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Caros(as) Munícipes

     A Câmara Municipal de Aveiro está numa fase muito intensa de trabalho, 
nesta fase inicial do mandato autárquico 2017/2021.
     São muitos os Eventos, os Projetos, as Obras em curso, os licenciamentos de 
investimentos privados com muitos deles em plena execução, num tempo em 
que a utilização dos Fundos Comunitários do Portugal 2020 que contratámos, 
está em fase de aceleração, ao mesmo tempo que prosseguem as negociações 
com o Governo de Portugal para que a sua reprogramação disponibilize mais 
recursos financeiros aos Municípios, em especial para as áreas prioritárias da 
Educação e da Saúde, onde ainda temos muito investimento para realizar.
   Um destaque muito especial para o PEDUCA, programa de investimentos de 

qualificação urbana, estruturação da mobilidade e qualificação dos bairros sociais, com um valor total 
de 25 milhões de euros e que conta com apoio a fundo perdido de 11 milhões de euros dos Fundos 
Comunitários do Centro 2020, numa operação em franco desenvolvimento e que motivou a “Semana 
PEDUCA” realizada de 17 a 23 de março, propiciando o conhecimento, a participação e o debate sobre os 
projetos em curso. 
 Nesta edição do Boletim Municipal, usamos a nova imagem da Câmara Municipal de Aveiro que 
vamos massificar ao longo deste ano 2018, e partilhamos informações relevantes sobre o ano de 2017, 
destacando o sucesso da atividade do Teatro Aveirense e dos Museus de Aveiro, que registaram um forte 
crescimento de atividade e de utilizadores.
 Nas Festas, o destaque tem de ir para a Edição 2018 da Feira de Março, ao dispor de todos até ao dia 
25 de abril, assim como para o Boas Festas em Aveiro 2017/2018 e para o Entrudo Infantil 2018, assim 
como para as inaugurações dos Campos de Relva Sintética do Estrela Azul e do Barroca, importantes 
investimentos da Câmara Municipal de Aveiro realizados como contributo para o fortalecimento do 
Movimento Associativo e incentivo à prática desportiva dos Cidadãos.
  O trabalho em prol do desenvolvimento do território e da elevação da qualidade de vida dos Cidadãos 
prossegue por todo o Município, numa ação que a Câmara Municipal de Aveiro executa com intensidade, 
utilizando também a cooperação com as dez Juntas de Freguesia do Município, tendo assinado os 
respetivos contratos de delegação de competências para 2018 no início do ano e que estão em plena 
execução em todo o Município.
 Ao nível da Região de Aveiro, quero ter uma palavra de destaque para a inauguração e ativação do Parque 
da Ciência e Inovação da Região de Aveiro, atualmente localizado em Ílhavo e que no futuro se estenderá 
para Aveiro, constituindo uma operação da maior importância para a Região de Aveiro, um instrumento de 
investigação e desenvolvimento promotor de atividade económica, em mais um exemplo de excelência da 
cooperação entre a Universidade de Aveiro, os Municípios da Região de Aveiro e as Empresas.
  Acompanhe a atividade da Câmara Municipal de Aveiro e disponha sempre do espaço de comunicação 
para partilhar a sua perspetiva, apresentar as suas perguntas, entregar as suas propostas, nomeadamente 
utilizando o endereço de email do Presidente CMA, presidente@cm-aveiro.pt.

 Venha conhecer o Boletim Municipal de Março de 2018.
 Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor.
  Conte Connosco.

EDITORIAL

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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3 MILHÕES DE EUROS 
DE INVESTIMENTO NO 
BAIRRO DE SANTIAGO
O Município de Aveiro adjudicou 
a requalificação de edifícios de 
habitação social, no Bairro de 
Santiago, integrada no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Cidade de Aveiro – 
PEDUCA, num valor total de mais 
de 1,8 milhões de euros, à empresa 
Ponto Urbano - Consultores 
imobiliários .
Esta intervenção é dirigida a 12 
Blocos de Habitação nos edifícios 
em que a Câmara Municipal de 
Aveiro (CMA) detém mais de 90 por 
cento das suas frações, através 
da intervenção nas fachadas, 
coberturas, colunas montante 
(canalização), isolamento térmico, 
acústico e a renovação da imagem 
dos edificíos, melhorando as 
condições de habitabilidade, 
o conforto e as condições de 
acessibilidade.
O projeto de reabilitação de edifícios 
foi executado pela empresa Vitor 
Abrantes - Consultadoria e Projetos 
de Engenharia Lda., pelo preço de 
48 mil euros .

Aproveitando também a 
oportunidade de financiamento 
relativa ao eixo da Eficiência 
Energética dos Fundos 
Comunitários do Portugal 2020, 
o Município adjudicou ainda uma 
nova empreitada, para a reabilitação 
de outros 8 Blocos de Habitação, à 
empresa Xavieres Lda., pelo valor de 
1,38 milhões de euros .

INTERVENÇÃO NO JARDIM DE 
SANTIAGO
A requalificação do Jardim Urbano 
de Santiago, que apresentava um 
avançado estado de degradação, 
representa um investimento de 
285 mil euros (+ IVA) que está a 
ser executado pela empresa HFN 
– Henrique Fernandes e Neto, SA, 
encontra-se agora na fase final de 
execução.
Pretende-se com esta obra criar 
novas dinâmicas e novos usos, 
melhorar o espaço verde existente e 
fazer a sua ligação e integração ao 
Parque da Cidade (Baixa de Santo 
António, Infante D. Pedro, Parque 

dos Amores e Santiago) cujos 
espaços, ao contrário deste, tiveram 
obras nos últimos anos com apoio 
dos Fundos Comunitários.
Esta obra dá continuidade ao 
investimento da CMA, depois de 
termos realizado uma obra de 
reabilitação da rede de iluminação 
pública em 2016 em parceria com 
a EDP, para melhorar as condições 
de segurança passiva existentes no 
local, reforçando a iluminação dos 
caminhos existentes, substituindo 
as colunas e luminárias danificadas.

OBRA DE QUALIFICAÇÃO 
CONCLUÍDA
Está concluída a empreitada de 
qualificação de 55 apartamentos de 
Habitação Social (propriedade da 
CMA) no Bairro de Santiago, num 
investimento de  aproximadamente 
350 mil euros . 
Esta obra qualificou de forma global 
os revestimentos das paredes, tetos 
e pavimentos, janelas e portas. 
Ao nível das redes de esgotos e 
eletricidade realizou-se uma revisão 
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A Câmara Municipal de Aveiro já atribuiu as primeiras 42 
habitações sociais requalificadas no Bairro de Santiago no 
âmbito do Regime de Arredamento Apoiado. Brevemente serão 
celebrados os contratos de arrendamento com os concorrentes 
selecionados.
Este grupo de 42 fogos integra a primeira empreitada de 
qualificação de apartamentos, que representa um investimento 
da CMA de cerca de 350 mil euros com intervenções ao nível 
dos revestimentos das paredes, tetos e pavimentos, janelas e 
portas, redes de esgotos e eletricidade e rede de distribuição de 
água, conferindo condições de habitabilidade a fogos que tinham 
perdido essas capacidades.

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

A aposta principal de todo o nosso trabalho são sempre as Pessoas, 
e por isso estas obras têm como objetivo melhorar as condições de 
vida das Pessoas.
Além disso a Câmara Municipal de Aveiro assume também um 
importante papel na intervenção social, realizando ações que 
procuram estimular o desenvolvimento de comportamentos corretos 
no que se refere à apropriação do espaço habitacional e à construção 
de relações de vizinhança saudáveis, promovendo o debate e a 
participação cívica, contribuindo para processos de participação 
capazes de estimular uma cidadania ativa e fomentar a autonomia 
da população na resolução dos seus problemas, de forma a que a 
Comunidade seja mais forte, mais solidária e mais participativa na 
vida da Cidade e do Município de Aveiro.

CÂMARA ATRIBUI

42 HABITAÇÕES 
SOCIAIS

geral dos sistemas e a substituição 
da rede de distribuição de água. 

NOVO INVESTIMENTO DA CMA
Através de financiamento próprio, 
a Câmara Municipal de Aveiro está 
a investir cerca de 150 mil euros, 
para a requalificação de mais 
15 apartamentos no Bairro de 
Santiago, duas habitações no bairro 
social de Cacia e uma no bairro 
social de Eixo.

PAVIMENTAÇÕES DAS RUAS
Durante o ano de 2017 investimos 
também na pavimentação de várias 
ruas no Bairro de Santiago (Rua de 
Ovar, Rua de Anadia, Rua de Vagos, 
Rua Nova, Rua da Urbanização 
Chave, Rua da Murtosa, Rua de 
Castelo de Paiva e Rua de Oliveira 
de Azeméis), num investimento 
de 354 mil euros e que renovou 22 
arruamentos do Município.



  

CONTRATOS DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS 
COM JUNTAS 2018

No passado mês de janeiro, teve lugar a Sessão Solene 
de Assinatura dos Contratos Interadministrativos 
de Delegação de Competências para o ano de 2018, 
entre a Câmara Municipal de Aveiro e as Juntas de 
Freguesia de Aradas, Cacia, União de Freguesia de Eixo 
e Eirol, Esgueira, Oliveirinha, União de Freguesias de 
Requeixo, Nª Sra. de Fátima e Nariz, Santa Joana, São 
Bernardo, São Jacinto e a União de Freguesias de Glória 
e Vera Cruz, onde foi feita a apresentação dos seus 
pormenores e objetivos do investimento em concreto, 
num trabalho desenvolvido de forma construtiva e 
aberta, entre todas as partes envolvidas.
Com uma execução muito positiva no ano de 2017, 
a CMA considera extremamente importante dar 
continuidade à delegação de competências nas 
Juntas de Freguesia, a fim de elevar a quantidade e 
qualidade da prestação de serviços públicos essenciais 
aos Cidadãos apostando no reforço do trabalho de 
cooperação institucional e financeiro onde se incluem 
as seguintes áreas de atuação:

 > Execução e manutenção dos Parques Infantis 
 e Geriátricos

 > Execução e manutenção de Placas de Toponímia

 > Manutenção e gestão de fontes, fontanários
 e tanques/lavadouros

 > Manutenção e gestão de Polidesportivos

Para a CMA a celebração dos Contratos 
Interadministrativos de Delegação de Competências 
com as Juntas de Freguesia para 2018, espelha uma 
administração local moderna, que assenta a sua ação 
numa efetiva articulação entre todos os órgãos das 

autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada 
um, mas colaborando ativamente entre si no sentido da 
melhoria dos serviços prestados às populações.

2 MILHÕES DE EUROS
Para o exercício das competências previstas no 
Contrato, a CMA obriga-se a transferir em períodos 
bimestrais, um verba total de 1.74 milhões de euros, 
sendo que esta verba será ainda acrescida de mais 
cerca de 350 mil euros em adendas a definir nos 
próximos meses.
A avaliação dos Contratos de Delegação de 
Competências será feita mediante a apresentação pela 
Junta de Freguesia de relatórios mensais de execução a 
entregar à Câmara Municipal até ao dia oito de cada mês.
Importa ainda referir que num contexto de escassez de 
recursos é necessário rentabilizar os meios disponíveis, 
num quadro de co-responsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 
necessidade de encontrar respostas eficazes para os 
problemas e dificuldades com que todos os dias as 
Autarquias Locais são confrontadas.

FREGUESIA DE ARADAS

> Limpeza de valas e valetas | 33.000,00 €

> Manutenção de jardins e espaços verdes | 36.000,00 €

> Limpeza de bermas, passeios e pequenas reparações/construção

 de passeios | 39.000,00 €

> Qualificação de caminhos rurais | 2.500,00 €

> Manutenção do Parque Infantil de Aradas  | 400,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €

> Fontes, Fontanários e Tanques | 1.000,00 €

> Manutenção do Polidesportivo do Eucalipto | 1.500,00 €

> Armazém da Junta de Freguesia [2.ª fase] | 7.500,00 €

> Construção de Instalações Sanitárias para deficientes na sede da Junta

 de Freguesia | 7.500,00 €



boletim municipal aveiro [07]

  

FREGUESIA DE CACIA
> Limpeza de valas e valetas | 46.750,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 27.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios |   
 54.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 30.000,00 €
> Manutenção de Parques Infantis | 800,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €
> Fontes, Fontanários e Tanques | 1.000,00 €
> Manutenção de Polidesportivos | 1.500,00 €
> Requalificação das Piscinas de Cacia | 15.000,00 €
> Casa do Conselheiro – construção Sede da Junta de Freguesia
 [2.ª fase - montante máximo] | 125.000,00 €

FREGUESIA DE EIXO E EIROL
> Limpeza de valas e valetas | 33.000,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 9.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios |   
 54.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 22.500,00 €
> Manutenção do Parque infantil do Monte, Parque Infantil de Azurva e   
 Parque Infantil do Foral de Eixo | 1.200,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €
> Fontes, Fontanários e Tanques | 1.000,00 €
> Polidesportivo do Parque Desportivo de Eirol e Polidesportivo do Parque da  
 Balsa | 3.000,00 €
> Intervenção de reparação nas paredes e tetos do Edifício Polivalente 
 de Eirol | 8.000,00 €
> Construção do Parque Infantil de Eirol | 20.000,00 €

FREGUESIA DE ESGUEIRA
> Limpeza de valas e valetas | 41.250,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 42.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações
 de passeios | 54.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 18.750,00 €
> Manutenção de parques infantis | 2.000,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00€
> Fontes, Fontanários e Tanques | 1.000,00 €
> Manutenção do Polidesportivo da Quinta da Bela Vista e do Polidesportivo  
 da Quinta do Carramona | 3.000,00 €
> Execução do Jardim e Parque da Zona da Mina | 25.000,00 €

FREGUESIA GLÓRIA E VERA CRUZ
> Limpeza de valas e valetas | 16.500,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 9.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios |   
 30.000,00 €
> Qualificação e/ou gestão de Sanitários Públicos | 30.000,00 €
> Manutenção do Parque Infantil da Fonte Nova, do Parque Infantil das Barrocas,  
 do Parque Infantil de Vilar e do Parque Infantil do Largo Maia Magalhães |   
 1.600,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 4.000,00€
> Fontes, Fontanários e Tanques | 500,00 €
> Manutenção de Polidesportivos | 6.000,00 €
> Execução de caminhos interiores no Cemitério Sul | 50.000,00 €
> Requalificação das acessibilidades à Capela de São Sebastião | 13.000,00 €
> Construção do Parque Infantil da Forca | 20.000,00 €

FREGUESIA DE OLIVEIRINHA
> Limpeza de valas e valetas | 27.500,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 9.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios |   
 24.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 18.750,00 €
> Manutenção de Parques infantis | 800,00 €

> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 3.000,00 €
> Fontes, Fontanários e Tanques | 3.000,00 €
> Manutenção de equipamentos desportivos | 3.000,00 €
> Construção de Armazém para a Junta de Freguesia | 40.000,00 €
> Nova Casa Mortuária no Cemitério de Oliveirinha | 30.000,00 €
> Instalação de equipamento para pessoas com mobilidade reduzida no   
 edifício da Junta de Freguesia | 15.000,00 €

FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
> Limpeza de valas e valetas | 52.250,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 15.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios |   
 54.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 37.500,00 €
> Manutenção do Parque Infantil de Nariz | 400,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €
> Fontes, Fontanários e Tanques | 4.000,00 €
> Manutenção de Polidesportivos | 3.000,00 €
> Requalificação do Salão Polivalente de Nossa Senhora de Fátima | 10.000,00 €
> Parque de Merendas de Nossa Senhora de Fátima [2.ª fase] | 10.000,00 €
> Parque de estacionamento junto ao Cemitério do Viso [2.ª fase]| 15.000,00 €
> Parque Infantil de Mamodeiro | 20.000,00 €

FREGUESIA DE SÃO BERNARDO
> Limpeza e desobstrução de valas e valetas | 27.500,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 36.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios |   
 26.400,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 2.500,00 €
> Manutenção do Parque Infantil de São Bernardo, do Parque Infantil de São  
 Bernardo - Areeiro, e do Parque Infantil da Patela | 1.200,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €
> Fontes, Fontanários e Tanques | 500,00 €
> Manutenção do Parque/Polidesportivo de São Bernardo | 1.500,00 €
> Execução do Parque da Quinta do Peixinho | 30.000,00 €

FREGUESIA DE SÃO JACINTO
> Limpeza de valas e valetas | 16.500,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 15.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios | 18.000,00 €
> Qualificação e/ou gestão de Sanitários Públicos | 6.000,00 €
> Limpeza anual do areal da praia | 5.000,00 €
> Manutenção do Parque Infantil Riamar | 400,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €
> Fontes, Fontanários e Tanques | 2.000,00 €
> Manutenção do Polidesportivo da Lomba da Mata e do Polidesportivo |   
 Campo de Ténis - Quinta do Major | 3.000,00 €
> Projeto Complexo Desportivo de São Jacinto [2.ª fase] | 2.500,00 €
> Circuito de Manutenção [2.ª fase] | 8.750,00 €
> Construção do Parque Infantil de São Jacinto | 20.000,00€

FREGUESIA DE SANTA JOANA
> Limpeza de valas e valetas | 27.500,00 €
> Manutenção de jardins e espaços verdes | 36.000,00 €
> Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios |   
 39.000,00 €
> Qualificação de caminhos rurais | 10.000,00 €
> Manutenção do Parque Infantil de Santa Joana Princesa, do Parque   
 Infantil Azenhas de Baixo, do Parque Infantil do Caião, do Parque Infantil da  
 Urbanização das Mélias e do Parque Infantil Lusíadas | 2.000,00 €
> Manutenção/colocação de placas toponímicas | 2.000,00 €
> Fontes, Fontanários e Tanques | 1.000,00 €
> Manutenção do Polidesportivo do Caião |1.500,00 €
> Substituição de lajetas na Urbanização da Igreja | 15.000,00 €
> Execução de calçada na Avenida Santa Joana | 12.350,00 €
> Construção do Parque Infantil do Griné | 20.000,00 €
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PACOTE 
FISCAL
PARA 2018
A taxa de IMI para 2018 fixou-se em 0,45 por cento 
para os prédios urbanos e de 0,8 por cento para os 
prédios rústicos, mantendo-se o valor aplicado em 
2017, que é o mais baixo valor, legalmente possível 
para uma Câmara Municipal com Programa de 
Ajustamento Municipal em execução. Foi também 
aprovada a aplicação de uma majoração da taxa de 
IMI em 10 por cento a aplicar aos prédios urbanos 
degradados (como instrumento de pressão para a 
reabilitação). Apesar da intenção da CMA em aplicar o 
denominado IMI Familiar, o mesmo foi indeferido pelo 
Fundo de Apoio Municipal, por considerar que a sua 
aplicação não tem enquadramento legal, posição esta 
que tem a discordância da Câmara Municipal, mas que 
tem de ser acatada. 
O pacote fiscal para 2018 contempla ainda um 
conjunto de propostas respeitantes a tarifas, taxas e 
impostos (Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
- TMDP; Derrama; Participação Variável do IRS, e 
atualização de taxas do RUMA e do RMTOR), para 
estarem em vigor em 2018. 
No que respeita à participação no IRS (que se mantém 
em 5 por cento), à Derrama (que se mantém em 1,5 
por cento), à Taxa Municipal de Direito de Passagem 
(TMDP, que se mantém em 0,25 por cento), as 
deliberações tomadas vão manter em vigor em 2018 
os valores utilizados em 2017.
No que respeita à atualização de taxas do RUMA 
(Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro) 
e do RMTOR (Regulamento Municipal de Taxas e 
Outras Receitas) será feita a atualização de 1,24 por 
cento, correspondente à aplicação da variação média 
do índice de preços ao consumidor, com referência a 
outubro de 2017.

