
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 143, de 19 de setembro de 2019 

 

Reunião de Câmara – 19 de setembro de 2019 

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

do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje, quinta-feira, dia 19 de 

setembro de 2019, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de São Bernardo. 

 

 

1. Requalificação da área envolvente à Escola E.B. 2,3 de São Bernardo  

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso público para a 

empreitada de Requalificação da área envolvente à Escola E.B. 2,3 de São Bernardo pelo preço 

base de 457.000€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 150 dias.  

Com esta intervenção pretende-se compatibilizar utilizações de modo a privilegiar os 

espaços de estadia, promover a acessibilidade, melhorar as condições para os modos suaves, 

aumentar a qualidade de espaços e incrementar a atratividade, fundamental para captar novas 

dinâmicas na utilização do espaço público.  

Nesse sentido serão qualificadas as zonas de circulação pedonal, privilegiando o peão 

face ao automóvel, reforçando e qualificando os espaços verdes e o parque arbóreo, as zonas 

de estar, bem como organizando o estacionamento e minimizando os pontos de conflito. 

 Prossegue assim o investimento devidamente planificado e com sustentabilidade 

financeira, visando a conservação das infraestruturas rodoviárias e do espaço público, gerindo 

bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos com os Cidadãos. 

 

 

 



 

2. USF Eixo – adjudicação da empreitada 

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a empreitada de Requalificação da Unidade 

de Saúde Familiar de Eixo à empresa PEMI – Construção e Engenharia Lda. pelo valor de 

396.697,69€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 180 dias. 

A presente intervenção tem como objetivo melhorar as atuais instalações, adequando-as 

às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando as condições 

térmicas e de ventilação do edifício assim como a funcionalidade de alguns dos compartimentos 

existentes. 

Este é um mais um dos investimentos que estamos a realizar em vários locais do 

Município, devidamente planificado e com sustentabilidade financeira, de qualificação de 

edifícios onde se prestam cuidados de saúde primários aproveitando bem os Fundos 

Comunitários do Centro 2020.  

 

 

3. Requalificação da zona do antigo Estádio Mário Duarte  

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a empreitada para a requalificação da zona do 

antigo Estádio Mário Duarte (que inclui a sua demolição e limpeza do terreno) à empresa 

Extraco, Construccions e Proxectos, S.A. (Sucursal em Portugal) pelo preço de 379.145,31€ 

(acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 120 dias. 

A demolição do antigo Estádio Mário Duarte vai dar um contributo fundamental para a 

ampliação do Hospital Infante D. Pedro no quadro do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), 

com a construção do edifício que vai albergar a Consulta Externa e o Centro Académico Clínico. 

Reiteramos o empenho no trabalho de Equipa com o CHBV, a Universidade de Aveiro, o 

Ministério da Saúde e a CCDRC/gestora do POR Centro, dando cumprimento à execução do 

memorando “Mais Conhecimento Melhor Saúde em Aveiro” (entre a UA, CMA e o CHBV, com o 

envolvimento também da Universidade Nova de Lisboa e da Administração Regional de Saúde 

do Centro), assim como ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal e o Sport Clube Beira-

Mar. 

O processo segue agora para visto do Tribunal de Contas. 

 

 

 



4. Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro 2019/2020 

Considerando a importância estratégica do Programa de Ação Educativa do Município 

de Aveiro (PAEMA), apresentando de forma clara e precisa a intervenção Educativa Municipal, 

reunindo contributos de vários parceiros, incluindo os representantes do Conselho Municipal de 

Educação (que aprovaram o documento no passado dia 06 de setembro), o Executivo Municipal 

deliberou tomar conhecimento do PAEMA 2019/2020. 

O PAEMA é um importante instrumento de planeamento e gestão de das ações que a 

CMA vai desenvolver ao longo do ano letivo, em parceria com os vários Parceiros da 

Comunidade Educativa, em áreas como a gestão dos edifícios, os projetos e as obras de 

qualificação e ampliação, os transportes escolares, a ação social escolar, o desporto escolar, a 

educação ambiental, a cultura e o empreendedorismo na escola, entre outras.   

