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1 - Inauguraçlo das obras de requaUficaçlo da Escola Joio AfODso de Aveiro e da
Escola Jaime Magalhles Lima

Realizou-se nos passados dias 18 e 25 de janeiro, as inauguraçOes das Escolas JoAo

Afonso de Aveiro e Jaime Magalhães Lima. respetivamente. As sessões pOblicas contaram com a

presença do Presidente da CMA eda Secretâria de Estado Adjunta da Educação. Alexandra Leitão.

Importantes obras de requalificaçao do parque escolar do Municlpio de Aveiro, num

investimento global de 2,9 milhOes de euros. em duas escolas sem intervençOes de fundo e

adaptadas à realidade, desde hémuito tempo.

Neste contexto e estratégia politica de prioridade à Educação. a CMA irã avançar com um

novo pacote de obras. num investimento de oito milhões de euros, que contempla as escolas de

Verdemilho, Quinta do Loureiro. AluNa, Solposto. Póvoa do Paço. Barrocas, eoJardim de InfAncia

eaEscola do 1° Ciclo do Ensino Bésico de Esgueira.

2 -Inauguraçlo das Ruas da Maritona e Conselheiro Arnaldo Vidal

A CMA inaugurou no dia 16 de dezembro a obra de reabilitaçao das Ruas da Maritena e

Conselheiro Arnaldo, junto ao Espaço Sénior (antigo Jardim de InfAneia). de Oliveirinha.

A intervençao permitiu a alteração do pavimento para betuminoso (eliminando o cubo de

granito). instalando uma rede de drenagem de éguas pluviais. criaçao de zonas de estacionamento e

passeios. melhorando asegurança da circulaçao para peões eautomóveis. sendo também instalada

arede de distribuiçAo de gés natural.

3 - ApresentaçAo dos três autocarros elétrlcos da Transdev a operar na AvelroBus 
CEO da Transdev e Presidente da CM Aveiro visitaram a fábrica da CaetanoBus

Os primeiros três autocalTOs elétricos a integrar a frota da Transdev em Aveiro, onde opera

sob a marca AvelroBusl foram inaugurados em sessAo pOblica de apresentação. no passado dia 13

de dezembro.

2



, CÃMARA MUNICIPAL
.A.'VEIR..C>

oPresidente da CMA e o CEO da Transdev Portugal e Espanha, Pierre Jaffard visitaram a

15 de novembro. a fébrica da CaetanoBus em Vila Nova de Gaia, onde os veiculas elétricos da

Transdev foram produzidos.

-Aveiro vai beneficiar de toda a experiência e know-how que o Grupo Transdev tem na

EuropaJonde além de ter sido o primeiro operador de autocarros elétricos, é igualmente IIder em

mobilidade com emissões zero', afirmou Pierre Jaffard, frisando que, -à semelhança do que jé

acontece em diversos palses europeus, aTransdev esté jéapta aintroduzir em Portugal soluçOes de

transporte com recurso a fontes de energia 100% limpas e adaptadas à medida das necessidades

dos municlpios eempresas".

A aposta no crescimento da qualidade total da mobilidade e dos transportes públicos no

Municlpio de Aveiro passa pela introdução nas operaçOes do modo elétrico. que constitui um

contributo relevante para a qualidade ambiental e mais um incentivo para a sua utilização pelos

Cidadaos. Estes três autocarros elétricos que vão entrar na operaçAo da AveiroBus são mais um

testemunho da boa qualidade da parceria entre o Grupo Transdev eacamara Municipal de Aveiro,

tirando proveito das Fundos Comunitérios do Portugal 2020.

Com capacidade para transportar mais de 60 passageiros. os autocarros elétricos que estao

em atividade no nosso Municfpio de Aveiro apresentam as medidas standard (12 metros de

comprimento) eestao equipados com motores elétricos de 700Ve potência méxima de 160kW.

Recorde-se que, na tlrea da mobilidade elétrica, o Grupo Transdev transporta mais de três

mil passageiros por dia em palses como os Estados Unidos, FrançaJ Austrélia e Holanda, onde a

rede de autocarros que serve as cidades de Amesterdão e Elndhoven é reconhecida como a mais

limpa do mundo.