CMA ASSUME PAGAMENTO DE DÍVIDAS

Com os processos de dissolução e internalização dos 
serviços das empresas municipais EMA e MoveAveiro, 
a Câmara Municipal de Aveiro vai assumir a posição 
contratual nas dívidas de valor igual ou inferior a 250 
mil euros em ambas as empresas, permitindo o seu 
pagamento imediato no âmbito da execução do Programa 
de Ajustamento Municipal, sem ter de se aguardar pelo 
registo da extinção das referidas empresas.
Esta medida foi recentemente acordada entre a CMA e a 
Direção do Fundo de Apoio Municipal.

NOVA ESTRUTURA
DA CÂMARA MUNICIPAL

A CMA está a implementar uma nova Estrutura Orgânica 
Nuclear e Estrutura Orgânica Flexível da Organização dos 
seus Serviços Municipais.
Da gestão durante quatro anos da atual Estrutura 
Orgânica, faz-se um balanço positivo, existindo 
no entanto, necessidade de fazer um conjunto de 
alterações de forma a criar melhores condições para 
concretizarmos objetivos de elevação da qualidade 
do funcionamento dos Serviços Municipais, embora 
mantendo a base da atual Estrutura Orgânica.
A Estrutura Orgânica da CMA assume, claramente nas 
diversas unidades orgânicas, suas competências e 
Chefias, a internalização dos serviços municipais que 
foram e/ou ainda são geridos pelas Empresas Municipais. 
Dentro das principais alterações, denota-se o aumento das 
Divisões de 13 para 14, enquanto os Gabinetes diminuem 
de sete para apenas três, mantendo-se o número de 
Departamentos (dois).



boletim municipal aveiro [09]

Uma parte relevante desses 
investimentos, cujas operações 
se encontram em diferentes fases 
de desenvolvimento, é executada 
com a utilização de Fundos 
Comunitários do Portugal 2020, no 
âmbito dos contratos já assinados, 
nomeadamente:
 1. Educação: com a reabilitação 
da Escola Secundária Jaime 
Magalhães Lima em Esgueira e da 
Escola 2º e 3º Ciclo João Afonso de 
Aveiro, assim como a nova Escola de 
1º Ciclo de São Bernardo integrada na 
EB 2,3, com financiamento de 2,4 M€; 
 2. Saúde: com a reabilitação 
das Extensões de Saúde de Aradas, 
Eixo, Oliveirinha, São Bernardo e São 
Jacinto, com fundo perdido de 0,5 M€;
 3. Cultura: com a reabilitação 
do Museu de Santa Joana e da 
Igreja das Carmelitas, com um 
financiamento de 2 M€;
 4. Reabilitação Urbana / Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Cidade de Aveiro 
(PEDUCA): com intervenções 
de qualificação de estradas, 
estacionamentos e outras áreas 
do espaço público, construção de 
ciclovias, qualificação de edifícios e 
ativação de novas funções da Antiga 
Estação da CP, do Edifício Fernando 
Távora, e intervenções de qualificação 
dos Bairros Sociais de Santiago, Griné 
e Caião, com a aplicação de 11 M€;
 5. Baixo Vouga Lagunar 
(operação gerida pela Comunidade 
Intermunicipal Região de Aveiro): 

AVALIAÇÃO POSITIVA
DO FAM

A Câmara Municipal de Aveiro 
recebeu da Direção Executiva do 
Fundo de Apoio Municipal (FAM) 
as conclusões do relatório relativo 
aos 1.º e 2.º trimestres de 2017 
que expressam o cumprimento das 
obrigações e metas estabelecidas de 
forma positiva. 
Foram assim libertadas as 2.ª e 3.ª 
tranches do empréstimo que tem 
permitido o continuado pagamento 
da dívida aos credores.

GOP
 
GRANDES 
OPÇÕES DO 
PLANO E 
ORÇAMENTO

Foram aprovadas as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento da 
Câmara Municipal de Aveiro para 2018, destacando-se as notas principais 
que caraterizam as opções de gestão tomadas e que serão traves mestras 
da gestão da CMA no próximo ano, tendo o Orçamento uma dimensão 
financeira total de 88,6 milhões de euros (M€), destinando-se cerca de 21 M€ 
ao pagamento das dívidas com o empréstimo do Fundo de Apoio Municipal.
Dos 58,6 M€ que integram as GOP, quase 50 por cento respeitam a seis 
áreas prioritárias da atividade da CMA, nomeadamente:

 > Saúde: 1 M€
 > Ria e Mar: 2,6 M€
 > Ação Social e Habitação Social: 2,8 M€
 > Cultura e Turismo: 4 M€
 > Educação: 6 M€
 > Qualificação Urbana (incluindo rede viária): 11,6 M€

com a construção da Ponte Açude do 
Rio Novo do Príncipe e as obras do 
sistema de defesa primária do Baixo 
Vouga Lagunar, com financiamento 
de 22 M€. 
Devemos também destacar 
as obras em desenvolvimento 
pela Polis Litoral Ria de Aveiro, 
nomeadamente a construção da 
Via Ecológica Ciclável (que vai ligar 
a zona poente do Canal de São 
Roque à margem sul do Rio Novo 
do Príncipe, passando pelo Cais da 
Ribeira de Esgueira), assim como 
intervenções na Reserva Natural 
das Dunas de São Jacinto (em 
especial a qualificação do Centro de 
Visitação), e os Percursos da Pateira 
ligando os Parques Ribeirinhos do 
Carregal e de Requeixo, com um 
investimento no Município de Aveiro 
de cerca de 2,5 M€. 
A Educação manter-se-á com um 
desempenho intenso e enquadrado 
na elaboração e na execução 
do PAEMA / Programa de Ação 
Educativa do Município de Aveiro 
2018/2019, gerindo o ano letivo 
2017/2018 com instrumentos 
idênticos, embora não formatados 
como PAEMA, por força da ocorrência 
das Eleições Autárquicas 2017. 
O trabalho de parceria e o enorme 
investimento na área da Ação 
Social e da Habitação Social serão 
prosseguidos e intensificados 
com a utilização dos instrumentos 
já disponíveis, nomeadamente 
o Fundo de Apoio a Famílias e 

os investimentos integrados no 
PEDUCA. Dar-se-á continuidade ao 
importante trabalho com as IPSS’s do 
Município de Aveiro, de apoio à sua 
atividade e à legalização dos seus 
Equipamentos Sociais.
Utilizar-se-á o ano de 2018 (e 
seguintes) para consolidar a 
recuperação financeira da CMA, assim 
como o seu processo de credibilização 
institucional, prosseguindo a redução 
da dívida com contributos excecionais 
de receitas provenientes da venda de 
património, assim como o aumento 
da capacidade de investimento, 
apostando no continuado crescimento 
turístico do Município de Aveiro com 
base nos seus valores ambientais e 
culturais, devidamente enquadrado na 
Região de Aveiro, na Região Centro, 
em Portugal e na Europa.
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a) Alargamento do tabuleiro da (ex)EN109 na passagem superior  
 sobre a Linha do Norte (ferrovia), com ligação em três faixas em
 cada sentido do trânsito na ligação entre o cruzamento da  
 Estrada de São Bernardo junto ao Pingo Doce e a Rotunda do
 Eucalipto / das Glicínias, sobre a (ex)EN109, com   
 atravessamento inferior à EN109 para peões e bicicletas, no  
 viaduto da Linha do Norte;

b) Reestruturação do cruzamento da ex-EN109 com a EN235,  
 de forma a permitir que o tráfego que entra na EN109 vindo da  
 EN235 e se dirige para norte, possa entrar diretamente no túnel,
 retirando-o da circulação na Rotunda do Eucalipto / das  
 Glicínias;

c) Reestruturação do eixo de ligação entre a Rotunda do  
 Eucalipto / das Glicínias e a Rotunda localizada à frente da  
 entrada principal do Centro Comercial, assim como criação  
 de um novo acesso de entrada na área do loteamento no sentido  
 sul/norte entre a Rotunda do Eucalipto / das Glicínias e a Linha  
 do Norte;

d) Para uma fase subsequente, ficaram também definidas as  
 intervenções de construção de uma Rotunda na Rua Direita de  
 Aradas e a execução da malha viária envolvente do lado  
 nascente do Centro Comercial, com construção e qualificação  
 da rede viária de ligação à Passagem Superior sobre a Linha do  
 Norte junto à EB 2,3 de São Bernardo.

OBRAS
NO MUNICÍPIO

PROTOCOLO PREVÊ A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 
RODOVIÁRIA NA EX-EN109 NA ZONA ENVOLVENTE AO CENTRO COMERCIAL

RENOVAÇÃO DA 
EX-EN109 NA ZONA DO GLICÍNIAS

Após a apresentação pública da ampliação 
do Centro Comercial Glicínias foi realizada 
a audição pública formal da proposta de 
alteração do loteamento do Glicínias, operação 
base para o licenciamento da ampliação do 
Centro Comercial.
Uma das peças deste processo considerada 
fundamental pela Câmara Municipal de 
Aveiro e acordada com a VougaInvest, é a 
celebração de um protocolo entre ambas as 
entidades, visando a melhoria das condições 
de acessibilidade rodoviária na envolvente do 
Centro Comercial.
A Zona das Glicínias constitui uma das 
centralidades mais fortes da cidade, tanto 
pela zona habitacional que aloja, como pela 
Grande Superfície e Centro Comercial que 
exerce grande atratividade, como ainda pela 
proximidade de equipamentos estruturantes 
como o Campus da Universidade de Aveiro, 
o Hospital e o Centro de Saúde, ou as 
Escolas Secundárias José Estevão e Mário 
Sacramento. Desta forma entende-se que as 
alterações da área total de construção são bem 
sustentadas em termos de acessibilidades, 
com as intervenções acima referidas que vão 
ser assumidas em termos de execução de 
projeto e de obras pela empresa VougaInvest, 
tendo esta operação um valor estimado de 
cerca de 1,5 milhões de euros. 

PRINCIPAIS MELHORIAS:
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A empreitada para substituição da comporta do 
Canal do Paraíso foi adjudicada à empresa 
Poluic – Tratamento de Águas e Efluentes 
Industriais, Lda. pelo preço de 294 mil euros e 
está a iniciar a sua execução.
Atualmente a comporta está completamente 
inoperacional (mecânica e manualmente), 
permanecendo fechada, mas não permitindo a 
gestão do nível de água nos canais.

COMPORTA 
CANAL DO PARAÍSO

PONTE DE SÃO JOÃO
A obra da nova Ponte de São João encontra-se em franca 
execução, tendo já ultrapassado a sua fase mais crítica 
de execução técnica, durante a qual surgiram fatores não 
previstos e não previsíveis considerados devidamente 
atendíveis, que provocaram a necessidade de aumentar 
o prazo de execução da obra, perspetivando-se a sua 
conclusão durante o mês de abril de 2018.  
A Ponte apresentava diversos problemas estruturais 
graves, com uma degradação significativa de todos os 
elementos, e por isso a opção da Câmara Municipal 
de Aveiro foi pela construção de uma nova estrutura, 
melhorando a circulação automóvel e pedonal (através 
da correção das pendentes atuais, passando a cumprir 
as regras das acessibilidades) e aumentando a largura do 
canal de navegação de acesso ao Canal de São Roque. 
Este investimento no valor de 600 mil euros, integra-se no 
PEDUCA – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
da Cidade de Aveiro, cofinanciado no Portugal 2020.

REABILITAÇÃO DO 
CANAL DOS BOTIRÕES
Sendo o Canal dos Botirões um dos pontos 
identitários do centro de Aveiro, e tendo em conta a 
antiguidade, o estado dos seus muros e o crescente 
tráfego pedonal e fluvial naquela zona e após a 
realização de auditoria técnica e do respetivo projeto 
de execução, irá avançar-se com a sua reabilitação.
Assim sendo, foi aprovado o projeto de execução e a 
abertura de procedimento por concurso público para 
a  Reabilitação das Margens do Canal dos Botirões, 
pelo valor de 280 mil euros.

REABILITAÇÃO DO 
SISTEMA DAS ECLUSAS
Após ter sido adjudicada a empreitada de Reabilitação do 
sistema de eclusas no Canal das Pirâmides à empresa 
Correta Construções, Lda., pelo preço de 591 mil euros, a 
Câmara Municipal aguarda agora o visto do Tribunal de 
Contas, para dar início à obra. Trata-se de uma estrutura 
essencial para a gestão dos níveis de água nos canais 
urbanos da Cidade de Aveiro e para a sua navegação. 
Atualmente o sistema apresenta um elevado estado de 
degradação colocando em risco a gestão dos níveis de 
água no seu interior, sendo esta intervenção o segundo 
grande investimento nas infraestruturas dos canais 
urbanos da Cidade de Aveiro (após a intervenção de 
substituição da Ponte de São João).
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INTERVENÇÃO
EM SARRAZOLA
A Câmara Municipal de Aveiro irá proceder à 
requalificação do cruzamento entre a Rua Capitão 
Zeferino de Abreu e a Rua do Samoucal, em 
Sarrazola, Cacia. pelo valor total de 19 mil euros.
Após a demolição de dois edifícios em mau estado 
de conservação, tendo sido um deles comprado 
outro doado à CMA por um Casal de Cacia, esta 
obra vai permitir a criação de um Espaço Público 
com qualidade para os peões e habitantes locais, 
visando uma utilização de lazer, complementada 
pelo ordenamento do entroncamento, elevando 
a segurança da circulação rodoviária e dando 
coerência urbana ao conjunto, sendo por isso e 
também, uma obra de requalificação da rede viária.

Está concluída a colocação do novo deck da esplanada 
do Canal do Côjo, um investimento da Câmara Municipal 
de Aveiro na valorização do espaço público. 
Esta intervenção, com um custo aproximando de 35 mil 
euros, tem como objetivo potenciar o aparecimento de 
novas dinâmicas comerciais.

Está concluída a obra de manutenção da Marinha
da Troncalhada no valor de 43 mil euros, pela empresa 
ASO Construções, Lda.

SUBSTITUIÇÃO DO 
DECK CANAL DO CÔJO

MARINHA DA 
TRONCALHADA

SANITÁRIO PÚBLICO 
CANAL DE SÃO ROQUE
Está em funcionamento o novo sanitário público 
no Canal de São Roque (junto à Ponte de São 
João), com informação disponível em três línguas 
(português, inglês e francês), cabine destinada a 
pessoas com mobilidade reduzida e um custo por 
utilização de 0,50 cêntimos.
O novo equipamento vem responder a uma 
necessidade de dotar o Canal de São Roque com 
uma infraestrutura de instalação sanitária num 
dos principais locais de circulação turística no 
acesso às marinhas e prática desportiva.  
A instalação deste equipamento representa um 
investimento de 74 mil euros.



boletim municipal aveiro [13]

CAIS PESCADORES
DE SÃO JACINTO
Foi adjudicada a empreitada para a construção do novo 
Cais dos Pescadores de São Jacinto, pelo valor de 320 mil 
euros, à empresa Hydro Stone - Engenharia Lda. 
Considerando a impossibilidade de execução da 
totalidade do projeto antigo do Cais dos Pescadores para 
São Jacinto, por incompatibilidade do dimensionamento 
das estruturas face às condições existentes no local, uma 
vez que foi feito sem avaliação geotécnica, a Câmara 
Municipal desenvolveu um novo projeto com a empresa 
projetista Consulmar, tendo como premissa a utilização, 
sempre que possível, dos elementos e materiais já 
adquiridos e que se destinavam ao projeto anterior, 
minimizando assim o investimento final, estando também 
a ser desenvolvidas diligências junto do Mar 2020 para 
cofinanciar este novo investimento no atual quadro de 
Fundos Comunitários.

