.J.E.V. procede ainda, ao levantamento de plantas para recuperação em viveiro. 

 

VIVEIROS 

 

 A C.M.A. dispõe de três viveiros, um na Rua Dr. Mário Sacramento, outro na EN 

109/Esgueira e um terceiro no Parque Infante D. Pedro. 

 Os trabalhos realizados nos viveiros referem-se a abate de plantas mortas, preparação 

de terras, sementeiras, poda de arbustos, repicagem de plantas, limpeza de vasos e leiras, 

monda de infestantes, rega, preparação de floreiras, envasamento de plantas diversas, 

reprodução de material vegetal diverso e alimentação de aves. 

 

VIVEIROS – CARACTERIZAÇÃO 

 

  Dimensão 

N.º 

Func. Aprovisionamento Plantas Reprodução de material vegetal 

  (aprox.) m² árvores arbustos herbáceas ornamentais   árvores arbustos herbáceas ornamentais 

 

Esgueira  6400 ---- x x x -   - - - - 

 

Mário Sacramento 8600 1* x x x -   x x x - 

 

P. Infante D. Pedro 1050 1** - x x x   - - - - 

 

*Em situação de baixa prolongada. 

** Assegura a manutenção do viveiro cumulativamente com a manutenção do Parque Infante D. Pedro. 
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A Quinta da Condessa da Taboeira serviu em 2004, e à semelhança dos anos anteriores, 

de local de armazenamento de terra vegetal e de descarga de resíduos das manutenções dos 

jardins e que se destinam a compostagem. 

 

SECTOR DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 

 A execução de novos projectos ou intervenções de vulto em áreas anteriormente 

ajardinadas é assegurada por uma equipa de jardineiros, que é reforçada sempre que 

necessário, pelos jardineiros responsáveis pela manutenção dos espaços verdes e que se 

encontram distribuídos em equipas, destacados em zonas de intervenção.  

 

 De igual modo, a equipa de jardineiros que assegura a execução de projectos, é ainda 

responsável por todos os trabalhos de manutenção a realizar em locais extra zonagem. 

 

PROJECTOS 

 

PROJECTOS /ARRANJOS CONCLUÍDOS / ESPAÇOS RECEPCIONADOS – 2004 
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Ajardinamento no Parque Infante D. Pedro, junto ao 

antigo Parque Infantil 
450 

              

Ajardinamento da Praceta João de Figueiredo 

(Esgueira) 
240 

              

Arranjo/Alteração da Rotunda da Forca 1255               

Ajardinamento da Rotunda do Barreiro 688               

Ajard. da Rot. e Separadores da Av. Central da Forca 540               

Ajardinamento/alteração do Separador da Rua Viana 

do Castelo 
175 

              

Ajardinamento da Rotunda de Nariz 75               

Recepção do Jardim da Praceta Afonso Gomes 2165               

Recepção do Jardim da Urban. Das Mélias 926.5               

Recepção do Jardim “Praça Euro” 3805               

       (valores aproximados) 
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MANUTENÇÃO 

 

 A manutenção da maior parte dos espaços verdes é assegurada, tal como já referido, 

por grupos de jardineiros, destacados em zonas e que, como membros de equipas, são 

responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos nesses locais. Corte de relva, mondas, corte de 

sebes, limpeza de árvores e arbustos, regas, plantações, manutenção de sistemas de rega, 

fertilizações, limpeza de caldeiras, arruamentos e lagos, são alguns dos trabalhos destas 

equipas. 

 Os espaços verdes (cidade) encontram-se na sua maior parte, distribuídos por zonas, 

tendo estado constituídas desde 2001, doze (12) equipas de trabalho, correspondendo a igual 

número de zonas atribuídas. 

 

REGAS 

 

 Dada a transferência do camião cisterna utilizado pela D.P.J.E.V. na rega de floreiras e 

espaços verdes sem sistemas de rega instalados, para os SMA em 2002, recorreu-se a um tractor 

com cisterna acoplada. Em resultado da desactivação da ETAR de Azurva, que assegurava o 

abastecimento de água para rega aos vários espaços verdes existentes na Urbanização, houve 

que garantir, em 2004, o abastecimento de água, recorrendo-se a uma cisterna existente no 

referido Parque. 