4 - Reformulaçlo do N6 da Avenida da Univenidade (lSCA-UA)

No passado mês de novembro tiveram inicio os trabalhos da empreitada de reformulação do

n6 da Avenida da Universidade (ISCA - UA) para construção da nova Rotunda, uma intervenção de

qualificaçAo da rede vitlria de enorme importância que melhoraré as condiçOes de segurança para o

peão, ciclistas e automobilistas no cruzamento semaforizado existente na Avenida da Universidade

com aRua Associaçtlo Humanitãria dos Bombeiros Voluntãrios de Aveiro, junto ao ISCA-UA.
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Após um rigoroso e proflcuo trabalho entre a Câmara Municipal de Aveiro ea Universidade

de Aveiro (UA), foi passivei compatibilizar o projeto desta nova Rotunda com a sua função de nova

entrada esalda do Campus da UA, acordando aCMA e aUA outras intervenções agregadas aesta

que serão anunciadas oportunamente.

Esta nova Rotunda também se enquadra na refonnulaçao viária desta zona, visando a

melhoria da sustentabilidade rodoviéria para 09 ediflcios da ampliação do Hospital Infante D. Pedro,

a construir nos terrenos ocupados pelo parque de estacionamento provisório e pelo Estádio Mério

Duarte.

A obra esttt a ser executada pela empresa Urbiplantec - UrbanizaçOes e Terraplanagens

Lda. pelo valor de 228.00oe (+ IVA). constituindo-se também nesta zona como a plataforma de

ligação da Via Ciclével que vai fazer a ligação entre oCampus da UA eaEstação da CP.

5 - Abertura do COBl~uno púbHco para a cODstrução do Complexo de Campos de
Futebol do Estádio Municipal de Aveiro

Na Reunião de 24 de janeiro, o Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do

concurso público para a conceçAo e construção do Complexo de Campos de Futebol do Estédio

Municipal de Aveiro (EMA). pelo valor base de 3.200.000.00E (+IVA), no âmbito da parceria entre a

Câmara Municipal de Aveiro eo Sport Club Beira-Mar, que terá como fim a instalação da Academia

de fonnaçao do Clube, nos terrenos anascente do EMA.

Este é um importante investimento a realizar na área envolvente do EMA que significa o

concretizar da aposta de dinamizaçAo e de dar vida a esta zona de equipamentos desportivos do

Municlpio de Aveiro, que temos em desenvolvimento.

6 - Aprovaçlo do projeto de execução e abertura do concuno público para a
qualificação da Rua da Pega

Com o objetivo de melhorar os eixos de circulação pedonais e cicléveis, privilegiando a

qualificação do espaço pCJblico, o reforço da estrutura ecol6gica, afrente-Ria easua relação com a

envolvente próxima (Universidade de Aveiro e centro da Cidade), o Executivo Municipal deliberou
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aprovar, na sua Reunião de 24 de janeiro, o projeto de execuçAo e a aberbJra de procedimento por

concurso pOblico para aqualificação da Rua da Pega. pelo valor base de 2.326.998,95€ (+ IVA).

A solução desenvolvida - no projeto agora aprovado - prevê, a reorganização do

cruzamento entre a Rua Condessa Mumadona, a Rua dos Santos Mértires, a Rua Calouste

Gulbenkian e a Rua da Pega. a qualificação do percurso ciclãvel existente e a criação de uma

passagem pedonal que servirã também os veloclpedes, a par do viaduto da Rua Condessa

Mumadona.

Com esta obra, a CMA valoriza uma importante frente·Ria e via urbana da Cidade,

promovendo também a sua componente IOdica e turlstica, e melhorando as condições e a relaçAo

entre os vArias modos de mobilidade (pedonal. ciclével, automóvel).

Esta operação está enquadrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da

Cidade de Aveiro (PEDUCA). e é apoiada no êmbito do Programa Operacional Centro 2020, através

do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

7 - Qualifiaçio da "estrada-dique" - Projeto adjudicado

Foi adjudicada, por despacho do Presidente da Cêmara Municipal. a prestaçAo de serviços

para a elaboraçao do projeto de execução de qualificaçao da ·estrada-dique· que faz a ligação do

Centro Municipal de Interpretação Ambiental (CMIA) à Marinha da Troncalhada, um novo

investimento de 40.000e (+ IVA).

Oanuamento em causa necessita de uma profunda intervenção de qualificação, repondo a

sua condição de 'Iestrada-dique·, contribuindo para a estabilização do ecossistema e preservação

das marinhas existentes no Salgado Aveirense, constituindo-se um importante local de fruição

turlstica, ambiental ede contemplaçao, podendo também ser utilizado para aprática desportiva.

Oprojeto estã aser elaborado pela empresa Conduril - Engenharia Lda.• com um prazo de

execução de 120 dias.
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8 - Programa Municipal de Apolo ao Associativismo - Apoios ftnancelros a
ASlociaçlies Desportivas e de Pais - 2018/2019

A cooperaçao eo apoio às Associações é para a CMA uma área de grande importAncia no

desenvolvimento do Munic(pio e na dinamizaçao da Comunidade, por força do relevante interesse

público de que se reveste boa parte da atividade das Associações.