REABILITAÇÃO DA 
CASA DA JUVENTUDE
O edifício da Casa Municipal da Juventude encontra-
se em obras de profunda qualificação e remodelação, 
estando a funcionar num regime provisório, no edifício 
da Biblioteca Municipal de Aveiro, no horário habitual. 
A empreitada foi adjudicada à empresa PEMI – 
Construção e Engenharia, Lda. Pelo preço de 145 mil 
euros.
Desde a reabilitação do edifício para instalação da Casa 
da Juventude em 1999 não foi realizada mais nenhuma 
grande intervenção de manutenção e conservação 
deste edifício, existindo atualmente vários problemas 
de infiltrações na cobertura e caixilharias, assim como 
um desajustamento da organização do espaço interior 
para as atuais dinâmicas da Casa e para as novas 
que se quer instalar, sendo necessário também criar 
instalações sanitárias adaptadas aos indivíduos com 
mobilidade reduzida.

Considerando a existência de um estrangulamento 
na Rua Capitão Lebre na aproximação à nova 
Rotunda do Botafogo, a CMA negociou a cedência 

RUA CAPITÃO LEBRE
ARADAS

de uma pequena parcela do terreno que provoca o 
referido estrangulamento com o objetivo de criar 
continuidade no passeio para circulação pedonal de 
ligação entre a rotunda e a zona urbana. 
Esta ação tem como contrapartida a execução pela 
CMA de um novo muro de vedação em toda a frente 
do terreno. A obra integra-se numa empreitada de 
muros de suporte no valor de 92,5 mil euros e que 
inclui também a execução de muros de contenção 
na rotunda das Agras, no novo acesso à A25, após o 
Canal de S. Roque.
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NOVA VARIANTE
EM CACIA
A empreitada de construção da Nova Variante 
Rodoviária de Cacia conhece a sua fase final de 
execução com o início dos trabalhos de saneamento de 
solos e infraestruturas de esgotos domésticos e águas 
pluviais, no segundo troço da ex-EN109.
Começaram também os trabalhos de abertura de 
vala para passagem das redes aéreas de ITUR e Baixa 
Tensão a rede subterrânea.
A nova Variante Rodoviária de Cacia integra-se no 

RUA MARITONA E 
RUA CONSELHEIRO 
ARNALDO VIDAL
Está em curso a empreitada de reabilitação da Rua 
da Maritona e da Rua Conselheiro Arnaldo Vidal (em 
Oliveirinha) que representa um investimento da Câmara 
Municipal de Aveiro de 269 mil euros, executada pela 
empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.
Além da alteração da solução do pavimento para 
betuminoso (eliminando o cubo de granito), existirá 
também intervenção ao nível da rede de drenagem de 
águas pluviais, criação de zonas de estacionamento e 
passeios, melhorando a segurança da circulação para 
peões e automóveis.

Estão concluídos os trabalhos no Bairro da Bela Vista, 
criando dois novos espaços públicos com o Parque Infantil 
e Zona de Estar (através da ocupação de duas parcelas de 
terreno propriedade da Câmara Municipal de Aveiro). 
Pretende-se com esta intervenção dar mais um contributo 
para a dinamização social e comunitária do Bairro. 
Relembramos que este espaço, estava desqualificado 
com habitações sociais devolutas e em estado de ruína.

BAIRRO DA BELA VISTA

Plano de Pormenor desta Zona Industrial de Cacia / 
PPPZIC, representando um investimento total de cerca 
de 1,2 milhões de euros, cuja execução está em pleno 
desenvolvimento, constituindo uma condição necessária 
para a construção da nova fábrica, para a qualidade de 
vida dos residentes na zona nascente de Cacia e para a 
segurança dos automobilistas que circulam naquela zona.

JARDIM DO BAIRRO DA 
GULBENKIAN
Após o investimento de 130 mil euros na requalificação 
do Bairro da Gulbenkian realizado em 2016, a CMA 
segue com a qualificação do Jardim do Bairro da 
Gulbenkian visando a criação de um espaço mais 
acolhedor, criando novos percursos pedonais, 
instalando um Parque Infantil e substituindo algumas 
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INTERVENÇÃO
NA RUA GENERAL 
COSTA CASCAIS
Integrado na empreitada de pavimentações em fase 
de conclusão  a requalificação da Rua General Costa 
Cascais, em Esgueira, no troço entre a ex-EN109 e a 
bifurcação para a Rua do Caião.
Numa primeira fase a intervenção foi realizada pela 

CENTRO CORDENADOR 
DE TRANSPORTES
Continua em franca execução e desenvolvimento as 
obras no Centro Coordenador de Transportes.
A obra assume particular importância pela função que 
terá na gestão dos transportes rodoviários na Cidade, 
no Município e na Região de Aveiro.
Com um investimento de cerca de 417 mil euros, o 
edifício deverá estar concluído durante o primeiro 
semestre do presente ano.

empresa AdRA - Águas da Região de Aveiro com 
renovação da rede de abastecimento de água, seguindo-
se a intervenção da CMA ao nível da infraestrutura 
de drenagem de águas pluviais, repavimentação, 
melhoramentos nos passeios para circulação pedonal e 
reforço da sinalização horizontal e vertical.

das árvores existentes.
A obra insere-se na empreitada que requalificou 
também o Bairro da Bela Vista, num investimento total 
de mais de 92 mil euros.

Decorrem a bom ritmo os trabalhos  de intervenção nos 
espaços do Museu Arte Nova e Museu da Cidade de 
Aveiro, um trabalho com um custo de 112 mil euros e que 
irá resolver problemas de infiltrações nos dois espaços.
Estes problemas já tinham obrigado, em algumas 
situações, ao encerramento dos espaços expositivos, o 
que provocou constrangimentos objetivos na gestão dos 
espaços e dos visitantes, assim como danos no espólio. 

INTERVENÇÃO 
NOS MUSEUS

Está em fase de conclusão a qualificação da  
infraestrutura rodoviária  na Rua Luís de Camões, em 
Esgueira, enquanto que na Quinta do Cruzeiro continuam 
os trabalhos de requalificação do espaço público.
Esta intervenção representa um investimento de 
aproximadamente 150 mil euros.

QUINTA DO CRUZEIRO
E RUA LUÍS DE CAMÕES
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ESCOLA BÁSICA DE 
1º CICLO DE SÃO 
BERNARDO

ESCOLAS MAGALHÃES LIMA E JOÃO AFONSO

USF ARADAS
Estão em curso os atos preparativos para o arranque 
da obra de reabilitação da Unidade de Saúde Familiar 
(USF) de Aradas, com a instalação dos contentores 
– 90 mil euros – que substituirão esta USF durante a 
empreitada.
Com um custo total de 200 mil euros a obra de 
requalificação da USF de Aradas, tem como finalidade 
e objetivo, melhorar as atuais infraestruturas, 
adequando-as às necessidades de prestação 
de cuidados de saúde primários, melhorando as 
condições térmicas e de ventilação dos edifícios assim 
como a funcionalidade de alguns dos compartimentos 
existentes. Este investimento é cofinanciado pelos 
Fundos Comunitários do Centro 2020.

Está em curso a obra para a construção da nova Escola 
Básica de São Bernardo, um novo investimento de mais 
de 700 mil euros, do Município de Aveiro.
A nova Escola Básica de São Bernardo será um edifício 
de arquitectura contemporânea, integrado na EB 2,3, 
implantado entre o refeitório e o pavilhão polidesportivo, 
oferecendo espaços confortáveis e transportando uma 
luz constante.
Com esta nova Escola será substituída a “Escola 
Provisória” já com oito anos, que funciona em 
contentores.

Continuam em franca execução as obras de Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima 
e da Escola Básica João Afonso de Aveiro, representando um novo investimento da Câmara Municipal de 
aproximadamente 2,5 M €, a co-financiar pelo Portugal 2020 no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial da CI Região de Aveiro.
A Educação assume-se como uma aposta política prioritária na qual a CMA reconhece a necessidade de realização 
de importantes investimentos visando a melhoria das condições para o ensino através da requalificação do parque 
escolar.
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USF DE SÃO JACINTO
Em São Jacinto continuam os trabalhos de remodelação 
da USF local, melhorando as condições térmicas e de 
ventilação do edifício assim como a funcionalidade de 
alguns dos compartimentos existentes. 
A obra no valor de 108 mil euros é um investimento 
cofinanciado pelos Fundos Comunitários do Centro 
2020, no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão 
Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro, que em devido tempo conseguimos garantir.

MODERNIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
A Câmara Municipal de Aveiro, em parceria 
com EDP Distribuição, concluiu recentemente a 
remodelação da rede de Iluminação Pública nas 
zonas envolventes da  Igreja Matriz de Sarrazola 
(Cacia), da Loja do Cidadão (Rua Dr. Orlando de 
Oliveira) e do Pavilhão dos Galitos. 
Estas intervenções tiveram como objetivo 
modernizar a rede, melhorando a qualidade da 
iluminação e a sua integração paisagística. Na 
envolvente da Igreja Matriz de Sarrazola foram 

DEMOLIÇÃO
ANTIGOS ARMAZÉNS 
DA CMA
Os Antigos Armazéns da Câmara Municipal de Aveiro 
(junto à Escola Básica João Afonso de Aveiro) serão 
demolidos pela empresa Urbiplantec – Urbanizações e 
Terraplanagens, Lda. pelo preço de 154 mil euros.
Com esta operação de demolição, será promovida a 
limpeza do espaço e construído, provisoriamente, um 
novo parque de estacionamento, estando em paralelo 
a ser dado seguimento à execução do memorando 
“Mais Conhecimento Melhor Saúde em Aveiro” (entre 
a Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal de 
Aveiro e o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, com o 
envolvimento também da Universidade Nova de Lisboa 
e a Administração Regional de Saúde do Centro).
Dá-se também cumprimento ao Protocolo de 
Cooperação entre a Câmara Municipal e o Sport Clube 
Beira-Mar para a utilização de toda a área dos terrenos 
integrados no Plano de Pormenor do Parque para 
equipamento hospitalar (edifícios e infraestruturas de 
suporte), apostando na criação de novas áreas para 
ao Hospital, de um Hospital Escola e de um Centro 
Académico Clínico, apoiada fundamentalmente na 
qualificação e ampliação de instalações existentes, 
no fomento do empreendedorismo e da inovação 
nas áreas das ciências médicas, da saúde e da 
investigação, melhorando os serviços de saúde e 
consequente qualidade de vida da população.

Está a decorrer o concurso para a Reabilitação do edifício 
da USF de Santa Joana, pelo valor de 54,2 mil euros.
Continuando a política de reabilitação das Extensões de 
Saúde e USF’s no nosso Município, esta intervenção vai 
permitir resolver um conjunto de patologias do edifício, 
prolongando a sua vida útil, nomeadamente através da 
recuperação exterior das alvenarias e das coberturas, para 
que possa continuar a oferecer mais e melhor conforto aos 
profissionais e utentes.

USF DE SANTA JOANA substituídas as antigas colunas e as respetivas 
luminárias e nas outras duas intervenções foram 
mudadas as luminárias existentes (globos).
No total foram substituídas 63 luminárias e o custo 
total destas remodelações representaram um 
investimento de cerca de 14,5 mil euros.
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 OUTRAS OBRAS EM CURSO

> Novo Centro de Visitação e Qualificação de Recursos  
 da Reserva das Dunas de São Jacinto (Polis Litoral Ria  
 de Aveiro)
> Via Ecológica Ciclável (Polis Litoral Ria de Aveiro)

 OBRAS A INICIAR BREVEMENTE

> Acesso ao Molhe Norte (nova Vedação do RI10)
> Instalação do parque de merendas e zona infantil 
 na Rua do Cardal (Aradas)

 PROJETOS EM CURSO

> Ampliação do CE de Verdemilho e nova via de acesso
> Empreitada Global de Pavimentações
> Estabilização do Talude da Rua Padre Arménio
> Ligação Eixo-Aveiro (antiga EN230)
> Ligação em Ciclovia UA/Estação
> Novo Parque de Estacionamento a nascente da 
 Estação CP
> Qualificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho
> Qualificação da Rua Direita de Verba
> Reabilitação da Estrada de São Bernardo
> Reabilitação do Centro Histórico de Esgueira
> Requalificação da Rua João Casal
> Requalificação do Bar da praia de S.Jacinto
> Remodelação da USF de Eixo
> Rotunda junto ao Solar das Estátuas
> Rua da Pega
> Rua Direita da Quinta do Picado
> Ruas do Gravito e Carmo

CONCURSOS A DECORRER

> Qualificação do Museu Arte Nova
> Requalificação da Ponte do Laço
> Reparação de Rombos no Rio Vouga (CI Região
 de Aveiro)

E AINDA...REFORÇO DA 
SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA
Durante o mês de janeiro procedeu-se à 
aplicação de juntas de dilatação sobre três 
pontes em eixos rodoviários importantes 
do Município, com um valor de execução
de 45 mil euros.
As intervenções realizaram-se na passagem 
superior da ex-EN109, sobre a EN335 (junto ao 
Pingo Doce), na passagem superior sobre
o caminho-de-ferro, no Olho D’Água (na 
ligação a Mataduços) e na ponte sobre a 
ex-EN109 (perto da Zona Industrial), na Rua 
Elísio Filinto Feio, em Esgueira.
Ao mesmo tempo, o Município de Aveiro iniciou 
um programa de remarcação de mais de 160 
passadeiras, num valor de investimento de 47 mil 
euros, que visa o reforço da segurança rodoviária. 
Esta ação tem como objetivo a pintura de 
passadeiras nos principais eixos urbanos e 
rodoviários da cidade, tais como o Bairro da 
Forca (50), o Bairro do Liceu (52) ou a zona
urbana das Barrocas (30). 
A remarcação incluiu outras freguesias do 
Município, nomeadamente a Oliveirinha (27) 
e a Santa Joana (10). Nesta última freguesia, 
a Câmara Municipal aposta também na 
reformulação de toda a sinalização vertical e 
horizontal da Rua de São Brás, onde para além 
das passadeiras, será renovada a marcação 
de linhas amarelas, linhas brancas contínuas e 
descontínuas, marcação do local de paragem dos 
transportes públicos, lugares de estacionamento 
destinados a pessoas de mobilidade reduzida e 
percurso sinalizado para peões.
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Iniciou-se em janeiro o procedimento para Apoio 
à Atividade Regular e para Apoio ao Investimento, 
para a época desportiva/ano letivo 2017/2018 
às Associações Desportivas e das Associações 
de Pais, estando o processoe em fase de análise.
Com um balanço extremamente positivo relativo 
ao primeiro ano de execução do Programa 
Municipal de Apoio às Associações, a Câmara 
Municipal de Aveiro continua a aposta na 
cooperação e no apoio às Associações Desportivas 
e de Pais, como áreas de grande importância no 
desenvolvimento do Município e na dinamização 
da Comunidade, por força do relevante interesse 
público, pelo que, para além de todo o trabalho de 
cooperação que se tem realizado ao nível do apoio 
logístico, da isenção de taxas, da cedência de 
edifícios, equipamentos, transportes e materiais, 
entre outros.
A CMA prevê um investimento de 952 mil euros 
de apoio, à atividade e aos investimentos das 
Associações do Município de Aveiro durante o
ano 2018.

A abertura dos processos de candidatura para 
Apoio às restantes Associações do Município 
ocorre até ao final do primeiro trimestre de 2018.

Mais informações disponíveis na página eletrónica 
do Município em www.cm-aveiro.pt .

MUNICÍPIO 
DE AVEIRO 
APOIA AS 
ASSOCIAÇÕES

GESTÃO
MUNICIPAL

INSTALAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE 
PUBLICIDADE
Está aberto o concurso público internacional para 
a Concessão do Direito de Ocupação de Espaço 
Público para Instalação e Exploração de Publicidade 
por um período de 15 anos. A concessão surge após 
um rigoroso e complexo trabalho de levantamento e 
caracterização de todo o mobiliário urbano existente
no Município de Aveiro, com o objetivo de criar 
condições de segurança e abrigos para os locais 
de paragem das linhas da rede, assim como a sua 
valorização e requalificação, concluída que está a 
concessão dos serviços públicos de transportes 
rodoviário de passageiros. 
No total vão ser instalados 227 novos abrigos de 
passageiros, três Quiosques, 185 Mupis, sete mupis 
digitais interativos, 30 Outdoors e 25 Minis (isolados 
e acoplados a abrigos de passageiros), por todo o 
Município de Aveiro.
O valor do contrato a celebrar contém, além do 
pagamento da contrapartida financeira anual à Câmara 
Municipal, no montante mínimo de 500 mil euros, 
o investimento pelo concessionário na aquisição e 
instalação do mobiliário urbano, com a contrapartida 
da exploração da publicidade comercial nesse 
mobiliário urbano, em regime de exclusividade. 
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A CMA  tem em curso uma revisão  aos 
regulamentos das feiras, venda ambulante, 
mercados e atividades diversas do município 
de aveiro; regulamento municipal de apoio 
às associações; regulamento do cais dos 
pescadores de são jacinto; regulamento dos 
canais urbanos da ria de aveiro; regulamento 
municipal de taxas e outras receitas e do 
regulamento de gestão da mobilidade. 
O periodo de participação pública para 
recolha de contributos decorreu até ao 
passado dia 31 de janeiro, estando neste 
momento a ser preparada a versão final 
para submissão a aprovação pela Câmara e 
Assembleia Municipal . 

REGULAMENTOS 
MUNICIPAIS
EM REVISÃO

Foi adjudicado o projeto do Centro Intermunicipal de Recolha 
Oficial de Animais - CIROA, para três polos de Aveiro, Águeda 
e Ovar pelo valor global de 49,3 mil euros, pela empresa 
Genera Lda., com um prazo de execução de 3 meses. 
O Conselho Intermunicipal entende que é mais um passo 
para minorar e tentar resolver um problema que afeta 
todos os Municípios associados e que se viu agravado 
pela entrada em vigor da nova Lei, avançando assim a 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro numa 
solução de gestão integrada à escala intermunicipal, com 
um investimento estimado de 2,5 milhões de euros.