 

OUTROS 

  

A D.P.J.E.V. realizou ainda alguns trabalhos que, embora casuais, implicaram a afectação 

de mão-de-obra e equipamentos, durante um período de tempo que não pode ser 

menosprezado. Tratou-se normalmente de solicitações de outros Departamentos da Câmara, 

associações e entidades diversas. 

Entre outros, destacam-se: 

 

• Retirada das thuias que serviam de vedação ao antigo Parque de Feiras; 

• Abate de árvores e limpeza do terreno existente nas traseiras do Colégio D. José I 

(Freguesia de Santa Joana); 

• Colaboração nas comemorações do “Dia da Árvore” em vários estabelecimentos de 

ensino; 

• Ajardinamento do espaço contíguo ao Parque Infantil de Verdemilho; 

• Corte de relva na envolvente às Instalações da PSP – Griné; 

• Corte de relva e limpeza da envolvente ao Museu Etnográfico da Freguesia de 

Requeixo; 
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• Limpeza da Marinha da Troncalhada; 

• Arranjo dos alpinos da Rua Vale da Horta, em Oliveirinha; 

• Acompanhamento da desmontagem de uma tília, em situação de colapso, no 

cemitério sul, realizada pela empresa “Resin”, através de Ajuste Directo; 

• Limpeza das floreiras e espaço envolvente à Casa dos Morgados da Pedricosa; 

• Recuperação/alteração da Rotunda do Oita; 

• Limpeza das árvores existentes na envolvente às instalações da Policia Judiciária; 

• Cedência de floreiras amovíveis à junta de Freguesia de Oliveirinha; 

• Recuperação do Jardim do Largo do Coração de Maria, em Aradas; 

• Limpeza do Museu de Santa Joana (espaço virado para a Rua Batalhão Caçadores 

10); 

• Limpeza do espaço interior (jardim) das instalações da Cruz Vermelha; 

• Manutenção dos espaços verdes do DSU; 

• Manutenção do espaço ajardinado envolvente ao Parque de Feiras; 

• Prolongamento do sistema de rega na Escola Secundária Dr. Mário Sacramento; 

• Colaboração nas comemorações do Dia Sem Carros; 

• Limpeza das antigas instalações do ATL da Vera Cruz; 

• Cedência de aves existentes no Parque Infante D. Pedro a instituições diversas 

(Centro Paroquial de S. Bernardo, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Fundação 

CESDA, APPACDM e Banco Alimentar Contra a Fome); 

• Limpeza da envolvente à Capela da Moita, em Oliveirinha; 

• Apoio logístico ao “EURO 2004”; 

• Apoio logístico às mudanças de instalações da C.M.A.. 

 

APOIO A ESCOLAS / TRABALHOS REALIZADOS EM ESCOLAS 

 

Ao nível da manutenção, a D.P.J.E.V. realizou cortes de relva, monda de canteiros, 

regas, limpezas de árvores e arbustos, plantações de árvores, arbustos e herbáceas. 

Apoiou-se a distribuição de leite pelos estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo. 

De salientar o trabalho realizado nas Escolas da Vera Cruz e Escola Secundária Dr. Mário 

Sacramento. 

Estabelecimentos de ensino intervencionados: Escolas das Barrocas, Glória, Areais, 

Solposto, Vera Cruz, Eixo, Requeixo, Quintãs, Presa, Póvoa do Valado, Bonsucesso, Cacia, 

Oliveirinha, Quintã do Loureiro, Vilarinho, Jardins de Infância do Griné e do Conservatório e 

Escolas José Estêvão, EB 2,3 de S. Bernardo, Dr. Mário Sacramento e EB 2,3 Aires Barbosa. 
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VIGILÂNCIA 

 

 Face à diminuição do número de vigilantes, e à semelhança do ano 2003,  apenas foi 

assegurado um (1) turno de vigilância no Parque Infante D. Pedro e Jardim da Baixa de Santo 

António; 

 

PARQUES INFANTIS 

 

 A D.P.J.E.V. procedeu à limpeza e manutenção de alguns Parques Infantis, 

nomeadamente, Bairro de Santiago, Baixa de Santo António, Museu, Alboi, Rossio, Forca Vouga 

e Barrocas. 

 

 

GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES 

 

De um modo geral, trata-se de procedimentos administrativos orientados no sentido de 

inventariar e caracterizar os diferentes espaços verdes, mantendo um cadastro o mais 

actualizado possível. 