Além de todo o trabalho de cooperaçAo que temos realizado ao nlvel do apoio loglstico. da

isençao de taxas, da cedência de ediflcios, equipamentos. transportes e materiais. entre outros, a

CMA prossegue asua estratégia de açAo politica lançada no ano letivo de 201612017. com acriaçAo

de um Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA), visando apoiar financeiramente a

atividade eos investimentos das AssociaçOes do Municlpio de Aveiro.

Com um balanço extremamente positivo relativo aos dois primeiros anos de execuçao do

PMAA, reiteramos a aposta na cooperaçAo eno apoio às AssociaçOes Desportivas e de Pais. como

áreas de grande importância no desenvolvimento do Munic(pio e na dinamizaçAo da Comunidade,

por força do relevante interesse público, pelo que. além de todo otrabalho de cooperação que temos

realizado ao n(vel do apoio loglstico, da isençAo de taxas, da cedência de ediflcios, equipamentos,

transportes e materiais, entre outros, vamos continuar a juntar o apoio financeiro à atividade e aos

investimentos das AssociaçOes do Munic(pio de Aveiro.

Tendo decorrido o parlodo de candidaturas aos vários apoios do PMAA e tendo sido feita a

necessária análise, foram reunidas as condiçOes para que na ReuniAo de 24 de janeiro, oExecutivo

Municipal aprovasse os apoios financeiros da CMA às AssociaçOes Desportivas e de Pais, para as

suas atividades regulares elou pontuais, assim como para investimentos de 2019, sendo que para as

Associações de Pais o perlado de elegibilidade é o ano letivo 201812019 e para as AssociaçOes

Desportivas aépoca desportiva 201812019, representando um investimento global da CMA de cerca

de 700.00oe (dos quais 240.00oe de compromissos assumidos na época desportiva 201612017, no

financiamento de três relvados sintéticos).

Aassinatura dos protocolos de cooperaçAo com estas AssociaçOes aconteceu no dia 28 de

janeiro de 2019. no pequeno auditório do Centro de Congressos de Aveiro.
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Seguimos a estratégia polJtica assumida, de rigor e clarividência absoluta com os nossos

concidadAos, divulgando a lista de apoios contratualizados para o apoio à atividade regular, o apoio

ao investimento eapoio à realizaçAo de atividades pontuais:

Apoio Atlvidade Apolo ao
Apolo is

Associação Atlvidades
Regular Investimento

Pontuais

Pale

Associação de Paise

Encarregados de EducaçAo da
1.20OE - --Escola EB1 e Jardim de

lmancla de Santiago

Desportiva

Casa do Povo de Esgueira 5.00OE 3.00OE -
Associação Recreativa e

5.00OE 18.200E --
Cultural da Barroca

Associação Desportiva e
4.0000 2.00OE --Cultural de SãoJacinto

Associação Desportiva de
4.00OE 3.00OE --Nariz

Associação Recreativa e
5.00OE 2.50OE -Cultural de Oliveirinha

A1avarlum - Andebol Clube de
23.00OE 2.10OE -Aveiro

Coletlvidade Popular de Cacla 4.00OE 3.00OE -
Clube do Povode Esgueira 30.000E 32.50OE --
Clube de Voleibol de Aveiro 5.00OE OE -
Clube de Natação - Amarra

1.50OE OE -
ao Cais

centro Desportivo São
32.00OE OE -Bemardo

CENAP - Centro Atletlco
25.00OE 25.00OE -Povoa Pacense
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IDEC - Instituto

Desenvolvimento e Estudos 4.00oe 5.00oe --
deCacla

Grupo Desportivo Eixense I 6.00oe 5.00oe --
Futebol ClubeBonsucesso 20.000E 17.000E -
Escola Grmnica de Aveiro 4.00oe 9.00oe I --
ClubeTénis de Mesa da

3.00oe 2.00oe -
Olivelrinha

ClubeEstrela Azul 13.400E 17.00oe --
Clubedos Galltos 45.00oe 25.000€ -

Sporting Clubede AveIro 3O.00oe I 34.00oe -
Associação Desportiva de

27.50oe - --
Taboeira

Agarrados ao BIT Clube 2.000€ - -
KASA - AssoclaçAo de

1.000€- --
Karate-Do Shotokan Kase Ha

Associação de Surf deAveiro 10.50oe 2.00oe -
Clube deTénisde Aveiro 1.000€ 10.00oe -

Somamaratonas - Associação 1.00oe I - --
Nucleo do Sporting Clube de

oe 2.380€ -
Portugal de Aveiro

Remateribalta Clube 2.500€ - -
Mocidade Desportiva

2.50OE 5.00oe -
Elrolense

Estão pois criadas as condiçOes necessárias, para que a opção politica assumida no atual

mandato. de apoiar financeiramente as Associações do Municlpio continue a sua execuçAo. com o

cumprimento em absoluto dos contratos assinados.