CENTRO DE 
RECOLHA OFICIAL 
DE ANIMAIS

A CMA deliberou aprovar a implementação do passe intermodal AveiroBus - Transdev, que vai permitir que os 
utentes regulares da Aveirobus (titulares de passe), passem a poder usar as carreiras intermunicipais que a 
Transdev executa com passagem no Município de Aveiro, nas deslocações dentro do Município de Aveiro sem 
qualquer acréscimo de custo, a partir do próximo dia 1 de abril de 2018.
Os utilizadores da Transdev dessas carreiras intermunicipais (titulares de passe) podem usar as carreiras AveiroBus, 
com um acréscimo de 11 euros, na assinatura mensal.
Com o objetivo de promoção da melhoria da qualidade da oferta, a CMA segue a sua estratégia de fomentar a 
utilização do transporte público, em detrimento do transporte individual privado.
Aveiro é lugar de origem e destino de inúmeras carreiras intermunicipais e interregionais que não possuem integração 
com as linhas AveiroBus, o que agora vai acontecer com esta integração intermodal, sendo que com a ativação do 
Centro Coordenador de Transportes / CCT, junto à Estação de Caminhos-de-Ferro, outras operações de articulação 
de linhas de transportes de passageiros vão ser implementadas, nomeadamente com os denominados “expressos”. 

PASSE INTERMODAL   AVEIROBUS-TRANSDEV 
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A Câmara Municipal de Aveiro  e 
a Marinha Portuguesa acordaram 
um Memorando de Entendimento 
para a resolução da situação 
pendente no que concerne à 
cedência do edifício da antiga 
Capitania do Porto de Aveiro, 
localizado na Avenida Dr. Lourenço 
Peixinho.
Por despacho conjunto dos 
Ministros das Finanças e da Defesa 
Nacional, datado de 8 de Janeiro 
de 2002, foi determinada, com 
efeito a partir dessa data, a entrega 
material à CMA, no estado em que 
se encontrava, do antigo Edifício da 
Capitania do Porto de Aveiro, o que 
ocorreu, no âmbito de um Acordo 
formal entre as partes. 
Como contrapartida da cedência 
do antigo edifício da Capitania do 
Porto de Aveiro, a CMA assumiu 
custear as despesas com os 
arrendamentos das residências 
do Capitão do Porto e do Patrão-
Mor, até que fossem entregues à 
Marinha pela CMA, em substituição 
das arrendadas, novas residências, 

o que não ocorreu.
Foi, igualmente, determinada, 
através do referido despacho, 
a entrega do Antigo 
Aquartelamento da Polícia 
Marítima do Cais do Paraíso à 
CMA, o que não aconteceu.
Por essa entrega do 
Aquartelamento, a CMA obrigou-se 
a entregar duas residências para 
alojamento do Capitão do Porto 
e do Patrão-Mor, com a respetiva 
transferência da propriedade a 
favor da Marinha / do Ministério 
da Defesa Nacional, bem como 
edificar uma instalação destinada 
à Polícia Marítima junto do novo 
edifício da Capitania do Porto de 
Aveiro, devendo ser celebrado um 
protocolo para esse efeito, o que 
não ocorreu.
O referido protocolo aprovado pela 
CMA a 7 de abril de 2000 e pela 
Assembleia Municipal de Aveiro a 
11 de maio de 2000, carece pois 
de cumprimento objetivo e total, 
no âmbito das boas relações 
entre a CMA e a Marinha, assim 

como do interesse público, 
regularizando todas as situações 
financeiras e patrimoniais em 
dívida, maioritariamente pelo 
incumprimento da CMA para com 
a Marinha, tendo-se acordado o 
não pagamento das rendas das 
residências do Capitão de Porto e 
do Patrão-Mor, valor de montante 
relevante.
Assim sendo a CMA e o Direção-
Geral da Autoridade Marítima / 
Marinha acordaram firmar um 
Memorando de Entendimento 
tendente à cessão definitiva, 
com a transferência da 
propriedade, a favor do Município 
de Aveiro do antigo edifício da 
Capitania do Porto de Aveiro e 
do Aquartelamento do Caís do 
Paraíso, bem como à atualização 
das respetivas contrapartidas 
adaptadas às atuais necessidades 
da Marinha, nomeadamente no 
que respeita à Sede da Capitania, 
Quartel da Polícia Marítima, e 
Residências do Capitão de Porto
e Patrão-Mor. 

MUNICÍPIO CUMPRE 
ACORDO COM QUASE 
20 ANOS

MEMORANDO
DE ENTENDIMENTO 

COM A MARINHA 
PORTUGUESA



Exposição PEDUCA

PEDUCA

Viva a Cidade - Projeto Rua Verde

17 de março

17 de março

20 de março

17 a 23 de março

24 MAR a 25 ABR > Exposição Itinerante PEDUCA estará   
    na Feira de Março, durante todo o mês.

INFORMAR
O programa pensado teve como objetivo informar 
sobre o desenvolvimento dos diferentes projetos 
PEDUCA e investimentos privados, apresentando 
também incentivos e práticas importantes para a 
valorização da Área de Reabilitação Urbana da Cidade 
de Aveiro.

EXPOR
A exposição PEDUCA é uma exposição itinerante e 
dinâmica, que permite ser atualizada para apresentar 
as diferentes fases de evolução dos projetos ao longo 
da sua implementação.

DEBATER
Pretendeu-se envolver a comunidade local no desenho 
das soluções de projeto. Estas sessões permitiram 
recolher contributos da população aveirense para o 
desenvolvimento dos projetos de execução.

CONHECER
Realizaram-se visitas guiadas aos edifícios que 
serão alvo de intervenção, em conjunto com os seus 
projetistas, dando a conhecer os projetos de execução 
para esses edifícios cujas obras se iniciam em 2018.
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A “Semana PEDUCA” decorreu de 17 a 23 de março, 
em vários espaços do Município de Aveiro, e 
integrou momentos de informação e debate sobre 
as intervenções previstas no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), 
para que os Munícipes possam conhecer e participar no 
desenvolvimento dos projectos que integram este plano 
de investimentos.
A CMA prossegue o seu trabalho de desenvolvimento dos 
investimentos PEDUCA realizando ações de comunicação 
e debate com os Cidadãos desde o seu início, sendo esta 
a terceira ação formal que realizámos, além das muitas 
ações informais que semanalmente ocorrem. 
Ao longo desta semana foram dinamizadas 
conferências, exposições, sessões técnicas, visitas 
guiadas aos locais de algumas obras e reuniões de 
trabalho para desenvolvimento e discussão dos projetos 
com o envolvimento direto da população aveirense.
Foi uma Semana de enorme participação, desde logo 
pela Conferência PEDUCA, com cerca de 200 pessoas 
e que deu a conhecer o projeto para a Av. Dr. Lourenço 
Peixinho, para a Rua da Pêga e para o Parque de 
Estacionamento junto à Estação da CP.

VISITAS GUIDAS
A CMA dinamizou um conjunto de visitas guiadas aos 
edifícios alvo de intervenção, em conjunto com os seus 
projetistas, de modo a dar a conhecer à população 
os projetos desses edifícios pela voz do seu criador. 
Destaque para as visitas ao Edificío Fernando Távora  
com o Arquiteto Jose Bernardo Távora e à Estação 
da CP, com o Arquiteto João Mendes Ribeiro, ambas 
bastante participadas, e que ajudaram a esclarecer os 
munícipes sobre as principais alterações propostas.
O PEDUCA é uma aposta prioritária da CMA no atual 
mandato autárquico 2017/2021 (dando seguimento 
ao trabalho realizado no anterior mandato), com 
a execução de investimentos de qualificação e 
valorização da Cidade e do Município de Aveiro, 
aproveitando também a oportunidade de financiamento 
dos Fundos Comunitários do Portugal 2020.

MAIS UMA AÇÃO DE PROXIMIDADE 
COM OS CIDADÃOS

Conferência PEDUCA
17 de março

Visita Guiada - Edifício da Estação da CP
com Arq. João Mendes Ribeiro

23 de março

Visita Guiada - Edifício Fernando Távora
com Arq. José Bernardo Távora

20 de março
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Limite Área de  
Reabilitação Urbana

Plano de Ação  
para a  
Regeneração  
Urbana

Plano de  
Mobilidade  
Urbana Sustentável

Plano de Ação  
Integrado para  
as Comunidades  
Desfavorecidas

Outros
Investimentos

O Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano da 
Cidade de Aveiro (PEDUCA) é 
uma aposta prioritária da Câmara 
Municipal de Aveiro, ao nível do 
investimento de qualificação 
e valorização da Cidade e do 
Município de Aveiro, aproveitando 
a oportunidade de financiamento 
dos Fundos Comunitários do 
Portugal2020. Os investimentos 
PEDUCA e os outros projetos 
de investimento público na sua 
área de intervenção atingem um 
montante global de cerca de 25 
milhões de euros.
Convidamos todos os cidadãos 
a acompanhar este importante 
processo e a participar de forma 
ativa no seu desenvolvimento.

CONHEÇA MAIS EM : www.cm-aveiro.pt/peduca
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O “Viva a Cidade” pretende 
promover uma cultura de 
participação e cidadania ativa, 
com a particularidade de obrigar 
a apresentação de propostas 
circunscritas à Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) 
definida pelo Município. 
Depois de no passado mês de 
janeiro terem sido escolhidas 7 
propostas, a serem desenvolvidas 
nos próximos meses, ao longo 
da Semana PEDUCA os cidadãos 
foram convidados a dar contributos 
à sua concretização.
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 - Reforço das Vivências 
Urbanas” do Plano de Ação 
Integrado de Regeneração Urbana 
(PARU) que é parte integrante do 
PEDUCA. Este programa é, assim, 
apoiado por fundos da União 
Europeia, através do Programa 
C2020, sendo cofinanciado em 
cerca de 172 mil euros pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER)

O QUE É O 
“VIVA A CIDADE”?

O programa “Viva a Cidade”, a Ligação Ciclável Estação da CP – UA 
e o Centro Histórico de Esgueira, foram os temas principais do 
Debate durante esta Semana dedicada ao Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro.
As sessões envolveram a comunidade local, sempre presente em 
grande número, no desenvolvimento das soluções urbanísticas 
para a sua área de residência. Nestas atividades foram 
apresentadas as soluções propostas e recolhidos contributos da 
população para o desenvolvimento do projeto de execução. 

LIGAÇÃO CICLÁVEL CP – UA 
Criar alternativas e melhorar as condições para os modos suaves de 
mobilidade, garantindo a segurança ao peão e ao ciclista. A definição de 
um corredor de mobilidade suave / ciclovia entre a Universidade de Aveiro 
e a Estação da CP é um dos principais projetos que foi apresentado e 
debatido com os munícipes.

CENTRO HISTÓRICO DE ESGUEIRA
Um dos pontos de maior confluência na área urbana da Cidade 
de Aveiro é o Núcleo Central de Esgueira, um espaço à procura 
de qualificação, por forma garantir  a continuidade de percursos, 
privilegiando os espaços de estar. 
O auditório do Centro Cultural de Esgueira, recebeu a apresentação 
do projeto, que contou com a participação dos residentes, mas 
também de aveirenses de outros pontos do município. Qualificar 
as acessibilidades, melhorar as condições para os modos 
suaves, promovendo a qualidade de espaços e aumentando a 
atractividade, foram os principais objetivos apresentados para 
um espaço onde é fundamental uma intervenção capaz de captar 
novas dinâmicas.

“WORKSHOPS” PARA INFORMAR
Numa Semana repleta de informação e proximidade, a CMA 
apresentou também dois “Workshops”, o primeiro, no dia 
21 de março, relativo a “Soluções Inovadoras no âmbito da 
Construção Sustentável”, o segundo, no encerramento da 
Semana PEDUCA, no dia 23 de março, e tem que ver com as 
“Técnicas Construtivas características de Aveiro”. 
Enquanto no primeiro “Workshop” o objetivo foi debater algumas 
soluções sustentáveis como uma oportunidade de diferenciação 
nos mercados e resposta ao uso eficiente de recursos, no 
“Workshop” de encerramento o principal fim foi discutir o 
tema de forma alargada, envolvendo investigadores, técnicos, 
autarcas, investidores e sociedade em geral as técnicas 
construtivas de Aveiro.

DEBATER E INFORMAR
OS CIDADÃOS



No passado mês de fevereiro, Aveiro recebeu o debate sobre 
o Cluster do Mar no Parque de Exposições, uma iniciativa do 
grupo editorial Vida Económica, INEXS TEC, Fórum Oceano 
com a colaboração da Câmara Municipal de Aveiro. 
Com a presença do Presidente da CMA, este importante 
Fórum teve como temas principais, «Projetos de Inovação 
para o Mar», «Implicações económicas e empresariais da 
digitalização da economia do Mar» e «As Empresas e a 
Indústria 4.0», num debate que se realizou  no âmbito do 
ciclo de conferências «A Economia Portuguesa e a 
Indústria 4.0».

CLUSTER DO MAR
REUNIU EM AVEIRO

EVENTO DA NOKIA 
REALIZOU-SE EM AVEIRO
Com a colaboração da Câmara Municipal de Aveiro e a 
Universidade de Aveiro, a Nokia promoveu o evento 
“Digital World” no Parque de Feiras e Exposições de 
Aveiro em novembro passado. 
Esta ação surgiu no âmbito da parceria estratégica da 
Nokia com a Incubadora de Empresas do Município 
de Aveiro e teve como principal objetivo promover a 
exploração e o desenvolvimento das oportunidades que 
contribuem para a evolução das possibilidades
humanas da tecnologia.
O Presidente do Município de Aveiro participou no certame 
onde se debateu o tema das “Cidades Inteligentes”, com 
uma breve introdução sobre ao projeto Smart Aveiro, 
seguido de um debate sobre a importância deste tipo de 
projetos na promoção de uma melhor qualidade de vida 
para os nossos cidadãos.

GESTÃO
MUNICIPAL

INCUBADORA 
DE EMPRESAS 
COM PROCURA 
ELEVADA
Atualmente, a Incubadora de Empresas do 
Município de Aveiro - inaugurada no primeiro 
semestre de 2017 – dá apoio a 14 ideias de 
negócio e quatro empresas (startups), revelando 
uma forte procura. 
Assinalando-se também uma procura elevada 
pelos serviços de incubação virtual, a CMA 
aprovou as Normas e Regulamentos necessários, 
para poder corresponder a um significativo 
número de manifestações de interesse por parte 
de empreendedores e empresas que gostariam 
de beneficiar deste tipo de gestão.

ISENÇÃO DE 75%
No âmbito do Programa de Incubação os valores 
aprovados para a Tabela de Preços de 2018, os 
valores baseiam-se nos montantes de referência 
do ano transato, com o Município a isentar os 
interessados até 75 por cento dos custos como 
forma de apoio no âmbito da política definida.

EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO

Integrada na nova Política Municipal de Apoio ao Empreendedorismo do Município de Aveiro e dando seguimento ao 
trabalho desenvolvido no ano letivo anterior, foram aprovadas as normas de Participação do Concurso “A Tua Ideia Conta” 
(destinado ao Ensino Secundário e Profissional), a ser implementado em estreita parceria com o CLDS 3G, e ainda as 
Normas de Participação e a disponibilização de 10 mil euros para o Concurso “Uma Ideia, Um Projeto, uma Ação” (destinado 
ao Ensino Básico 1.º, 2.º e 3.º Ciclos), a ser implementado pelo Município de Aveiro.



No âmbito do Programa de Ação Educativa do Município 
de Aveiro (PAEMA) para o ano letivo de 2017/2018, a 
Câmara Municipal, com a colaboração da Orquestra 
Filarmonia das Beiras, promoveu em janeiro e fevereiro a 
iniciativa “Música na Escola” onde participaram os Alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município. 
Com o objetivo de divulgar, sensibilizar e formar o público 
infantil para a música erudita, esta iniciativa apostou na 
interação com a orquestra e o apresentador por meio 
de diversas estratégias, nomeadamente a audição ativa, 
acrescentando interatividade à experiência única e rica 
que é a de ver, ouvir e sentir uma orquestra ao vivo. 
Sob o mote “A que velocidade toca a Orquestra?”, na 
edição de 2018 a Orquestra Filarmonia das Beiras, 
dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço e com o 
Professor Jorge Castro Ribeiro como apresentador, 
decidiu abordar duas obras do compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart: a conhecida Pequena Serenata 
Noturna “Eine Kleine Nachtmusik” e os Divertimentos 
K 136 em Ré Maior e K 138 em Fá Maior. Estas obras 
reúnem ingredientes únicos que as tornam especialmente 
apropriadas para a exploração dos conteúdos, razão pela 
qual foram exploradas analogias entre a orquestra, a 
música e aspetos da vida quotidiana como andar de 
carro, fazer novas amizades ou contar e ouvir histórias, 
entre outras coisas.
A edição deste ano contou com a participação de 3240 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município que, 
divididos em cinco sessões, puderam participar na 
preparação de um concerto.
A sessão de encerramento realizou-se no dia 4 de 
fevereiro, com o Concerto de Família no Teatro Aveirense, 
num momento de partilha e interação entre as Crianças 
e os seus Familiares.