A apresentação pública do PAEMA 2019/2020 decorrerá no próximo dia 24 de setembro, 

pelas 18h30, no Centro de Congressos de Aveiro. 

 

 

5. Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas de Aveiro, Esgueira, 

José Estêvão, Dr. Mário Sacramento e Rio Novo do Príncipe | ano letivo 2019/2020  

              Empenhado na promoção da prática, cultura desportiva, e na rentabilização dos 

espaços desportivos, o Executivo Municipal deliberou aprovar os Protocolos de Colaboração 

entre a Câmara Municipal de Aveiro e vários Agrupamentos de Escolas, para a cedência das 

suas instalações desportivas, dando continuidade ao trabalho de cooperação institucional que 

tem decorrido neste área com muito bons resultados, e com um investimento total da CMA de 

52.600€ para este novo ano letivo. 

Os Protocolos foram firmados com o Agrupamento de Escolas de Aveiro, no valor de 

8.400€, para a cedência do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica João Afonso, com o 

Agrupamento de Escolas de Esgueira, no valor de 16.800€, para a cedência do pavilhão e 

ginásio Aires Barbosa e do pavilhão Jaime Magalhães Lima, com o Agrupamento Dr. Mário 

Sacramento, no valor de 14.000€, para a disponibilização do pavilhão e ginásio da Escola Básica 

2/3 de Aradas, com o Agrupamento de Escolas José Estevão, no valor de 8.400€, para a 

utilização do pavilhão da Escola Básica 2/3 de São Bernardo e ainda com o Agrupamento de 

Escolas Rio Novo do Príncipe, no valor de 5.000€, para a cedência do pavilhão de Cacia. 

Trata-se de um investimento, que irá permitir a utilização pelos vários Clubes e 

Associações, de instalações desportivas por todo o Município, durante a semana, em horário 

pós-letivo, e ao fim de semana, até 31 de agosto de 2020. 



 

 

6. Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro 

para Apoio Gestão Escolar | ano letivo 2019/2020  

              O Executivo Municipal deliberou aprovar os protocolos de colaboração para Apoio à 

Gestão Escolar para o ano letivo 2019/2020 a estabelecer com os Agrupamentos de Escolas do 

Município de Aveiro, representando um investimento no valor de 80.610€.  

Os referidos protocolos visam contribuir para o Apoio à Gestão Escolar, traduzindo-se no 

pagamento das despesas correntes (expediente, higiene e limpeza,…) inerentes ao 

funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

da rede pública concelhia.  

 

 

7. Protocolo de Colaboração para a disponibilização de serviço de refeições aos Alunos 

a frequentar a Escola Básica de São Jacinto | ano letivo 2019/2020  

              Com o objetivo de garantir o fornecimento de serviço de refeições aos Alunos da Escola 

Básica de São Jacinto, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Colaboração a 

estabelecer entre a Câmara Municipal e o Centro Social Paroquial de São Jacinto representando 

um investimento de 3.801,22€.  

 

 

8. Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Escola de Judo 

Nuno Delgado | ano letivo 2019/2020 

Considerando a aposta da Câmara Municipal de Aveiro no desenvolvimento do projeto 

“Judo nas Escolas”, com elevado sucesso, potenciando o desenvolvimento social através das 

atividades desportivas, em particular pela prática de Judo, o Executivo Municipal deliberou 

aprovar o Protocolo de Colaboração a estabelecer entre a Câmara Municipal de Aveiro e a 

Associação Escola de Judo Nuno Delgado para o ano letivo 2019/2020, representando um 

investimento de aproximadamente 10.880€. 

 

 

9. Auditoria ao Município de Aveiro | Inspeção Geral de Finanças  

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento da Auditoria que a Inspeção Geral 

de Finanças está a efetuar na Câmara Municipal de Aveiro (CMA) avaliando essencialmente o 



exercício do ano 2018, o cumprimento das obrigações e objetivos resultantes da adesão do 

Fundo de Apoio Municipal (FAM), bem como a informação constante dos documentos de 

prestação de contas no que se refere às várias componentes relevantes para os objetivos 

constantes no Programa de Ajustamento Municipal da CMA.  