A aposta da CMA no continuado e crescente fortalecimento do Movimento Associativo

Municipal sublinha-se pela sua importante relevência social. econ6mica e polftica. e de uma forma

proporcional à atividade de cada uma das Associações, cuidando de uma relação equilibrada em

todo oMuniclpio ecom todas as Associaçees.
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Este aspeto, é de realçar de fonna especial, num momento em que se iniciou o importante

processo de concurso público para a conceçAo e construção do novo Complexo de Campos de

Treino (312M€) do Estádio Municipal de Aveiro (EMA), no Ambito da parceria entre aCAmara

Municipal de Aveiro eo Sport Club Beira-Mar (SCBM), que terá como fim a instalaçêo da Academia

de formaçAo do Clube, nos terrenos anascente do EMA.

No discurso protocolar, oPresidente da CMA, José Ribau Esteves, explicou ainda que "com

uma linha orientadora eestratégia claras para odesporto em Aveiro,·edepois da requalificação dos

Campos de Futebol da A.D. Taboeira, A.R.C. Barroca, Clube Estrela Azul e do F,C. Bonsucesso,

inicia-se este importante investimento na criação de infraestruturas desportivas, para uso de um

clube que nos últimos anos viu gorada a possibilidade de ter o seu próprio complexo desportivo",

Trata-se de 'um projeto assumido pela CMA hã mais de 15 anos, que agora fazemos cumprir,

honrando apalavra dada aos nossos concidadãos eao nosso SCBMu
, finalizou,

O Presidente fez também referência ao inicio dos trabalhos da aEstaçêo Náutica do

Municlpio de Aveiro- no passado sábado, dia 26JAN19, uma parceria muito importante entre aCMA,

as AssociaçOes que se dedicam aos desportos náuticos, as empresas marltimo-turrsticas e outros

parceiros, constituindo uma forte aposta nos desportos náuticos eno turismo mais ligado à náutica. à

Ria eao Mar, que terá asua apresentação pública dentro de cerca de dois meses.

9 - Protocolos para gestão dos Espaços Cidadlo de Aradas, Cada e Requeho, Nossa
Senhora de Fétima e Nariz

OExecutivo Municipal, na sua ReuniAo de 15 de novembro, deliberou aprovar os Protocolos

para Gestão dos Espaços CidadAo (EC) nas sedes das Juntas de Freguesias de Aradas, Cacia. e

Requeixo I Nossa Senhora de Fátima I Nariz, entre a CMA e as respetivas Juntas de Freguesia,

dando cumprimento ao Protocolo existente entre a CMA e a Agência para a Modernização

Administrativa (AMA),

Depois de ter sido assinado um Protocolo do Cooperaçêo entre a CMA e a AMA no dia 19

de março de 2015, em sessão realizada na Sede da Comunidade Intennunicipal da RegiAo de

Aveiro com a presença do Secretário de Estado da Modernização Administrativa, visando a

instalação dos EC, ede se terem ultrapassado várias vicissitudes que derivaram de dificuldades de

9



'

c ÂMARA MUNICIPAL
A.VEIR.O

gestao loglstica da CMA e das Juntas de Freguesia envolvidas, e da decisão do atual Governo de

parar o processo de instalação dos EC por questões ligadas ao seu financiamento pelos Fundos

Comunitãrios do Portugal 2020, foram inaugurados. no dia 13 de dezembro de 2018. em sessão

pública. os quatro Espaços Cidadão do Municlpio de Aveiro. pelo Presidente da Câmara Municipal

de Aveiro eoSecretário de Estado Adjunto eda Modernização Administrativa, Luis Goes Pinheiro.

No referido Protocolo ficaram definidos os locais onde vão ser instalados os Espaços do

Cidadão no Municlpio de Aveiro: Aradas. Cacia. Eixo. Nossa Senhora de Fátima eSão Jacinto. além

da Loja do Cidadão na Cidade de Aveiro.

Os EC de Aradas. Cacia e NI Sra de Fátima estão ser geridos pelas Juntas de Freguesia.

em parceria com aAMA eaCMA.