EDUCAÇÃO

No âmbito do Futebol de Rua, o Município dará 
apoio a um jovem que representará o Aveiro no 
Football For Hope Festival, que se realiza durante 
o Campeonato do Mundo, na Rússia, de 18 de 
junho a 5 de julho.
Como estratégia inovadora de intervenção social, 
fomentando a aquisição de competências sociais 
indispensáveis à capacitação e integração 
social de quem vive numa situação de pobreza 
e exclusão social, e dando continuidade à 
iniciativa “MOVE-TE, Faz Acontecer”, promovida 
em conjunto com o Programa Juventude em 
Ação e com o PNED – Plano Nacional de Ética 
no Desporto, a Câmara considera fundamental o 
apoio a esta iniciativa, para o crescimento social 
do Município.

JOVEM 
AVEIRENSE 
NO CAMPEONATO
DO MUNDO NA 
RÚSSIA

“MÚSICA NA ESCOLA” 
ENVOLVEU MAIS DE 3000 ALUNOS
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ENTRUDO 
INFANTIL 
Teve lugar mais uma edição do Entrudo Infantil 
que contou com a participação de perto de 3 
mil crianças do pré-escolar e 1º ciclo de várias 
escolas públicas e privadas, cooperativas de 
ensino e IPSS’S do Município.
Durante o desfile, organizado pela Câmara 
Municipal de Aveiro, houve animação 
diversa, nomeadamente, bandas, gigantones, 
cabeçudos, palhaços, mágicos e momentos 
musicais com grupos e DJ. 
Com o desejo de reviver o espírito do carnaval 
genuíno e espontâneo, foi instalado na 
Avenida Dr. Lourenço Peixinho uma espécie 
de “sambódromo”, com bancadas, para 
que familiares, amigos e cidadãos em geral 
pudessem assistir ao desfile infantil que 
percorreu a Avenida. 
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CAMPANHA
“NO CORAÇÃO” 
Em colaboração com a SUMA, a Câmara Municipal de 
Aveiro dinamizou a Campanha de Educação Ambiental “No 
Coração” em janeiro passado, nos estabelecimentos de 
ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município de Aveiro.
“Ponha Aveiro no coração e o lixo no lugar!” foi o mote 
da ação onde se apelou 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.

“ÁGUA É VIDA”
Durante o primeiro trimestre deste ano, a 
Câmara Municipal de Aveiro e as Águas 
da Região de Aveiro (AdRA) promovem a 
Campanha de Sensibilização “Água é Vida” 
junto dos alunos do 4.º ano do Ensino Básico 
do Município de Aveiro.
Trata-se de uma ação realizada no âmbito 
do Programa de Ação Educativa do 
Município de Aveiro (PAEMA) e abrangeu 
mais de 900 alunos.
Sensibilizar para a importância da água e 
racionalização do seu consumo, valorizando 
a água como recurso natural, foi o objetivo 
principal da campanha que foi constituída 
por três etapas: apresentação do ciclo urbano 
da água, jogo pedagógico/atividade lúdica e 
experiências de laboratório.

MUNICÍPIO
MAIS AZUL
Pelo segundo ano consecutivo foi atribuído ao 
Município, o galardão de “Município Mais Azul”  
entregue pela Associação Bandeira Azul da 
Europa – ABAE, destacando-se regionalmente 
na realização de Atividades de Educação 
Ambiental concretizadas no âmbito do 
Programa Bandeira Azul.
Aveiro, a par com outros Municípios (Porto 
(Norte), Cantanhede (Centro), Mértola e Odemira 
(Alentejo), Horta (Açores), Vila Real de Santo 
António (Algarve), Lourinhã (Tejo) e Funchal 
(Madeira)) viu o seu trabalho desenvolvido na 
área da Bandeira Azul, destacado.
Para incentivar à melhoria das atividades de 
educação ambiental e para estimular uma 
competição saudável entre os promotores 
de candidaturas ao programa Bandeira Azul, 
em 2016 começaram a ser distinguidos os 
municípios mais azuis. Este ano foram avaliadas 
734 atividades de educação ambiental.

AMBIENTE
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O ano de 2017 fica marcado, para os Museus de Aveiro - Museu 
de Aveiro / Santa Joana, Museu da Cidade, Museu Arte Nova e 
Ecomuseu Marinha da Troncalhada -, por um crescimento efetivo no 
número de participantes nas atividades e nos visitantes, tendo-se 
ultrapassado, pela primeira vez, a barreira dos 100 mil visitantes, que 
representou um aumento de quase 50 por cento face ao ano anterior.
De destacar ainda que em 2017 se procedeu à aprovação de 
documentos estruturais e de estratégia de gestão, que trouxeram 
para o Município um papel pioneiro e percursor pela elaboração de 
documentos de política museológica, ainda pouco usual no País, 
destacando-se a boa experiência da delegação de competências de 
gestão do Museu de Aveiro / Santa Joana.
A realização do Boas Festas em Aveiro, o Entrudo Infantil de Aveiro, 
os dias internacionais dos Monumentos e Sítios e dos Museus, as 
Comemorações do Feriado Municipal, a Festa da Arte Nova, bem 
como a XIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro, 
foram alguns dos eventos que fizeram parte da estratégia política 
e de planeamento de gestão museológica, que concretizaram os 
excelentes resultados para os Museus de Aveiro em 2017.

PROGRAMAÇÃO PLANEADA É CHAVE PARA O SUCESSO
A realização da XIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística 
contribuiu para o expressivo acréscimo de visitantes. No entanto, 
fator decisivo a ter em linha de conta, é a existência de um 
programa regular de atividades que, com o decorrer do tempo, 
tem consolidado a imagem e a afirmação dos museus e fidelizado 
segmentos de público. A aposta em exposições com maior 
qualidade e impacto junto do público, a par com as colaborações 
com entidades externas na dinamização de iniciativas permitem 
clarificar a natureza dos resultados e exprimem o papel central 
que os Museus detêm, atualmente, no universo e nas dinâmicas 
culturais da Cidade e do Município. 

MUSEU DE AVEIRO / SANTA JOANA AUMENTA VISITAS EM 
MESES COM MENOS FLUXO
Em linha com todos os homólogos, o ex-libris dos Museus de Aveiro 

CULTURA MUSEUS DE AVEIRO 
COM ANO DE EXCELÊNCIA
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MUSEUS DE AVEIRO 
COM ANO DE EXCELÊNCIA

registou um aumento de visitantes de quase 7 por cento. Sendo por 
tradição o mês de maio o que atinge um número de visitantes mais 
elevado em relação aos restantes, o facto de em 2017 tal não ser 
expressivo e de, no cômputo global, existir um crescimento efetivo 
no total do ano, revela estar-se em presença de um comportamento 
diferente das dinâmicas de públicos e de um interesse crescente e 
continuado pelo espaço museológico e pela sua oferta patrimonial e 
cultural.

MUSEU DA CIDADE DE AVEIRO DUPLICA NÚMERO DE VISITANTES
O Museu da Cidade de Aveiro, no conjunto dos seus núcleos 
(Museu da Cidade, Museu Arte Nova e o Ecomuseu Marinha da 
Troncalhada), revela um crescimento acentuado em 2017, tendo 
duplicado o número de visitantes por comparação com o registo do 
ano anterior – de 28.238 em 2016, para 65.971 em 2017. 
Os números são também superiores em todos os seus núcleos, 
tanto nas exposições, como na participação em ações de Serviço 
Educativo, acontecendo isso também na galeria da Antiga Capitania.
Estes números são tanto mais expressivos e relevadores do bom 
trabalho efetuado, se considerarmos que o Museu esteve encerrado 
durante as duas primeiras semanas de fevereiro e com acesso 
condicionado até final de março, para obras de reabilitação.
O pólo central da estrutura polinucleada, o próprio Museu da Cidade, 
é entre os diversos núcleos o que regista um maior crescimento 
entre 2016 e 2017, o qual se cifra na ordem dos 275 por cento, no 
que respeita às exposições (passou de 7.056 visitantes em 2016 
para 26.471 em 2017), realçando-se também a nova atratividade que 
constitui o Espaço Turismo e Museus localizado no rés-do-chão do 
Museu da Cidade.
O sucesso obtido no último ano é fruto da aposta de querer 
fazer mais e melhor, do trabalho de planeamento, dinamização 
e requalificação dos diversos espaços museológicos, que terá 
continuidade em 2018 e da estratégia política que soube tirar o 
melhor proveito do crescimento turístico para potenciar o que de 
melhor o Município e a Cidade de Aveiro têm para oferecer.
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O programa “Boas Festas em Aveiro” - realizado 
pelo quarto ano consecutivo tevo como objetivo de 
assinalar o Natal, a Passagem de Ano e as Festas de 
São Gonçalinho de Aveiro.
A abertura do “Boas Festas em Aveiro”aconteceu no dia 
1 de dezembro, com a ligação da iluminação de Natal 
no Centro Histórico e da maior Árvore de Natal situada 
no cais da Fonte Nova.
No sentido de reforçar a tradição do presépio na cultura 
e tradição portuguesa, neste período foi possível visitar 
vários presépios em espaços públicos, museus e igrejas 
do centro histórico e turístico de Aveio. Neste âmbito, 
o Museu de Aveiro/Museu Santa Joana apresentou a 
exposição “Presépios de Portugal” - do antigamente à 
contemporaneidade.
“Natal e Artes de Rua” foi outra das iniciativas lúdicas 
que apresentou concertos deambulantes e animação de 
rua, por vários espaços da cidade recriando o imaginário 
festivo natalício no centro histórico e comercial da 
cidade. “Mercados de Natal” integrou as Artes no Canal 
& Feira das Velharias. O Mercado Manuel Firmino 
voltou a acolher o “Bazar de Natal” de apoio solidário, 
em simultâneo ocorreu a segunda edição do “Aveiro 
Xmas Beer”, um mercado de natal único em Portugal de 
cerveja artesanal.
Foram ainda apresentados vários concertos de Natal 
em diferentes espaços, organizado por diferentes 
entidades como sejam na Igreja da Misericórdia e a 
Igreja da Vera Cruz. 
Destaque ainda para a Passagem do Ano promovida 
pelo Município, com a colaboração da Mordomia de São 
Gonçalinho, com Fogo-de-artifício no Rossio e ainda 
com muita animação 
Outro dos eventos dos tempos de São Gonçalinho 
foram os encontros gastronómicos em grupo e 
da diáspora aveirense já ganharam tradição nos 
restaurantes de Aveiro, com o “Aveiro, Sabores com 
Tradição”. Os restaurantes aderentes foram convidados 

a criar um menu atrativo de pratos típicos a oferecer 
nas suas ementas para que perpetue na memória os 
sabores da cozinha tradicional aveirense. 
Realizou-se a teatralização de um conto inédito alusivo 
à festa, no seu 5.º capítulo, designado “Papa Cavacas 
- O Rapto de São Gonçalinho” encenado pelo Grupo 
Música Amiga, também de Aveiro.
Este evento Infantil envolveu todas as escolas do 
primeiro ciclo do Ensino Básico do Município, sendo 
acolhidas pelos Mordomos para receberem as ofertas 
– cavacas e este livro infantil. Com esta manhã 
dedicada ao Sistema Educativo, a Mordomia de São 
Gonçalinho e a CMA pretenderam reforçar a identidade 
e o imaginário da festa transmitindo-os às futuras 
gerações e contribuindo para a afirmação da festividade 
no seu percurso de inventariação enquanto Património 
Imaterial Nacional.

BOAS
FESTAS 
EM AVEIRO
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A última edição da Bienal Internacional de Cerâmica 
Artística de Aveiro contou com um crescimento na ordem 
dos 13,9 por cento de visitantes face aos números da 
edição de 2015.
Durante as seis semanas em que a exposição dos 
melhores trabalhos esteve patente ao público, a mostra 
foi visitada por mais de 14.000 pessoas que percorreram 
as diversas exposições e instalações artísticas e que 
participaram nos vários workshops, seminários e iniciativas 
do programa. 
Do público especializado em que se integraram os grupos 
provenientes de instituições de ensino vocacionadas para 
as artes e para a cerâmica em particular, a par com os 
participantes no seminário promovido pela Sociedade 
Portuguesa da Cerâmica e do Vidro, até aos não menos 
importantes visitantes individuais e aos curiosos que 
“pondo a mão na massa” sob orientação de artistas 
reconhecidos quiseram conhecer mais sobre algumas 
das técnicas de produção de cerâmica, a Bienal de 2017 
alargou a esfera do seu público. 
A XIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro 
teve ainda uma nota muito positiva no que se refere 
à adesão de artistas muito superior à edição anterior, 
e que marca a retoma da participação internacional 
(19 países) tendo-se rececionado candidaturas e sido 
selecionados artistas dos vários continentes (Europa, 
América, África e Ásia). 
Quer a participação de entidades da área cultural como 
do sector do conhecimento e inovação e ainda da 
indústria, revelaram-se uma mais-valia para o alargar de 
horizontes no que respeita à organização deste certame 
bianual que valoriza Aveiro como região primeira na arte 
e na inovação em cerâmica. 
No seu todo, a Bienal representa um fator decisivo para a 
afirmação de Aveiro como a capital nacional da cerâmica 
artística, para além de ser um forte indicador do papel que a 
cerâmica detém no mundo da criação artística internacional.

XIII BIENAL DE CERÂMICA 
COM BALANÇO MUITO 
POSITIVO TEATRO AVEIRENSE 

CELEBROU 
137ºANIVERSÁRIO 

E CONTINUA A AFIRMAR-SE 
NO PANORAMA NACIONAL

O Teatro Aveirense celebrou na passada semana o 
seu 137º Aniversário, momento que assinalamos 
com a divulgação dos resultados da gestão do 
último ano.
As comemorações do Aniversário, que decorreram 
de 1 a 10 de março, demonstraram a tendência 
verificada nos últimos dois anos e nos dois primeiros 
meses de 2018.
Nos primeiros 10 dias de março o Teatro registou 
crescimento e fidelização de novos públicos, com 
várias sessões esgotadas e com um total de 
1808 espetadores. Uma celebração de afirmação 
no panorama nacional, através de um programa 
intenso, diversificado e de qualidade, suscetível de 
captar várias gerações.
O envolvimento da comunidade assumiu um papel 
de destaque nas comemorações, fruto da aposta 
crescente no trabalho de envolvimento com o 
Município e de fidelização de públicos, marcas 
da estratégia de desenvolvimento do Teatro e 
da afirmação crescente da cultura, como fator 
estratégico de desenvolvimento do território.
Da mesma forma, o ano de 2017 fica marcado para 
o Teatro Aveirense, por um crescimento efetivo no 
número de espetadores, tendo-se ultrapassado, pela 
primeira vez, a barreira das 50 mil entradas (50557 
pessoas), que representou um aumento de quase 
24% face ao ano anterior.
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A exposição do certame  “Aveiro Jovem Criador 
2017” esteve patente no Museu de Aveiro / Santa 
Joana em exposição, os trabalhos selecionados 
pelos vários júris do concurso. 
No total foram apresentadas 76 candidaturas, sendo 
que, no total, estão expostos 95 trabalhos de 56 
concorrentes, um número superior à edição do ano 
passado (72 trabalhos de 42 concorrentes).
O “Aveiro Jovem Criador” - que vai já na sua 16.ª 
edição - pretendeu promover a participação de 
todos os jovens artistas desenvolvendo espaços de 
incentivo e de divulgação dos trabalhos produzidos 
nas áreas de arte digital, escrita (poesia), fotografia, 
música (pop/rock) e pintura. Tratou-se de uma 
iniciativa anual de âmbito nacional para jovens 
divididos em duas categorias - dos 12 aos 17 anos - 
e ainda dos 18 aos 35 anos.

ARTE DIGITAL
Faixa Etária [18-35]
Menção Honrosa
Juliana Rego de Oliveira | “Flash Back”
João Pedro Garcia Neto | “Ana”
Ana Laura Lopes Ferreira | “Pequenos grandes Tesouros”

ESCRITA
Faixa Etária [12-17]
Menção Honrosa
Ana Beatriz Pires das Neves | “Neste Poema” 

Faixa Etária [18-35]
Prémio 
Emanuel Verdade da Madalena | “A Dor do Mundo” 
Menção Honrosa
Maria de Oliveira Rego Avelãs Nunes | “Festa Criança (Excerto)” 
Lisandro Mendes Castro | “Pallor Mortis” 
Hélio Márcio Torres Portela | “O mensageiro do nada” 

AVEIRO JOVEM CRIADOR
FOTOGRAFIA
Faixa Etária [12-17]
Prémio
Miguel Castelhano de Campos Paula| “Douro Vinhateiro” 
Menção Honrosa
Miguel Castelhano de Campos Paula| “Perspetivas” 

Faixa Etária [18-35]
Prémio
Juliana Rego de Oliveira | "Memórias do Tempo"
Menção Honrosa 
Álvaro João da Silva Pires Pedro | "Rosto" 
Sara Martins Gonçalves | “Intermitências do Corpo-Percursos 
Indefinidos”
Duarte Nuno Borges Rodrigues | “The Hat Girl”
MÚSICA
Faixa Etária [18-35]
Menção Honrosa
Jónatas Eduardo Santos Pereira | “Adminto” 

PINTURA
Faixa Etária [12-17]
Prémio
Filipa Borges Martins| “Sr. Matisse, esta menina não é uma 
odalisca” 
Menção Honrosa
Bárbara Duarte de Melo | “Brainwash” e “Trust” 

Faixa Etária [18-35]
Prémio
Alexandre Manuel Cadavez Gouveia Coxo |“Eu Tiro - Reflexão 
superficial sobre o tempo 1”
Menção Honrosa
Lucy Marina Valente Pereira| “Sick Cabinet” e “Individuals” 
Rafael António Cardoso Silveira| “Planos H2” e “Untilted” 
Juliana Maria Monteiro Ribeiro | “Passado e Presente” e 
“Anamnese no Objeto” 
Rafael Fernando Oliveira | “Um silêncio devoluto” 
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FUNDADOR DA 
FUNDAÇÃO SERRALVES

AVEIRO EM DESTAQUE 
NO XANTAR 2018

PRESIDENTE 
PARTICIPOU EM 
CONGRESSO EM MACAU
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, marcou 
presença no 43º Congresso Nacional da Associação 
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo - 
APAVT, que reuniu de 23 a 27 de novembro, em Macau 
e que elegeu o Centro de Portugal como “destino 
preferido” em 2018.
No encontro, que reuniu mais de 700 congressistas, 
sendo 650 portugueses, o Presidente da CMA e 
também vogal do Turismo do Centro de Portugal, 
considerou a distinção como um incentivo para se 
continuar a fazer todos mais e melhor por Aveiro.

