
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 

I – ESCOLHIDOS VENCEDORES DO PROGRAMA “VIVA A 

Terminou o período de 

sido escolhidas 7 propostas, a serem desenvolvidas nos próximos meses.  

O Programa pretende promover uma cultura de participação e cidadania ativa e, apesar 

de se tratar da primeira edição, foram rececionadas 17 candidaturas representativas de 

diferentes temáticas, grupos etários e soci

importância de envolvimento da comunidade no desenvolvimento e implementação das 

intervenções. 

Com o Programa a obrigar a apresentação de propostas circunscritas à

Reabilitação Urbana (ARU) definida pelo Município, de r

se encontram distribuídas por diversas zonas desta área, desde o Canal de São Roque ao Bairro 

de Santiago, Bairro do Liceu e Rua Almirante

O júri foi composto por membros representantes

Universidade de Aveiro, da população eleitora e da população Jovem. 

O programa Viva a Cidade apoia intervenções de pequena escala para a qualificação 

dos espaços, através do envolviment

de intervenção, promovendo a sua apropriação. É uma iniciativa que está integrada na Tipologia 

de Intervenção “Qualificação do Espaço Urbano no Centro Histórico de Aveiro 

Vivências Urbanas” do Plano de Ação Integrado de Regeneração Urbana (PARU) que é parte 

integrante do PEDUCA - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro. 
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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 2, de 5 de janeiro de 2018 
 

 

ESCOLHIDOS VENCEDORES DO PROGRAMA “VIVA A 

CIDADE” 

Terminou o período de seleção das propostas para o programa “Viva a Cidade”, tendo 

a serem desenvolvidas nos próximos meses.   

O Programa pretende promover uma cultura de participação e cidadania ativa e, apesar 

de se tratar da primeira edição, foram rececionadas 17 candidaturas representativas de 

icas, grupos etários e sociais, reforçando a relevância da iniciativa e a 

importância de envolvimento da comunidade no desenvolvimento e implementação das 

rograma a obrigar a apresentação de propostas circunscritas à

(ARU) definida pelo Município, de realçar que as candidaturas sele

se encontram distribuídas por diversas zonas desta área, desde o Canal de São Roque ao Bairro 

, Bairro do Liceu e Rua Almirante Cândido dos Reis. 

composto por membros representantes da Câmara Municipal de Aveiro, da 

, da população eleitora e da população Jovem.  

O programa Viva a Cidade apoia intervenções de pequena escala para a qualificação 

dos espaços, através do envolvimento da comunidade na revitalização e dinamização das áreas 

de intervenção, promovendo a sua apropriação. É uma iniciativa que está integrada na Tipologia 

de Intervenção “Qualificação do Espaço Urbano no Centro Histórico de Aveiro 

nas” do Plano de Ação Integrado de Regeneração Urbana (PARU) que é parte 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro. 

Câmara Municipal de Aveiro 

ESCOLHIDOS VENCEDORES DO PROGRAMA “VIVA A 

das propostas para o programa “Viva a Cidade”, tendo 

O Programa pretende promover uma cultura de participação e cidadania ativa e, apesar 

de se tratar da primeira edição, foram rececionadas 17 candidaturas representativas de 

a relevância da iniciativa e a 

importância de envolvimento da comunidade no desenvolvimento e implementação das 

rograma a obrigar a apresentação de propostas circunscritas à Área de 

ealçar que as candidaturas selecionadas 

se encontram distribuídas por diversas zonas desta área, desde o Canal de São Roque ao Bairro 

Municipal de Aveiro, da 

O programa Viva a Cidade apoia intervenções de pequena escala para a qualificação 

o da comunidade na revitalização e dinamização das áreas 

de intervenção, promovendo a sua apropriação. É uma iniciativa que está integrada na Tipologia 

de Intervenção “Qualificação do Espaço Urbano no Centro Histórico de Aveiro – Reforço das 

nas” do Plano de Ação Integrado de Regeneração Urbana (PARU) que é parte 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro. 



Este programa é, assim, apoiado por fundos da União Europeia, através do Programa C2020, 

sendo cofinanciado em 172.815€ pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). 

Mais informação disponível em www.cm-aveiro.pt/peduca   

 

 

II – SANEAMENTO EM AGRAS NORTE (ESGUEIRA) 

 

Integrado na política de expansão da rede de drenagem de águas residuais, a empresa 

AdRA – Águas da Região de Aveiro lançou no passado mês de dezembro o concurso público 

para a obra de ampliação da rede de saneamento em Agras Norte (Esgueira), com um preço 

base de 240.000€ (acrescidos de IVA) e um prazo de 120 dias. 

Com esta intervenção, que terá uma extensão total de 5,6 km, serão construídos cerca 

de 100 ramais domiciliários. 

 

 

 

III – CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “NO CORAÇÃO”  

 
Em colaboração com a SUMA, a Câmara Municipal de Aveiro irá dinamizar a Campanha 

de Educação Ambiental “No Coração” de 8 a 26 de janeiro de 2018, das 09h00 às 15h30, nos 

estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município de Aveiro. 

“Ponha Aveiro no coração e o lixo no lugar!” é o mote da ação onde se apela à 

promoção da identificação dos habitantes com a sua cidade, num registo de vinculação afetiva 

pelo sentimento de pertença ao Município de Aveiro e ao cumprimento das melhores práticas 

relacionadas com a gestão dos resíduos.   

 

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

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

 