OEC de São Jacinto. localizado no ediflcio do abrigo de passageiros do Ferry. estã a ser

gerido pela CMA. em parceria com aAMA. num serviço que inclui um posto de atendimento da CMA

eda Aveirobus, um posto de turismo, entre outros serviços.

OEC de Eixo não foi ativado por decisão da Junta de Freguesia da União de Freguesias de

Eixo eEirol, que alegou indisponibilidade de recursos humanos,

OEC da Loja do Cidadão é gerido pela AMA eestá em pleno funcionamento.

Nestes novos balcões de atendimento os Cidadãos podem, por exemplo, tratar da sua Carta

de Condução. solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da Autoridade Tributária,

apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos aemprego efonnação profissional.

alterar amorada do Cartão de Cidadão. solicitar oCartao Europeu de Seguro de Doença ou realizar

os serviços e-fatura. entre muitos outros.

Nos EC referidos nos protocolos aprovados nesta Reunião. ficou definido que seriam as

Juntas de Freguesia adisponibilizar os seus Funcionários para oexercJcio das funçOes de Mediador

do Espaço, enquanto que. em São Jacinto a gestao é feita diretamente pela CMA, através da

disponibilização da infraestrutura - jã adaptada a essa função - e dos recursos humanos

necessários. razão pela qual não se toma necessãria acelebração de protocolo de gestao.
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10 - Cim&ra Municipal de Aveiro apresentou novo site e apUcaç6es móveis

Com uma aposta forte na imagem, a CMA lançou, no dia 26 de novembro, o novo site do

municlpio www.cm-aveiro. t , e as respetivas aplicações m6veis destinadas a munlcipes eturistas,

disponlveis na App Sfore eGoogle PJay.

Com um design adaptado à realidade atual, onde a imagem e as hipe~igaçOes constantes

dão vida à pâgina, e baseado no conceito de proximidade com os cidadêos e versatilidade, o novo

site contém 5áreas principais: Inovaçêo. Investidores, Municlpio, Visitantes eServiços.

Aplataforma está equipada com ainovaçêo responsive, compatlvel com dispositivos m6veis

(telem6veis e tablets). Apostado na simplicidade é agora passIvei a todos os cidadAos, entrarem em

contacto com a autarquia através do botao "fale ccnnoscol' - presente ao longo de toda a

navegaçao no site - estar a par das últimas notrcias, agenda de eventos e atividades dia-a-dia, ou

ter conhecimento dos últimos alertas emitidos pela CMA.

App Aveiro eAveiro Tourllm

Ao mesmo tempo, a App Aveiro (destinada a munlcipes) dá a oportunidade a qualquer

concidadAo de registar com fotografia e texto alguma ocorrência. Omenu de Ocorrências permite

desde jáo registo especifICO de problemas relacionados com os Reslduos Urbanos - geridos pela

VEOLlA Portugal SA . Com esta nova App, os seus utilizadores vao poder receber notificações de

alertas importantes, emitidos pela Câmara Municipal, aceder aos horários dos autocarros Aveirobus

ou estar apar das últimas noticias eeventos relacionados com oMuniclpio.

Quanto à App Aveiro Tourism (direcionada para turistas e visitantes), o enfoque vai para a

possibilidade de podermos ver todos os monumentos disponlveis para visitar na cidade, saber onde

comer ou dormir e ter ainda conhecimento do bilhete único de 5,OOE para visita aos Museus de

Aveiro.

Twitter do Pl'88idente da CMA

Osite foi dado a conhecer logo após a apresentaçao da página do Presidente da CMA no

Twitter - @PresCMAveiro - um novo meio de comunicaçAo do Presidente com os cidadAos.

11



, CÀMARAMUNlClPAL
AVEIRO

Este é um importante passo na gestAo da comunicaçao da CMA, com a entrada num novo

patamar de proximidade e qualidade da comunicaçAo, e também de divulgaçAo, à escala global, da

nova imagem da Câmara Municipal de Aveiro.

11 - Vaclnaçlo antlrráblca e Identlflcaçlo eletr6Dica no MuDiclplo de Aveiro

A Direção Geral de Alimentaçêo e Veterinéria (DGAV) nomeou aMédica Veterinéria Helena

Maria Antunes de Sousa como responsável pelo serviço Oficial de vacinação antirrábica e de

identificação eletronica no Municlpio de Aveiro, para gerir esta fase de transiçao em que está a

decorrer oconcurso para acontratação de um Médico Veterinério Municipal em exclusividade para o

Municlpio de Aveiro. como quadro da Câmara Municipal de Aveiro (CMA).