            Esta iniciativa da IGF na CMA, e em mais quatro “Câmaras FAM” do País, reveste-se de 

grande utilidade para a CMA, na medida em que se reverificam procedimentos de gestão do 

PAM no primeiro ano da sua execução após o recebimento do empréstimo do FAM, permitindo 

melhorar ainda mais a qualidade de gestão de todo o processo.  

 

 

10. Aveiro STEAM City  

Considerando que o projeto Aveiro STEAM City pretende, entre outros objetivos, atrair 

para o nosso território, talentos e empresas de base tecnológica que reforcem o posicionamento 

de Aveiro na área das TICE e promovam a evolução para um economia baseada no 

conhecimento, na valorização dos talentos e na IDI (Investigação, Desenvolvimento e Inovação), 

o Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação de um conjunto de iniciativas 

das quais se dá nota sumária de seguida: 

 

» Curso “Aveiro Bootcamp” 

  Em 2020 realizar-se-á a primeira edição do curso “Aveiro Bootcamp” cujo principal 

objetivo é apoiar as empresas de base tecnológica, possibilitando a atração e retenção de 

talentos ou a reconversão profissional, promovendo o desenvolvimento de Recursos Humanos 

com competências nas áreas das ciências da computação e programação. 

 

» Concurso “Aveiro 5G Challenges” 

  A primeira edição do concurso “Aveiro 5G Challenges” tem como objetivo promover, 

apoiar e premiar projetos inovadores em torno dos quais se perspetive o desenvolvimento e teste 

de soluções operacionalizáveis numa rede 5G. 

 

» Concurso “Aveiro Urban Challenges” 

  A primeira edição do concurso “Aveiro Urban Challenges” tem como objetivo apoiar o 

desenvolvimento e implementação de soluções concretas para desafios / problemas urbanos, 

permitindo aos promotores dos projetos testar soluções em contextos reais. 

 



 As Normas de Participação no referido Curso e nos referidos Concursos serão 

disponibilizadas no site da Câmara Municipal de Aveiro em www.cm-aveiro.pt. 

 

 

11. Programa de Educação para o Empreendedorismo  

Integrada na nova Política Municipal de Apoio ao Empreendedorismo do Município de 

Aveiro o Executivo Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação do Concurso “A Tua 

Ideia Conta” (destinado ao Ensino Secundário e Profissional), aprovando a disponibilização de 

verbas para a atribuição de prémios no montante de 250€ (1.º prémio), no montante de 125€ 

(para cada uma das duas menções honrosas) e de 150€ (para um Tablet para o Professor 

Coordenador do projeto classificado com o 1.º prémio). 

O Executivo Municipal deliberou também a aprovação das Normas de Participação e a 

disponibilização de 15.000€ 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, cujo balanço 

dos últimos três anos é bastante positivo registando-.se a implementação de 26 projetos por 

parte de 22 escolas, com a participação e envolvimento de 4.097 Alunos, 346 Docentes e 761 

Encarregados de Educação. 

O Executivo Municipal deliberou ainda a aprovação das Normas de Participação do 

Concurso “Techlab”, uma iniciativa destinada aos Estabelecimentos de Ensino Secundário de 

Aveiro com o objetivo de sensibilizar a comunidade educativa para importância das 

competências STEAM, promovendo a criatividade, cooperação e o trabalho em grupo por parte 

dos alunos e concebendo e desenvolvendo projetos concretos com impacto direto na realidade 

escolar e social dos Alunos. Neste âmbito o Executivo Municipal aprovou a disponibilização de 

verbas para a atribuição de prémios no montante de 250€ (1.º prémio), no montante de 125€ 

(para cada uma das duas menções honrosas) e de 150€ (para um Tablet para o Professor 

Coordenador do projeto classificado com o 1.º prémio). 

Os três concursos serão cofinanciados pelo Centro 2020 no âmbito do Plano Integrado e 

Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Região de Aveiro / Educ@RA” promovido pela 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. As Normas de Participação serão 

disponibilizadas no site da Câmara Municipal de Aveiro em www.cm-aveiro.pt. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 



Guilherme Teixeira Carlos 

Chede de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 

 

 

 

 