Este trabalho tem sido realizado nas diversas Juntas de Freguesia, procedendo-se ao 

inventário do número e espécies de árvores e arbustos existentes, tanto em arruamentos como 

escolas, jardins, parques, etc. 
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V. - OUTRAS ACÇÕES LEVADAS A EFEITO 

 

• Efectuaram-se reuniões semanais de gestão e coordenação das 4 Divisões  que integram 

o Departamento, bem como reuniões semanais de coordenação com o Sr. Vereador do 

Pelouro; 

• Elaboraram-se programas de trabalho diários, quinzenais e trimestrais; 

• Elaboraram-se os relatórios de para todas as Assembleias Municipais e o Relatório de 

Gestão Anual; 

• Deu-se continuidade à implementação de novo mapa diário de trabalhos / Folha de 

Obra para o “Centro de Custos”, com indicadores relativos às máquinas / viaturas e 

equipamentos afectos/ obra /brigada, ao consumo de materiais /obra /brigada e a 

rendimentos de produtividade/ brigada e/ ou funcionário; 

• Deu-se continuidade à contabilização de custos de todas as obras por administração 

directa, fornecimentos e prestações de serviços; 

• Melhorou-se a informatização dos serviços com a instalação de novos softwares, 

designadamente “microsoft project”; 

• Deu-se continuidade à aplicação informática da gestão de stocks; 

• Deu-se continuidade à codificação de estantes no armazém do Departamento; 

• Procedeu-se à etiquetagem dos materiais em armazém; 

• Propuseram-se 36 processos de Fornecimentos Contínuos de Materiais, 6 Prestações de 

Serviços e 33 Ajustes Directos tendo sido elaborados os respectivos relatórios de análise 

das propostas; 

• Realizou-se uma hasta pública para venda de “ferro velho”; 

• No âmbito da qualificação dos recursos humanos afectos a esta unidade orgânica, 

registaram-se 74 participações em acções de formação, num total de 2388 horas, em 

que estiveram envolvidos 70 funcionários, destacando-se a de “Prevenção, Higiene e 

Segurança no Trabalho” que contou com a participação de 56 funcionários, num total 

de 1960 horas; 

• Foi elaborada uma proposta de planificação profissional para o ano de 2005, no âmbito 

do programa “PIF 2005”, que irá envolver 117 funcionários afectos a esta Unidade 

Orgânica e em que se destacam as acções de formação de “Prevenção, Higiene e 

Segurança no Trabalho” e “Redes de Informação – Internet” e “Introdução ao 

Windows”, exclusivamente para operários; 

• Foi iniciado um estágio profissional de Eng.ª Téc. Civil em parceria com o I.E.F.P.; 

• Foram elaboradas propostas de reclassificação de pessoal operário (14), de aberturas de 

concursos internos para chefias de pessoal operário e auxiliar (6), de estágios 

profissionais de pessoal técnico (2), de abertura de O.P.E. (8) e de alteração dos actuais 

horários praticados por pessoal operário, com vista a aumentar os índices de eficácia e 
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de produtividade, de nomeação em regime de substituição de chefe de Divisão de 

Máquinas, Equipamentos e Transportes; 

• Foi elaborada uma proposta para elaboração de um “Manual de Procedimentos” para o 

armazém e outras unidades orgânicas do Departamento e de uma auditoria à Secção de 

Armazém; 

• Foi elaborado um memorando da visita à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, na 

sequência da participação do seminário sobre “Modernização Administrativa nas 

Autarquias” e consequente proposta de alteração de procedimentos; 

• No âmbito do apoio logístico a iniciativas da C.M.A., destacam-se as mudanças das 

instalações dos serviços da câmara e actividades inseridas no Euro 2004; 

• Realizaram-se contactos com as estruturas sindicais dos funcionários afectos ao 

Departamento; 

• Implementou-se a programação de distribuição de máquinas e viaturas pesadas da 

Câmara pelas freguesias, que resultou na cedência desses equipamentos durante um 

mínimo de 14 (catorze) dias /ano por freguesias; 

• Participação de uma equipa do D.S.U. num torneio de futebol de salão, entre os vários 

serviços da Câmara Municipal; 

• Realizou-se o convívio de Natal dos funcionários do Departamento, que contou com a 

maioria dos Eleitos da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. 
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