No âmbito da cooperação entre a DGAV e a CMA, o serviço esteve disponlvel no ediflcio

dos Serviços Urbanos da CMA, na Rua das Fontainhas - Zona Industrial de Taboeira. todas as

terças-feiras (exceto feriados). de 13 de novembro a31 de dezembro, das 16h30 às 19hOO.

Recorda-se que avacinação antirrábica éobrigatória para todos os canldeos com 3ou mais

meses de idade.

Os proprietários dos animais deverAo fazer-se acompanhar de cartão do cidadêo ou bilhete

de identidade ecartão de contribuinte.

As taxas a aplicar pelos Serviços Oficiais de vacinação anlirrábica e de identificação,

anualmente determinadas pela Direção Geral de Alimentaçêo e Veterinéria, do as seguintes:

- Vacinaçao anlirrábica (taxa única): 5euros

- IdentificaçAo eletr6nica (taxa única. incluindo ficha Mod.500/DGV): 13 euros I·Boletim

sanitério: 1euro).

Para um melhor cuidado com os animais de companhia, aCMA sensibiliza os cidadAos para

a importância da sua Legalização: VacinaçAo, Identificaçêo Elelronica eRegisto.
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12 - CreArt: Artistas internacionais apresentam trabalhos inspirados em Aveiro

Durante todo o mês de novembro realizou-s8. em Aveiro, uma residência artlstica

internacional do projeto CreArt com a presença na nossa cidade de três artistas ·bolseiros": Darija

Jelinfie (Croécia - zagreb); Nuvola Ravera (ltéUa - Génova) eTiago Verdade de Oliveira (Aveiro). Os

artistas foram selecionados entre os 31 candidatos que responderam à proposta lançada pela CMA I

CreArt Aveiro durante overto passado.

O decurso da residência deu a conhecer aos artistas a cidade e a sua cultura, para que

neste ambiente lhes tenha sido passivei produzirem o seu trabalho artrstico - numa fase de

conceçao na V/C Arts House - e partilhado com o pablico nos dias de open studio, a 17 e 18 de

novembro, e também a29 do mesmo mês, data em que foram apresentados os trabalhos finais no

Museu de Aveiro ISanta Joana.

Os artistas deixaram uma obra em Aveiro, aqual vai integrar oespólio Munoicipal.

Esta é aprimeira edlçao de residências artlsticas promovida pela CMA. no êmbito do projeto

CreArt que contou com acolaboraçao da V/C Arts House na estadia eacompanhamento dos artistas

e do Departamento de ComunicaçAo e Arte (DeCA) da Universidade de Aveiro, no apoio de

laboratório para a sua concretização. Foi uma oportunidade de reforço do potencial da cidade em

termos culturais eprova da sua internacionalizaçao nos circuitos europeus das artes.

113-"Bappy Honr" DOS MUI.... de Aveiro

No mês de novembro, aCMA realizou duas sessões do -Happy Hour" nos Museus, sempre

à quinta-feira, nos dias 8e15 de novembro.

Neste inicio de ano 2019, realizou-se mais uma ediçao, no dia 16 de janeiro, a primeira no

Museu de Aveiro ISanta Joana.

A temética desta visita comentada foi a -Arte, cultura e net ativismo· por Luis Loureiro,

jornalista e investigador de media da RTP, onde integra aequipa do programa televisivo nJornalismo

de investigaçAo'·.
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114-ReInú:io• eonduolo da obra na VlIriante de Cada

No Clltimo dia 12NOV18. foi assinado o contrato entre a Câmara Municipal de Aveiro e o

novo Empreiteiro da obra da Variante de Cacia.

A obra de construçao da Variante Rodoviéria de Cacia foi reiniciada ainda no mês de

novembro. com onovo Empreiteiro ·VAF - VitorAlmeida eFilhos SAR
, oque aconteceu por força da

incapacidade da empresa ConstruçOes Ezequiel Pinho Moreira Lda de prosseguir com aexecução

da obra, em consequência da fatalidade do fim da sua existência. em resultado de graves problemas

dentro da sua estrutura acionista familiar ede processos fiscais com aAutoridade Tributéria. tendo

se conseguido um acordo entre oanterior Empreiteiro, o novo Empreiteiro eaCMA, que possibilitou

arealizaçao da cessão da posiçAo contratual entre as empresas em causa.

Onovo Empreiteiro VAF foi sub-Empreiteiro desta obra numa operação de pavimentaçOes.

tendo por isso conhecimento da obra e tendo estado adesenvolver nas Clltimas quatro semanas os

trabalhos preparatórios para iniciar aobra.