Desde o passado mês de dezembro o Município de 
Aveiro é membro do Conselho de Fundadores da 
Fundação de Serralves.
Desta forma a Câmara assumiu, uma comparticipação 
de 100 mil euros ao longo de quatro anos (25 mil 
euros por ano), mediante as contrapartidas acordadas, 
nomeadamente a realização de uma exposição 
anual, acompanhada de uma grande componente de 
serviço educativo e de uma publicação desenhada 
especificamente para a exposição, entradas gratuitas 
até aos 12 anos (e descontos nas entradas de jovens, 
estudantes e seniores), assim como a colaboração com 
as escolas em programas pedagógicos que visem a 
formação dos Jovens na área da cultura e ambiente.  
Este é um importante passo no crescimento da oferta 
cultural do Município, estando definido que a exposição 
de 2018 que se vai realizar no âmbito desta nova 
relação com a Fundação de Serralves terá como base 
a arte contemporânea, utilizando a coleção de que a 
Câmara Municipal é detentora.

O Município de Aveiro deslocou-se no início de fevereiro 
a Espanha, para participar na 19ª edição da Feira 
Internacional de Turismo Gastronómico – Xantar 2018, 
realizada na cidade de Ourense, Galiza.
Portugal foi o país convidado da edição de 2018, 
onde Aveiro teve lugar de destaque durante todo o 
dia de sábado, para prova e degustação dos produtos 
e sabores tradicionais aveirenses e da Região, tais 
como os Ovos Moles, a Flor de Sal e Salicórnia, Algas 
biológicas, o Vinho e Espumante da Bairrada e os 
Licores de Alguidar.
O espaço da Câmara Municipal de Aveiro em Ourense 
contou com a presença da Confraria dos Ovos Moles, 
com o lema “Juro levar os Ovos-moles de Aveiro ao 
mundo. Isso se não os comer primeiro” e a Confraria 
Gastronómica de São Gonçalo, através do seu Grão-
Mestre. 
Também em representação do Município de Aveiro, 
esteve presente a Fabrica Centro Ciência Viva da 
Universidade de Aveiro, com desmonstrações de 
química alimentar através da atividade: “A Cozinha é 
um Laboratório, a ciência por trás da gastronomia”. 
A representação de Aveiro na Feira Internacional 
teve ainda a participação do Presidente da Comissão 
Vitivinícola da Bairrada e da Associação de Produtores 
de Ovos Moles de Aveiro.
A Câmara Municipal de Aveiro quis marcar presença, 
por forma a continuar a sua política de promoção 
gastronómica além-fronteiras, numa região importante 
para a cidade em termos turísticos.
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RIBAU ESTEVES 
PRESENTE NO ENCONTRO 
NACIONAL DE ALUNOS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, participou, no passado 
mês de fevereiro, na palestra de encerramento do XVI Encontro 
Nacional de Alunos de Administração Pública (ENAAP), que se realizou 
em Mirandela, na Escola Superior de Comunicação, Administração e 
Turismo do Instituto Politécnico de Bragança.
Convidado a conversar sobre o tema, “A Cooperação Intermunicipal: 
Uma realidade ou ilusão?”, Ribau Esteves considerou como peça chave 
para a colaboração entre Municípios, “a dicotomia entre a resolução de 
um problema ou a luta para aproveitar uma oportunidade”.
O Presidente da CMA e da CI Região de Aveiro falou ainda da 
importância dos Municípios saberem “partilhar o palco, para em 
conjunto chegarem mais longe. Partilhar o poder faz-nos crescer e 
permite-nos atingir causas maiores”, disse ainda.
O debate contou também com a presença da Presidente da Câmara 
Municipal de Mirandela, Júlia Rodrigues e do Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria e da CIM Região de Leira, Raúl Castro.

ASSINATURA DE CONTRATO 
COM A EDP DE AQUISIÇÃO 
EM AGRUPAMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA
A EDP e os Municípios associados da CI Região de Aveiro (com 
exceção de Águeda) e com a própria Comunidade Intermunicipal 
assinaram o contrato de aquisição de serviços de fornecimento 
contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas em média 
tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal. 
Tal como já tinha acontecido em 2015 este ato é o corolário do 
processo de concurso público por agrupamento de entidades 
adjudicantes, gerido pela CI Região de Aveiro, tendo como base 
o trabalho da sua equipa técnica de interlocutores nesta área da 
energia, pelo valor global  de mais de 20 milhões de euros, para 
os consumos efetivamente verificados das várias instalações, 
relativas às componentes de energia ativa específicas.

CICLISMO | 
REGIÃO DE 
AVEIRO 
A Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA) recebeu, pelo segundo 
ano consecutivo, a Prova de Abertura do 
calendário nacional de elite e sub-23. 
A corrida inaugural, com partida em 
Oliveira do Bairro e chegada na Torreira, 
Murtosa, atravessou todos os Municípios 
da CIRA. 

REGIÃO
DE AVEIRO

RIBAU ESTEVES ELEITO 
VICE-PRESIDENTE DA ANMP

O Presidente da Câmara Municipal de 
Aveiro foi reeleito  primeiro Vice-Presidente 
do Conselho Diretivo da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, 
aquando da realização do XXIII Congresso 
ocorrido em final do ano passado. 

PRESIDENTE PARTICIPOU NO 
COMITÉ DAS REGIÕES DA EU

O Presidente da Câmara Municipal esteve 
presente em Bruxelas, nos passados 
dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, para 
participar no debate do Comité das 
Regiões da União Europeia, sobre o futuro 
da União Europeia e da sua Política de 
Coesão, que ocupa a ordem do dia e 
exige a participação de todos. A sessão 
plenária, contou com a participação do 
Primeiro-Ministro de Portugal com um 
importante discurso de afirmação da 
aposta de Portugal na Europa e de desafio 
a todos para fortalecer a União Europeia 
e serem tomadas decisões nesse sentido, 
no âmbito da Política de Coesão, do 
próximo Quadro Financeiro Plurianual, da 
gestão do Brexit, entre outros importantes 
dossiers. Coesão, competitividade e 
convergência para o desenvolvimento têm 
de andar cada vez mais juntos para se 
conseguir reforçar a União Europeia, com 
ganhos para os seus Estados-Membros e 
para os seus Cidadãos.



Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e 
da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), 
participou na inauguração, no passado dia 6 de março o 
novo Parque de Ciência e Inovação (PCI) da Universidade 
de Aveiro (UA).
Na sua intervenção, Ribau Esteves agradeceu a todos os 
presidentes dos 11 municípios (em funções e precedentes) 
que compõem a CIRA, e que ao longo de mais de 10 anos, 
foram “parceiros deste projeto e investidores diretos, 
dispostos a investir fora dos seus limites territoriais 
devido à importância para a região.” A Região de Aveiro é 
“caso único em Portugal: as Câmaras não investem em 
realidades físicas que não acontecem nos seus Municípios, 
somos exemplo nacional e isso prova que também neste 
aspeto, a Região de Aveiro tem provas para dar e notas 
de linha da frente, de avanço, de anteciparmos o futuro, 
à frente de um Portugal que ainda não percebeu que é a 
somar que nós somos mais fortes e mais competentes”, 
disse ainda. 
O PCI vai ter no edifício central a incubadora de empresas 
da UA, com 150 pessoas, 15 empresas e mais 10 
atividades de “coworking”, bem como 20 empresas de 
serviços partilhados, com 40 pessoas.
O Laboratório de Uso Comum das Tecnologias da 
Informação, Comunicação e Electrónica está já 
completamente lotado, com 17 empresas, onde trabalham 
mais de 150 pessoas. Outro laboratório, dedicado aos 
materiais e ao setor agro-alimentar, começará com quatro 
empresas e 30 pessoas.
O novo Parque de Ciência e Inovação / Creative Science 
Park” desenvolve-se em 35 hectares, entre os Municípios de 
Aveiro e Ílhavo e representou um investimento de cerca de 
20 milhões de euros, financiado pelos fundos europeus.

Manuel Assunção, Reitor da UA, Fernando Caçoilo, 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Ana Abrunhosa, 
Presidente da CCDR Centro e Ana Lehman, Secretária de 
Estado da Indústria, também intervieram na abertura.

PARQUE DA CIÊNCIA E INOVAÇÃO 
INAUGURADO
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INAUGURAÇÃO
DO RELVADO SINTÉTICO
DO CLUBE ESTRELA AZUL

INAUGURADO
RELVADO DA ACR BARROCA

Foi inaugurado no passado dia 3 de dezembro, o novo relvado 
sintético da Associação Cultura e Recreativa da Barroca, hon-
rando o Município um compromisso de vários anos.
Com um investimento global de 160 mil euros, financiado pela 
Câmara Municipal em três anos, com uma primeira tranche de 
60 mil euros em 2017, uma segunda de 50 mil euros em 2018 
e a última de igual valor em 2019. Trata-se de uma aposta no 
desporto em geral, e no futebol de formação em particular.
A comemoração estendeu-se ao relvado, com o jogo entre a 
equipa de veteranos locais e a CMA (0-3).

DIA DA ÁRVORE COM AÇÕES EM 
TODO O MUNICÍPIO

O Dia da Árvore e da Floresta, assinalado no dia 
21 de março, foi comemorado com um conjunto 
vasto de ações em todo o Município, com ações 
integradas no planeamento da  Ação Educativa do 
Município de Aveiro, e em parceria com o RI10 e 
com o RAIZ / Instituto de Investigação da Floresta e 
do Papel da Navigator.
O Presidente da Câmara Municipal deslocou-se 
durante a manhã ao RAIZ, onde participou, com 
cerca de 40 alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
na ação de sensibilização sobre a floresta os seus 
recursos, nomeadamente o papel, a madeira e as 
folhas.
A Câmara Municipal de Aveiro organizou uma visita 
com cerca de 120 alunos ao Horto Municipal e em 
parceria com o RI10, participou na atividade que 
levou 200 alunos do 1ºCiclo do Ensino Básico à 
Base Militar de São Jacinto.
 A Câmara Municipal de Aveiro continua a 
apostar na educação e sensibilização dos mais 
novos para a importância do contributo de todos 
para termos um Bom Ambiente, cuidando em 
especial do investimento nas crianças, os maiores 
embaixadores das boas práticas e valorização do 
meio ambiente onde vivemos.

PRESIDENTE VISITOU A 
NAVIGATOR

Durante esse mesmo dia, José Ribau Esteves 
visitou as obras da The Navigator Company (NVG), 
em Cacia, constatando a execução a muito bom 
ritmo, da empreitada de construção da sua Nova 
Fábrica de Papel Tissue.

No passado dia 11 de fevereiro foi inaugurado o novo Relvado 
Sintético do Clube Estrela Azul, numa Festa organizada pela 
Câmara Municipal de Aveiro (CMA)  e pelo Clube, preparada 
para assinalar o momento histórico da maior importância. 
Com um investimento global de 220 mil euros, financiado pela 
Câmara Municipal em três anos, com uma primeira tranche de 
80 mil euros em 2017, uma segunda de 70 mil euros em 2018 
e a última de igual valor em 2019, esta é uma importante 
aposta no desporto em geral, e no futebol de formação em 
particular, capacitando o clube de condições para desenvolver 
a sua atividade principal, honrando um compromisso de 
vários anos, como também já tinha acontecido com o apoio 
da CMA à construção do Sintético da Associação Recreativa e 
Cultural Barroca.
Dentro das quatro linhas a equipa de futebol da CMA, venceu 
(2-0) os veteranos do Estrela Azul.
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA

16. NOV
Gabinete de apoio aos vereadores que exercem funções a tempo inteiro – O Executivo tomou 
conhecimento do Despacho do Sr. Presidente de 1 de novembro de 2017 que designou para integrar 
o Gabinete de Apoio aos Vereadores que exercem funções a tempo inteiro Ana Manuel Torres Pereira, 
para exercer funções de Secretária, e Carlos Pedro Ferreira Lopes, para exercer funções de Secretário.

Delimitação da área de reconstrução urgente para habitação ou atividade económica – Deliberado, 
por unanimidade, aprovar a proposta a submeter a deliberação da Assembleia Municipal da 
“Delimitação das áreas de reconstrução urgente para habitação ou atividade económica”.

Feira de Março 2018 – Deliberado, por unanimidade, manter a Aveiro-Expo – Parque de Exposições, 
E.M.- em liquidação, como entidade responsável pela organização, gestão e exploração da edição de 
2018 da Feira de Março.

Dissolução e Extinção da AGIR – Deliberado, por unanimidade, integrar os ativos e passivos constantes 
no Relatório Final dos Liquidatários, nas contas do Município, bem como o registo do compromisso do 
passivo no montante 1.000,00€ e anulação da dívida constante nas contas do Município à AGIR no 
montante de 200,00€. 

Concurso Público Internacional n.º 07/17 para “Aquisição de Serviços de Recolha e Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana” - Erros e Omissões - Deliberado, por 
unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente de 2 de novembro de 2017, que aprovou a lista de 
erros e omissões apresentados no âmbito do caderno de encargos.

Concurso Público Internacional para “Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações 
alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e 
Baixa Tensão Normal - Iluminação Pública (BTN-IP) às Entidades que integram o Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes - Adjudicação à EDP – Comercial - Comercialização de Energia, S.A. - 
Deliberado, por unanimidade, adjudicar ao concorrente classificado em 1.º lugar “EDP COMERCIAL 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.”, com base na proposta formulada no Relatório Final, elaborado 
pelo Júri do Procedimento, conduzido pela CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Concurso Público Internacional - “Prestação de Serviços na Área dos Seguros” - Abertura de 
procedimento - Deliberado, por unanimidade, autorizar a realização da despesa no montante de 
766.000,00€, isentos de IVA; autorizar a abertura de procedimento de “Prestação de Serviços na Área 
dos Seguros”, por concurso público internacional, para o Município de Aveiro, pelo período de 3 anos e 
pelo valor base de 766.000,00€, isentos de IVA.

Fundação de Serralves - Estatuto de Fundador da Fundação de Serralves - Deliberado, por 
unanimidade aprovar a adesão do Município de Aveiro ao Conselho de Fundadores, assinando a minuta 
do Protocolo de Fundador, e comparticipar a Fundação de Serralves no valor de 100.000,00€, ao longo 
de 4 anos.

Protocolo de colaboração para implementação de serviços de refeições escolares aos Alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico – 2017/2018 - Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas do protocolo 
de colaboração a celebrar com as Instituições: Centro Social e Paroquial de São Jacinto, Centro Social 
e Paroquial da Vera Cruz, Florinhas do Vouga, Centro Social Esgueira e Centro Infância Arte e Qualidade.

Adenda ao Protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Agrupamento 
de Escolas de Aveiro - 2016/2017 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta da adenda ao 
protocolo. 

Protocolo de colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, para Apoio 
à Gestão Escolar - 2017/2018 - Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas dos protocolos 
de colaboração, e consequente autorizar a transferência de 107.776,20€ para os Agrupamentos de 
Escolas do Município de Aveiro.

Alteração de um agregado familiar residente no Bairro Social da Bela Vista, Freguesia de Esgueira 
- Proposta n.º 61/2017 - Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização do agregado familiar e 
atualizar o contrato de arrendamento apoiado e respetivo cálculo da renda.

Mudança de titularidade de contrato de arrendamento apoiado de uma habitação sita em Cacia 
- Proposta n.º 65/2017 - Deliberado, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade e a 
celebração de contrato de arrendamento.

Mudança de titularidade de contrato de arrendamento apoiado e alteração da composição do 
agregado familiar, residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 69/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a alteração de titularidade, a composição do agregado familiar, a adequação do 
cálculo da renda e celebração de novo contrato de arrendamento apoiado.
 
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 70/2017 - Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização do agregado familiar e atualizar o 
correspondente valor da renda apoiada, bem como a celebração de contrato de arrendamento apoiado.  

Procedimento concursal por classificação para atribuição de habitação, em regime de arrendamento 
apoiado, propriedade do Município de Aveiro - Proposta n.º 72/2017 - Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a abertura do “Concurso por Classificação para Atribuição de Habitação em regime de 
arrendamento apoiado propriedade do Município de Aveiro”, e aprovar as peças do procedimento.

Alteração de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 73/2017 
- Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração no agregado familiar do titular do contrato de 
arrendamento de habitação social.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 62/2017  - 
Deliberado, por unanimidade,  atribuir apoio económico no valor de 561,76€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 63/2017 - 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 280,88€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 64/2017 - 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 561,76€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 66/2017 - 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 280,88€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 67/2017 - 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 561,76€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 68/2017 - 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 561,76€.

Concurso Público n.º OM/CP/14/17 para a “Reabilitação da Casa Municipal da Juventude/Cidadania” 
- Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente ordenado em 1.º lugar “PEMI – 
Construção e Engenharia, Lda.” pelo preço contratual de 144.765,92€ + IVA.

Processo de Obras n.º 310/2004 - Vitor José Carvalho Rego - Deliberado, por unanimidade, declarar 
a caducidade do alvará de obras de construção n.º 57/2013Processo de Obras n.º 96/2006 - Grilo & 
Morgado, Lda. - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença titulada pelo alvará de 
obras de construção n.º 241/1999.