Neste momento a obra esté na sua fase final de execuçAo, com a pintura da sinalizaçAo

horizontal eos acabamentos urbanlsticos de embelezamento da via.

Integrada no Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia com um investimento

global de aproximadamente 1.200.00oe (compra de terrenos e empreitada), a nova Variante

Rodoviéria de Cacia assegura a criação de um novo acesso entre a antiga EN 109 e a Rua

Bombeiros da Celulose, reformulando também a gestão de tráfego na antiga EN 109 nesse local

(substituindo os cruzamentos existentes por duas rotundas), aumentando assim a capacidade de

escoamento de trânsito, a segurança e o conforto de quem circula nesta zona do Municlpio de

Aveiro.

oExecutivo Municipal. na ReuniAo de 15 de novembro, tomou conhecimento da decisão.
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15 - Apresentaçlo Públi~a da revisto da Carta Edu~ativa do Munlclpio de Aveiro 
inicio do debate púbUoo

No Ambito dos trabalhos da RevisAo do Plano Diretor Municipal. a CAmara Municipal de

Aveiro tem vindo a trabalhar. em sede de Conselho Municipal de Educaçao, na revisAo da Carta

Educativa do Municlpio de Aveiro.

Ap6s vários meses de trabalho intenso com os vários Parceiros. e várias versões

preliminares do documento, a CMA realizou no passado dia 13 de novembro. no Centro de

Congressos de Aveiro aApresentaçtlio Pública da Carta Educativa do Municlpio de Aveiro.

Após esta sessão deu-se inIcio ao processo de consulta pública da proposta de Carta

Educativa, que ficou disponrvel no site da CAmara Municipal de Aveiro. fase que decorreu até ao

C1ltimo dia 12 de dezembro.

Atendendo ê importAncia do documento em causa. a CMA apelou a uma participaçao

pClblica representativa econstrutiva de toda aComunidade.

Durante a fase de debate público, a CAmara MunIcipal manteve a realizaçao de reuniões

setoriais com vários parceiros e entidades. com objetivo de enriquecer o documento com os

contributos de todos.

Ap6s a fase de debate pClblico, o Conselho Municipal de Educaçtlio reuniu para proceder ê

análise dos contributos, de modo a finalizar odocumento antes da sua aprovaçAo nos vários 6rgãos

(Conselho Municipal de Educação, CAmara Municipal eAssembleia Municipal).

16 - Açôes do programa edu~atlvoda exposlçlo de Serralves em Aveiro

No âmbito da exposiçao que esteve patente no Museu de Aveiro I Santa Joana. ·Corpo.

Abstraçtlio e Linguagem na Arte Portuguesa: Obras em Depósito da Secretaria de Estado da Cultura

na Coleçtlio de Serralves·, de 12 de setembro a 1 de dezembro de 2018, realizaram-se diferentes

açOes do Programa Educativo.

Com conceção e orientação de Samuel Silva do Serviço Educativo do Museu de Serralves,

foi passivei aos cidadãos, participarem na Oficina ·Peças e Pedaços· destinada afamllias.
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Foi também organizada uma visita orientada àexposiçAo, no dia 18 de novembro. No dia 19,

aconteceu a Fonnaçao para Técnicos e Professores dirigida a educadores, professores (dos vérios

nlveis de ensino) e técnicos de serviços educativos, no sentido de lhes oferecer um enquadramento

geral da exposiçao, assim como algumas ferramentas de medlação com os objetos expositivos que

lhes pennitam posterionnente conduzir, de modo autónomo, atividades educativas dirigidas a

crianças, jovens eadultos.

17 - Inicio da obra de reabilitaçlo da "Ponte do Laço"

Teve inicio no decorrer do mês de novembro a obra de reabilitaçAo da ·Ponte do Laço'" no

Canal de sao Roque, uma nova intervençao da CMA na conservaçAo e valorizaçAo do património,

com um valor de investimento de 249.720€ (+ IVA) e um prazo de execuçAo de 150 dias.

Após o estudo e levantamento das anomalias construtivas da Ponte Pedonal Circular sobre

os Canais de sao Roque e dos BotirOes, conhecida como "Ponte do Laçou, tornou-se necesséria a

reparaçAo epintura da estrutura metélica. devido a problemas de corrosão, provocadas pelo tempo.

O apodrecimento das madeiras do pavimento circulante e a deterioraçao por vandalismo dos

guarda-copos em vidro são outras das intervenções a acontecer no tabuleiro da ponte. Esté em

curso também asubstituiçAo das luminârias existentes.

Aempreitada esté aser executada pela empresa Correcta Construções Lda. .