Processo de Obras n.º 66/2009 - Declarar a caducidade da licença titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º 199/2011. 

Processo de Obras n.º 64/2011 - Hugo Miguel de Jesus Rocha - Deliberado, por unanimidade, declarar 
a caducidade do alvará de obras de construção n.º 57/2013.

07. DEZ

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018 – Deliberado, por maioria, aprovar o documento 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2018 e a sua submissão à apreciação e votação 
da Assembleia Municipal, aprovar a submissão à Assembleia Municipal do Mapa de Pessoal para 2018.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – 2018 – Deliberado, por maioria, fixar a taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), para vigorar no Município em 2018, em 0,45% para Prédios urbanos.
Derrama – 2018 – Deliberado, por maioria, aprovar uma derrama para cobrança no ano de 2018 no 
valor de 1,5%.

Participação Variável no IRS - Ano 2018 – Deliberado, por maioria, aprovar uma participação variável 
de 5 % no IRS para vigorar no ano de 2018.

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) – 2018 – Deliberado, por maioria, aprovar a fixação 
da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para cobrança, no ano de 2018, no valor de 0,25%.

Atualização de Taxas - Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro e Regulamento Municipal 
de Taxas e Outras Receitas – Deliberado, por maioria, aprovar a atualização das taxas previstas no 
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas em 1,24%, por aplicação da taxa de variação média 
dos últimos doze meses do índice de preços ao consumidor com referência a outubro de 2017; aprovar a 
atualização das taxas previstas no Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro em 1,24 %, por aplicação 
da taxa de variação média dos últimos doze meses do índice de preços ao consumidor com referência a 
outubro 2017; aprovar a atualização das taxas do Capítulo VII - Taxas de bloqueamento, remoção e depósito 
de veículos, previstas no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas, em função da variação do 
índice médio de preços ao consumidor, para vigorarem a partir de 1 de março de 2018.

Protocolos de Apoio Desportivo entre a Fundação do Desporto e a Câmara Municipal de Aveiro, para 
o CARSURF de São Jacinto – Deliberado, por unanimidade, ratificar os Protocolos celebrados entre a 
Fundação do Desporto e a Câmara Municipal de Aveiro.

Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Aveiro e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro celebrado 
a 16 de fevereiro de 2017 – Deliberado, por unanimidade, celebrar uma adenda ao Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes 
Fernandes – Bombeiros Novos de Aveiro.

Adenda ao protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Aveiro e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos de Aveiro celebrado a 16 de 
fevereiro de 2017 – Deliberado, por unanimidade, celebrar uma adenda ao Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Aveiro e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro – 
Bombeiros Velhos de Aveiro.

Delegação da competência genérica para autorização prévia de compromissos plurianuais no 
Presidente da Câmara – Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de delegação no Presidente 
da Câmara Municipal da competência da Assembleia Municipal.

Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa 
Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal - Iluminação Pública 
(BTN-IP) dos Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, Agrupamento de entidades adjudicantes 
do Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos, 
e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, entidades que integram o Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, em 
conformidade com o respetivo Caderno de Encargos.

Programa Municipal de Apoio às Associações - Atribuição de apoio à realização de Ação Pontual - 
Associação Gravity Motion – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio financeiro no montante de 
5.000,00€ à realização da ação pontual “Exodus Aveiro Fest 2017”.

Programa Municipal de Apoio às Associações - Apoio ao Investimento à Associação de Dadores 
de Sangue do Concelho de Aveiro – ADASCA – Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio ao 
investimento, no valor de 1.000,00€, à Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro – 
ADASCA.

Adenda aos Contratos Interadministrativos de delegação de competências entre a Câmara Municipal 
de Aveiro e as Juntas de Freguesia Esgueira, Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz e Santa 
Joana – Deliberado, por unanimidade, delegar nas Juntas de Freguesia de Esgueira, Requeixo, Nossa 
Senhora de Fátima e Nariz e Santa Joana as competências constantes das minutas das Adendas aos 
Contratos Interadministrativos.

Cedência de parcela de terreno para integração na Rua Capitão Lebre em Verdemilho, Aradas – 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 13 de novembro, que 
aprovou minuta de Protocolo celebrado entre os proprietários e o Município de Aveiro, por forma a 
capacitar o Município na ocupação da parcela para integração na Rua Capitão Lebre em Verdemilho, 
Aradas.

Plano de Feiras e Mercados 2018 – Deliberado, por unanimidade, aprovar, o calendário de Feiras e 
Mercados para o ano de 2018 e tomar conhecimento das Mostras de Artesanato previstas para 2018.

Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da Câmara 
Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação com o autor - 
(referente a livro Tempos de Pesca em Tempos de Guerra, sobre o lugre bacalhoeiro afundado em 1942 
por um submarino alemão).

Proposta para a constituição da Comissão Municipal de Toponímia – Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a proposta de constituição da Comissão Municipal de Toponímia.

Revogação da cessação do contrato de arrendamento apoiado por resolução - Urbanização de 
Santiago - Proposta n.º 74/2017 – Deliberado, por unanimidade, revogar o procedimento de cessação, 
por resolução pelo senhorio, do contrato de arrendamento apoiado celebrado.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 75/2017 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 280,88€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 76/2017 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 561,76€.

Proposta de cessação do contrato de arrendamento apoiado - Proposta n.º 78/2017 – Deliberado, 
por unanimidade, a instrução do procedimento de cessação, por resolução pelo senhorio com o 
arrendatário, do contrato de arrendamento apoiado referente à habitação social em epígrafe.

Alteração na composição de agregado familiar - Proposta n.º 79/2017 – Deliberado, por unanimidade, autorizar 
a alteração da composição do agregado familiar e da titularidade do contrato de arrendamento apoiado.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/06/14 - “PdS - Qualificação Urbanística e Tratamento 
do Passivo Ambiental da Área dos Antigos Armazéns e Criação do Novo Acesso ao Parque” – 
Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente ordenado em 
primeiro lugar “Urbiplantec Urbanizações e Terraplanagens, Lda.”, pelo preço contratual de 154.000,00€, 
+ IVA à taxa legal em vigor.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/02/16 - “Infraestruturas Viárias do Plano de Pormenor 
de Parte da Zona Industrial de Cacia” - Quarto pedido de Prorrogação do Prazo – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação graciosa de prazo da 
empreitada até dia 28/02/2018.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/02/17 - “Requalificação do Parque Urbano de Santiago” 
- Segundo pedido de Prorrogação do Prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação do prazo de execução da empreitada, até dia 17/01/2018.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/03/17 - “Conservação de Acessos Locais” - Primeiro 
pedido de Prorrogação do Prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, 
que autorizou a prorrogação do prazo de execução da empreitada, até dia 11/01/2018.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/16/17 - “Reabilitação do Açude e Eclusa de Navegação 
no Canal das Pirâmides” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente, de adjudicação do procedimento à única proposta apresentada pelo concorrente “Correcta 
Construções, Lda.”, pelo preço contratual de 590.998,00€, + IVA à taxa legal em vigor.

Alterações ao Estacionamento tarifado de Aveiro para 2018 – Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as alterações ao Estacionamento Tarifado da Cidade de Aveiro.

Declaração da alteração por adaptação ao PDM para se compatibilizar com o Programa da Orla 
Costeira - Ovar Marinha Grande – Deliberado, por unanimidade, declarar a aprovação da alteração por 
adaptação do PDM ao Programa da Orla Costeira – Ovar Marinha Grande.
Processo de Obras n.º 440/1971 - Banco Alimentar Contra a Fome – Deliberado, por unanimidade, 
deferir o pedido de prorrogação de prazo de ocupação da via pública.

Processo de Obras n.º 663/1999 - Plurispaço - Promoção e Gestão Imobiliária, Lda. – Deliberado, por 
unanimidade, deferir o pedido de receção definitiva das obras de urbanização do loteamento e liberar a 
garantia bancária no valor de 7.276,22€.
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Processo de Obras n.º 194/2007 - Paraurbana - Investimentos e Promoção Urbana, Lda. – Deliberado, 
por unanimidade, ordenar ao proprietário da edificação a execução das obras de conservação, 
necessárias à correção das más condições de segurança, salubridade e arranjo estético.

Processo de Obras n.º 90/2011 - Construções Venezuela, Lda. – Deliberado, por unanimidade, 
declarar a caducidade do procedimento de licenciamento do processo.

21. DEZ

Capitania do Porto de Aveiro - Memorando de Entendimento - Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 27 de novembro, que determinou aprovar a minuta 
do Memorando de Entendimento para atualização das contrapartidas devidas à Direção-Geral da 
Autoridade Marítima, e adquirir o antigo edifício da Capitania do Porto de Aveiro nos termos e condições 
acordados pelas partes.

Programa Municipal de Apoio às Associações - Protocolo de Cooperação financeira para apoio ao 
investimento no domínio da Ação Social entre o Município de Aveiro e o Centro Social Santa Joana 
Princesa - Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação da Câmara Municipal de 20 de julho de 
2017, exclusivamente na parte em que aprovou a minuta do Protocolo de Cooperação Financeira para 
apoio ao Investimento entre o Município de Aveiro e o Centro Social Santa Joana Princesa e aprovar 
nova minuta de Protocolo de Cooperação Financeira para apoio ao Investimento, bem como regularizar 
os respetivos registos contabilísticos.

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e 
cada uma das Juntas de Freguesia do Município de Aveiro, para 2018 - Deliberado, por unanimidade, 
delegar em cada uma das juntas de freguesia do concelho as competências constantes das minutas 
dos Contratos Interadministrativos.

Regulamento das Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades Diversas do Município de Aveiro 
- Início do Procedimento e Participação Procedimental - Deliberado, por unanimidade, aprovar o início 
do procedimento de revisão do Regulamento das Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades 
Diversas do Município de Aveiro.

Regulamento Municipal do Apoio às Associações - Início do Procedimento e Participação 
Procedimental - Deliberado, por unanimidade, aprovar o início do procedimento de revisão do 
Regulamento Municipal do Apoio às Associações.

Regulamento do Cais dos Pescadores de São Jacinto - Início do Procedimento e Participação 
Procedimental - Deliberado, por unanimidade, aprovar o início do procedimento de revisão do 
Regulamento do Cais dos Pescadores de São Jacinto.

Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro - Início do Procedimento e Participação 
Procedimental - Deliberado, por unanimidade, aprovar o início do procedimento de revisão do 
Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro.

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas - Início do Procedimento e Participação 
Procedimental - Deliberado, por unanimidade, aprovar o início do procedimento de revisão do 
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas.

Regulamento de Gestão da Mobilidade - Início do Procedimento e Participação Procedimental - 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o início do procedimento de revisão do Regulamento de Gestão 
da Mobilidade.

Participação de Capital na Turel – Regularização - Deliberado, por unanimidade, autorizar a 
regularização dos movimentos associados à participação financeira registada no SIC e no SCA no 
montante de 5.000€.

Procedimentos para regularização e gestão da exploração comercial de publicidade no Município 
de Aveiro em 2017 - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 29 
de dezembro de 2016.

Procedimentos para gestão da exploração comercial de publicidade no Município de Aveiro para 
2018 - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 18 de dezembro 
de 2017.

Acordos de Colaboração, entre o Município de Aveiro e o Ministério da Educação, para a 
Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária Jaime Magalhães 
Lima e Escola Básica João Afonso - Deliberado, por unanimidade, ratificar os Acordos de Colaboração, 
celebrados entre o Município de Aveiro e o Ministério da Educação.

Museus de Aveiro - Cidade / Santa Joana / Arte Nova / Ecomuseu do Sal - Preçário para o ano de 
2018 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o preçário para 2018.

Prémios Município de Aveiro - Universidade de Aveiro - Ano 2017 - Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a atribuição dos Prémios “Município de Aveiro” 
aos 3 alunos finalistas detentores da classificação mais elevada nas Licenciaturas em Música, 
Administração Pública e Matemática, da Universidade de Aveiro, no valor unitário líquido de 1.000,00 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 77/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 561,76€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 80/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 561,76€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 83/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 561,76€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 84/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 561,76€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 86/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 561,76€.

Revogação do contrato de arrendamento referente à habitação social sita na Urbanização de 
Santiago - Proposta n.º 82/2017 - Deliberado, por unanimidade, aceitar a revogação que põe fim ao 
contrato de arrendamento e, consequentemente, ao cancelamento da renda desde a data da revogação.

Regularização de situação habitacional - regime excecional - Proposta n.º 85/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a regularização da situação através da celebração de contrato em regime de 
arrendamento apoiado.

Recuperação das Habitações Sociais - Urbanização de Santiago - Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação do prazo da empreitada por 36 dias, 
até dia 17 de janeiro de 2018, conforme solicitado pela empresa Xavieres, Lda.

“Reabilitação de Edifícios de Habitação Social no Bairro de Santiago - Eficiência Energética” - Projeto 
de Execução e Abertura de Procedimento por Concurso Público - Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o projeto de execução e a abertura de Concurso Público, no valor total de 1.629.483,80 € + IVA.

Tarifa de resíduos urbanos e tabela de preços dos serviços auxiliares 2018 - Deliberado, por maioria, 
manter o tarifário de Resíduos Urbanos bem como a tabela de preços referente a serviços auxiliares 
de gestão de resíduos urbanos (serviço privado de recolha, transporte e tratamento de RU) de 2017.

Proposta de efetivação de medidas, após audiência prévia da gerência, do estabelecimento “Guest 
House”, localizado no Largo da Praça do Peixe n.os 26 e 27, Aveiro - Deliberado, por unanimidade, 
efetivar a redução temporária do horário de funcionamento do estabelecimento ‘GUEST HOUSE’ todos 
os dias, com encerramento às 02H00, por um período de 60 dias consecutivos.

Processo de Obras n.º 48/1975 - António da Silva Ramos - Deliberado, por unanimidade, declarar 
a caducidade do alvará de loteamento e não executar os arranjos exteriores definidos no projeto 
aprovado.

Processo de Obras n.º 377/2001 - Cabeça de Casal da Herança de Maria Rodrigues da Costa Bela - 
Deliberado, por unanimidade, ordenar ao proprietário do imóvel a realização das obras de conservação, 
a iniciar no prazo máximo de 1 mês e estar concluídas no prazo máximo de 6 meses.
Processo de Obras n.º 39/2002 - Caixa Económica Montepio Geral - Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a intenção de declarar a caducidade do procedimento, alvará de obras de construção n.º 
592/2007.

Processo de Obras n.º 108/2002 - Prediria - Construções, Lda. - Deliberado, por unanimidade, 
autorizar, pela última vez, a prorrogação do prazo de execução das obras de urbanização por um ano.
 
Processo de Obras n.º 397/2004 - Construções Branco & Mendes, Lda. - Deliberado, por unanimidade, 
declarar a caducidade do alvará de loteamento.
 
Processo de Obras n.º 195/2005 - Damião Garrido de Matos - Deliberado, por unanimidade, aprovar a 

intenção de declarar a caducidade da comunicação.

Processo de Obras n.º 238/2007 - Restaurante Pelé, Lda. - Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
intenção de declarar a caducidade do procedimento.

Processo de Obras n.º 317/2010 - Suitevouga Construções, Lda. - Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a intenção de declarar a caducidade da Comunicação Prévia.

Processo de Obras n.º 55/2011 - Horizonte Principal Lda. - Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
intenção de declarar a caducidade do procedimento.

Processo de Obras n.º 57/2013 - José Rodrigo Silva Morgado - Deliberado, por unanimidade, deferir a 
receção provisória das obras de urbanização do loteamento titulado pelo alvará n.º 4/2005.

11. JAN

Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 07/17 - “Aquisição de Serviços de Recolha 
e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana” – Adjudicação - 
Deliberado, por maioria, adjudicar ao concorrente ordenado em primeiro lugar “VEOLlA PORTUGAL, 
S.A.”, até ao valor máximo de 13.200.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, durante o prazo 
de 8 anos.

Constituição de Fundos de Maneio para o exercício de 2018 - Deliberado, por unanimidade, autorizar 
a Constituição dos Fundos de Maneio para o exercício de 2018 e respetivos registos contabilísticos, 
conforme determina o POCAL.

Constituição de Fundo de Maneio para o exercício de 2018 - Comissão Proteção de Crianças e 
Jovens - Deliberado, por unanimidade, autorizar a Constituição do Fundo de Maneio para o exercício de 
2018 e respetivos registos contabilísticos, conforme determina o POCAL.

Concurso “Uma ideia, um projeto, uma ação” - pagamento aos Agrupamentos Escolares - Deliberado, 
por unanimidade, realizar as transferências dos montantes atribuídos a cada Agrupamento Escolar, no 
valor total de 9.060,00€.

Ano letivo 2017/2018 - Necessidade de contratação de uma Assistente Operacional (Educação Pré-
Escolar - JI de Cabo Luís) através da reserva de recrutamento interna - Deliberado, por unanimidade, 
contratar uma Assistente Operacional, com a maior brevidade possível.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 87/2017 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 561,76€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 88/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 561,76€.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/08/17 - “Requalificação do Jardim do Bairro da 
Gulbenkian e Requalificação Paisagística no Bairro da Bela Vista” - Prorrogação do prazo da 
empreitada - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos no Jardim do Bairro da Gulbenkian, até ao dia 
18/02/2018.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/10/17 - “Quinta do Cruzeiro e Rua Luís de Camões - 
Obras de Requalificação” - Prorrogação do prazo da empreitada - Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação de prazo para a conclusão dos 
trabalhos na Rua Luis de Camões, até ao dia 06/02/2018.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/18/17 - “Núcleo de Apoio à Pesca de S. Jacinto - 
Infraestruturas Marítimas” - Erros e omissões - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Sr. Vice-Presidente, que autorizou o novo prazo para entrega das propostas, até ao dia 12/02/2018.

Processo de Obras n.º 261/1976 - Baresli - Sociedade Gestão e Promoção de Imóveis, Lda. - 
Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 150/2013, 
dispensando a audiência prévia do interessado, e deferir o pedido de emissão de licença especial para 
conclusão da obra, por 1 mês.

Processo de Obras n.º 237/2010 - Luís Manuel Mendes Costa - Deliberado, por unanimidade, declarar 
a caducidade do alvará de obras de construção n.º 308/2011, dispensando a audiência prévia do 
interessado, e deferir o pedido de emissão de licença especial para conclusão da obra, por 8 meses.

Processo de Obras n.º 91/2013 - Emília Alexandra Gaspar Lima da Silva - Deliberado, por unanimidade, 
declarar a caducidade do alvará de obras de reconstrução n.º 97/2015..

25. JAN

Incubadora de Empresas do Município de Aveiro - Minutas de Contratos, Revisão da Tabela de Preços 
para 2018 e Adenda às Normas de Funcionamento – Deliberado, por unanimidade aprovar a Minuta 
do Contrato de Aceleração e a Minuta do Contrato de Incubação Virtual, aprovar a Tabela de Preços 
revista para 2018 e aprovar a Adenda às Normas de Funcionamento e Utilização do Pólo de Incubação 
INAveiro.

Regularização de valores creditados - rendas apoiadas – Deliberado, por unanimidade autorizar a 
regularização dos montantes creditados por cinco agregados familiares desde novembro de 2016.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/16/17 “Reabilitação do Açude e Eclusa de navegação 
no Canal das Pirâmides” - retificação da nomeação do diretor de Fiscalização – Deliberado, por 
unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 18 de janeiro, que nomeou o diretor da 
fiscalização da obra.

Proposta de intenção de restrição de horário, por incumprimento das medidas aprovadas e 
comunicadas à gerência do estabelecimento “Santos da Praça”, localizado no Largo da Praça 
do Peixe n.ºs 3 e 4, UF Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade a intenção de redução 
temporária do horário de funcionamento do estabelecimento “SANTOS da PRAÇA”, todos os dias, com 
encerramento às 23H00, por um período de 60 dias consecutivos.

Queixa sobre ruído proveniente da “Central de Climatização do Centro Comercial Glicínias Plaza 
Aveiro”, localizado na Rua Prof. Manuel Estudante, Aradas – Deliberado, por unanimidade:
1 - a intenção da restrição do horário de funcionamento da Central de Climatização do Centro Comercial 
Glicínias Plaza, com o encerramento do seu funcionamento no período entre 23H00 e as 10H00 do 
dia seguinte.

Processo de Obras n.º 545/1998 - Alteração pontual ao Estudo Urbanístico a Poente da Estação – 
Deliberado, por unanimidade aprovar a alteração pontual ao Estudo Urbanístico a Poente da Estação.

Processo de Obras n.º 75/1997 - Vougainvest - Imobiliária, Lda. – O Executivo tomou conhecimento 
do teor da informação n.º DGU 95/2018, de 05.01.2018, constante do Processo de Obras n.º 75/1997 
e do Despacho do Sr. Presidente, datado de 13/01/2018, que deferiu o projeto de alteração ao alvará 
de loteamento n.º 17/1998.

Processo de Obras n.º 169/2013 - Irene dos Santos Matos Silva – Deliberado, por unanimidade a 
intenção de declarar a caducidade do alvará de licenciamento de obras de alteração n.º 127/2016.

02. FEV

Parcela de Terreno sito na envolvente ao Parque de Feiras e Exposições - Minuta da Escritura de 
Compra e Venda – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta da escritura.

Processo n.º 1005/17.8BEAVR movido pela SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A. contra 
o Município de Aveiro - Levantamento do efeito suspensivo da impugnação do ato de adjudicação do 
concurso público internacional para a “Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de resíduos 
Sólidos Urbanos a destino final e Limpeza Urbana” – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente, de 30 de janeiro de 2018.

Acionamento da Cláusula de Reversão a favor do Município de Aveiro referente ao prédio urbano 
designado pelo Lote n.º 13, do Setor “V”, sito na Avenida Fernando Augusto de Oliveira, Urbanização 
Zona Sudeste de Cacia – Deliberado, por unanimidade, exercer o direito de reversão sobre o terreno a 
favor do Município.

Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino Final e 
Limpeza Urbana – Deliberado, por unanimidade, autorizar a realização da despesa no montante de 
860.000,00€ + IVA; autorizar a abertura de procedimento por ajuste direto para “Aquisição de Serviços 
de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a destino final e Limpeza Urbana”, pelo preço 
base de 860.000,00€ + IVA, com consulta única à entidade SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 
S.A., com efeitos a partir de 08/02/2018.
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Cedência de parcela de terreno para integração na Rua Elísio Filinto Feio, Esgueira - Aprovação de 
minuta de Protocolo – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo, anexa à informação 
técnica n.º 004/DAG-PI/01/2018, da Divisão de Administração Geral – Património.

Regulamento da Rede de Bibliotecas do Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a proposta de Regulamento da Rede de Bibliotecas do Município de Aveiro e remetê-la à Assembleia 
Municipal de Aveiro para aprovação.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 2/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 571,84€.
 
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 3/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 571,84€.

Cessação do contrato de arrendamento apoiado, na Urbanização de Santiago, Rua Nova, Bloco 33 
- 3.º C - U.F.Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade, aprovar a resolução do contrato de 
arrendamento apoiado.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/06/14 - “PdS/Qualificação Urbanística e Tratamento do 
Passivo Ambiental da área dos Antigos Armazéns e Criação do Novo Acesso ao Parque” - alteração 
da fiscalização da obra – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que 
nomeou a Eng.ª Ana Sofia Ferro como Diretora de Fiscalização de Obra.

Procedimento por Concurso Publico OM/CP/15/17 - “Requalificação de Edifícios de Habitação 
Social no Bairro de Santiago” - adjudicação do procedimento – Deliberado, por unanimidade, adjudicar 
o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Ponto Urbano Consultores Imobiliários, 
Lda.”, pelo preço contratual de 1.831.035,20€ + IVA.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/21/17 - “Reabilitação de Edifícios de Habitação Social 
no Bairro de Santiago - Eficiência Energética” - erros e omissões – Deliberado, por unanimidade, 
aprovar os erros e omissões propostos pela equipa projetista.

15. FEV

Estrutura Orgânica Nuclear e Estrutura Orgânica Flexível da Organização dos Serviços Municipais 
do Município de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta de Estrutura Orgânica Nuclear e 
Estrutura Orgânica Flexível da Organização dos Serviços Municipais do Município de Aveiro.

EMA - Estádio Municipal de Aveiro, EEM - em liquidação - Cessão de posição contratual a favor 
do Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aceitar o teor do despacho da comissão 
liquidatária.

MoveAveiro - Empresa Municipal de Mobilidade, EEM - em liquidação - Cessão de posição contratual 
a favor do Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aceitar o teor do despacho da comissão 
liquidatária.

Capitania do Porto de Aveiro - Memorando de Entendimento – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
nova minuta do Memorando de Entendimento para atualização das contrapartidas devidas à Direção-
Geral da Autoridade Marítima.

Concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros e do Serviço Público Fluvial 
de Passageiros e Viaturas e do Centro Coordenador de Transportes de Aveiro - Atualização tarifária e 
prestação económico-financeira para 2018 – Deliberado, por maioria, aprovar os tarifários dos preços dos 
títulos de transporte a praticar pela concessionária ETAC - Empresa de Transportes António Cunha, S.A. 

Credenciação dos Fiscais da MoveAveiro para Fiscalização do Estacionamento Tarifado – Deliberado, 
por unanimidade, que quando o Município de Aveiro se assumir como entidade autuante, concretizando 
a internalização do estacionamento, inicie a fiscalização do estacionamento com todas as suas 
competências para autuar.

Procedimento por Concurso Público Internacional para “Concessão do Direito de Ocupação de 
Espaço Público para Instalação e Exploração de Publicidade” - Revogação da deliberação de 
31 de outubro de 2016 – Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião 
extraordinária pública de 31/10/2016.

Procedimento por Concurso Público Internacional para “Concessão do Direito de Ocupação de 
Espaço Público para Instalação e Exploração de Publicidade” - Abertura de procedimento – 
Deliberado, por maioria, autorizar a abertura de procedimento por concurso público internacional, para 
a “ Concessão do Direito de Ocupação de Espaço Público para Instalação e Exploração de Publicidade”, 
sem preço base.

Auto de Arrematação - Hasta Pública de 09 de fevereiro de 2018 - Loja sita na Rua Clube dos Galitos 
n.º 2, da União de Freguesias de Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto 
de Arrematação do imóvel urbano.

Concurso Aveiro Jovem Criador 2017 – Prémios – Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição 
dos Prémios aos artistas referenciados, perfazendo o valor total de 4.000,00€.

Procedimento Concursal por Classificação para Atribuição de Habitação em Regime de 
Arrendamento Apoiado Propriedade do Município de Aveiro - Relatório Definitivo – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar o Relatório Definitivo, no qual consta a Lista Definitiva de concorrentes efetivos e 
suplentes, distribuídos pelas respetivas habitações sociais, de acordo com o n.º 10.6 do Programa do 
Procedimento do referido Concurso, e autorizar a celebração dos respetivos contratos de arrendamento 
apoiado com os concorrentes efetivos, de acordo com a minuta anexa à proposta.

Projeto Futebol de Rua - Edição 2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a realização do Projeto 
Futebol de Rua, bem como a atribuição de apoio económico ao jovem que representará o Município 
no Football For Hope Festival, a realizar na Rússia, de 18 de junho a 5 de julho, no valor de 112,00€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 04/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 571,84€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 07/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 571,84€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 11/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 571,84€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 13/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico, no valor total de 571,84€.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/01/17 - “Recuperação de Habitações Sociais - 
Urbanização de Santiago” - Trabalhos a menos n.º 1 e trabalhos de suprimento de erros e omissões 
– Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou os trabalhos.

Procedimento por Consulta Prévia N.º OM/Cpr/01/18 - “Reabilitação da Unidade de Saúde Familiar 
de Santa Joana” - Aprovação do projeto de execução e abertura de procedimento por Consulta Prévia 
– Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução, aprovar a abertura de procedimento 
por Consulta Prévia, pelo valor de 54.200,00 € + IVA, com um prazo de execução previsto de 4 meses.

Procedimento por Consulta Prévia N.º OM/Cpr/02/18 - “Espaço Público - Rua Capitão Zeferino 
de Abreu e Rua do Samoucal” - Aprovação do projeto de execução e abertura de procedimento 
por Consulta Prévia – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução, a abertura de 
procedimento por Consulta Prévia, pelo valor de 18.475,00 € + IVA, com um prazo de execução previsto 
de 45 dias.

Procedimento por Concurso Público Urgente n.º OM/CP/04/17 - “Qualificação da Ponte de São João” 
- Aceitação da prorrogação do prazo de execução da Empreitada – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/16 - “Requalificação da Escola Básica do 2.º e 3.º 
Ciclo João Afonso de Aveiro” - Trabalhos de suprimento de erros e omissões, trabalhos não previstos 
e trabalhos a menos n.º 1 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/12/16 - “Requalificação da Escola Secundária Dr. 
Jaime Magalhães Lima” - Trabalhos de suprimento de erros e omissões e trabalhos não previstos 
– Deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente, que autorizam os trabalhos.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/02/18 - “Reabilitação das Margens do Canal dos 
Botirões” - Aprovação do projeto de execução e abertura de procedimento por Concurso Público – 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução, a abertura de procedimento por Concurso 
Público pelo valor de 280.000,00 € + IVA, com um prazo de execução previsto de 120 dias.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/02/17 - “Requalificação do Parque Urbano de 
Santiago” - Terceiro pedido de prorrogação do prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente.

Processo de Obras n.º 395/1994 - Igreja Evangélica - Ministério Vida Sobrenatural - Nova Aliança 

Vida Cristã – Deliberado, por unanimidade, indeferir o recurso administrativo especial apresentado pela 
Recorrente.

Processo de Obras n.º 317/1995 - Carlos Alberto Mendes Fernandes – Deliberado, por unanimidade, 
proceder à cassação do alvará de construção n.º 530/99, de 20 de maio de 1999.

01. MAR

Recrutamento de um Assistente Operacional - Educação Pré-Escolar – Deliberado, por unanimidade, 
submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal.

Ónus de renda limitada inserido na Fração “H”, do Bloco IV, do prédio sito na Quinta do Canha –
Deliberado, por unanimidade, o levantamento do ónus de renda limitada, prevista na escritura de 
compra e venda

Licenças para exploração de circuitos turísticos para transportes de índole e fruição turística no 
Município de Aveiro 2018 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de 5 licenças temporárias, 
nos moldes das licenças anteriormente atribuídas

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 15/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 571,84 €

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 17/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 571,84 €

Atribuição de habitação em Regime de Arrendamento Apoiado - Regime Excecional - Proposta n.º 
16/2018 – Deliberado, por unanimidade, atribuir, em regime excecional, a habitação sita no Bairro Social 
do Caião e autorizar a celebração do respetivo contrato de arrendamento apoiado

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/12/16 - “Requalificação da Escola Secundária Dr. 
Jaime Magalhães Lima” - trabalhos a mais, trabalhos a menos e trabalhos de suprimentos de erros e 
omissões – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/16 - “Requalificação da Escola Básica do 2.º 
e 3.º Ciclo João Afonso de Aveiro” - trabalhos de suprimento de erros e omissões – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/17 - “Reabilitação da Cobertura dos Museus 
Municipais” - trabalhos a mais – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/17 - “Requalificação do Jardim do Bairro da 
Gulbenkian e Requalificação Paisagística no Bairro da Bela Vista” - 2.ª prorrogação de prazo – 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação legal 
do prazo de execução da empreitada, até dia 20 de março de 2018.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/18/17 - “Núcleo de Apoio à Pesca de São Jacinto - 
Infraestruturas Marítimas” – adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar a empreitada ao 
concorrente ordenado em primeiro lugar “Hydro Stone - Engenharia, Lda.”, pelo preço contratual de 
319.297,00 €, + IVA.

Processo de Obras n. 811/1961 - Maria Fernanda Costa e Silva – Deliberado, por unanimidade, deferir 
o pedido de emissão de licença especial de acabamentos por 12 meses.

Processo de Obras n.º 46/1998 - Carlos Alberto Mendes Fernandes – Deliberado, por unanimidade, 
proceder à cassação do alvará de licença de construção n.º 536/99 de 02/06/1999, e notificar o 
proprietário para proceder à legalização da obra e requerer uma licença especial de acabamentos para 
a sua conclusão

15. MAR

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública ao abrigo da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, 
.
Procedimento por Ajuste Direto n.º 02/18 - “Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos 
Sólidos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana” – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de Topónimos – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 12/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 14/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico ao munícipe, no valor total de 400,00 €.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 20/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor de 571,84 €.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 22/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor de 285,92 €.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 24/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor de 571,84 €.

Plano de transferências e adequações de tipologia de inquilinos de habitações sociais propriedade 
do Município de Aveiro - Proposta n.º 18/2018 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de 
Transferências e Adequações de Tipologia.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/16 - “Requalificação da Escola Básica do 2.º e 
3.º Ciclo João Afonso de Aveiro” - trabalhos de suprimento de erros e omissões – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou os trabalhos de suprimento de erros 
e omissões.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/16 - “Ampliação do 1.º ciclo da Escola Básica do 
2.º e 3.º ciclo de São Bernardo” - trabalhos a mais e de suprimento de erros e omissões – Deliberado, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou os trabalhos de suprimento de 
erros e omissões.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/01/17 - “Recuperação das Habitações Sociais - 
Urbanização de Santiago” - 2.º pedido de prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a 2.ª prorrogação do prazo de execução da empreitada.

Procedimento por Concurso Público Urgente n.º OM/CP/04/17 - “Qualificação da Ponte de São João” 
- trabalhos a mais – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou 
a execução de trabalhos a mais.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/17 - “Reabilitação da Cobertura dos Museus 
Municipais” - pedido de prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação de prazo para a conclusão.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/21/17 - “Reabilitação de Edifícios de Habitação 
Social no Bairro de Santiago - Eficiência Energética” - adjudicação do procedimento – Deliberado, 
por unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Xavieres, Lda.”, 
pelo preço contratual de 1.379.995,00 € + IVA à taxa legal em vigor.

Intermodalidade da rede da AveiroBus com linhas Transdev que atravessam o Território Municipal – 
Deliberado, por maioria, a implementação do passe intermodal AveiroBus-Transdev.

Processo de Obras n.º 259/2004 - Quinta das Colmeias - Exploração Agro-Pecuária, Lda. – 
Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 268/2008 
e respetivo aditamento n.º 1.

Processo de Obras n.º 391/2005 - Aurélio Manuel Simões da Costa– Deliberado, por unanimidade, 
declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 289/2007.

Processo de Obras n.º 32/2007 - AUZI - Imobiliária e Construção, Lda. – Deliberado, por unanimidade, 
deliberar a intenção de declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 317/2009.

Processo de Obras n.º 169/2013 - Irene dos Santos Matos Silva – Deliberado, por unanimidade, 
deliberar a caducidade do alvará de licenciamento de obras de alteração n.º 127/2016, inserida no 
Processo de Obras n.º 169/2013.

Processo de Obras n.º 171/2014 - Patrilar - Imobiliária, Lda. – Deliberado, por unanimidade, declarar 
a caducidade da comunicação prévia n.º 2/2015.

Processo de Obras n.º 2/2015 - Patrilar - Imobiliária, Lda. – Deliberado, por unanimidade, declarar a 
caducidade da comunicação prévia n.º 3/2015.
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