18 - Júri elaBlenallntemacional de CerAmicaArtfstlca de Aveiro

A CAmara Municipal de Aveiro definiu o júri para a 14.1 ediçAo da Bienallntemacional de

Cerâmica Artlstica de Aveiro, deste ano, O presidente é o norueguês Torbjl2lrn Kvasbl2l, um dos

maiores e mais premiados artistas internacionais na érea da cerâmica artlstica e Presidente da

Academia Internacional de Cerâmica, com sede em Genéve (Sulça) eassociada àUNESCO.

Os outros elementos do júri são Alda Tomás. Sénior Designer, Coordenadora da Equipa de

Design e IDPooI da Vista Alegre. José Luiz Silva. Representante da Associaçao Portuguesa de

Cidades e Vilas de Cerâmica (APTCVC) e membro da Academia Internacional de Cerâmica (Ale).
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com sede em Genéve (Sulça), como Embaixador Cultural da CerAmica, atualmente é docente da

Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, Graça MagalhAes, Diretora do Mestrado

em Criaçêo Artlstlca Contemporllnea, leciona no Departamento de Comunicaçlo e Arte da

Universidade de Aveiro, e Miguel Caplo Filipe, Vereador do Pelouro da Cultura da CAmara

Municipal de Aveiro.

Poderio participar na Bienal os artistas, nacionais e estrangeiros, com o méximo de duas

obras com data de produçêo não superior a três anos, que serão selecionadas pelos membros do

júri. As obras poderão ser trabalhos individuais ou coletivos.

ABienallntemacional de Cerllmica Artlstica de Aveiro constitui uma referência internacional

neste setor cultural e artlstico desde 1989, e contribuindo para a produçlo de cerllmica artlstica

contemporênea, através do estimulo à experimentaçao e à criatividade, constituindo-se como um

polo dinamizador de novas tendências da cerllmica.

Prê-inscriç6es

Recorde-se que a 14.· ediçAo da Bienal tem lugar de 2 a 30 de novembro de 2019, tendo

decorrido o parlado de pré-inscriçAo entre os dias 1 de janeiro e 14 de fevereiro, no Museu da

Cidade de Aveiro, sita Rua Joêo Mendonça, n.OS-11, 3800-200 Aveiro, ou através da plataforma

online de transferência de ficheiros WeTransfer www.wetransfer.com , para o e-mail:

bienalceramica@Cm-aveiro.ot,

19 - Aquislçlo de terreno destinado à Implementaçlo do complexo do Estádio
Municipal de Aveiro

Na altura da construçêo do Estádio Municipal de Aveiro (EMA), não foi posslvel chegar a

acordo com a proprietária de um terreno na zona de construçêo do Estàdio, já que o prédio em

causa tinha uma área registada de 1930m2, mas acabou por ser identificado com uma área factual

de apenas 1751m2. O imóvel acabou por ser alvo de Declaraçao de Utilidade PQblica. com a

expropriaçlo das 151 parcelas destinadas à execução do projeto do EMA e respetivas

infraestruturas.
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Por se verificar, ao momento, que não existia nenhuma infonnaçlo que desse conta do

pagamento de qualquer compensação aos expropriados. o Executivo Municipal deliberou aprovar,

na ReuniAo de Câmara de 15 de novembro, o pagamento de uma indemnizaçAo a favor da

expropriada Anabela Simões Nogueira de Oliveira, no valor de 5.230€, após ter sido conseguido o

acordo para aexpropriação amigãvel do prédio.

20 - Aveiro com EstaçAoNáutica certificada - PrImeira reunllo de trabalho

oFórum Oceano - AssociaçAo da Economia do Mar, anunciou no dia 16 de novembro, no

Centro de Congressos da Alfandega do Porto, a certificaçAo da Estação Nãutica de Aveiro (ENA),

um novo fórum de cooperaçAo para a gestAo de equipamentos, espaços e eventos com a

participaçao ativa de entidades que se dedicam aos desportos e atividades de lazer nas ãreas

aquãticas do Municlpio de Aveiro.

Com esta certificação a CMA, em cooperaçAo as entidades que farao parte do Conselho da

ENA, vai potenciar o desporto de natureza, o turismo ativo ea identidade do território, numa lógica

de comunicaçao edinamizaçAo global dos espaços nãuticos de Aveiro.

Neste seguimento, realizou-se no dia 26 de janeiro, no Museu da Cidade de Aveiro, a

primeira reuniAo de trabalho com os parceiros da ENA.

Esta reuniAo teve como objetivo primordial a constituição de uma ComissAo de GestAo

Local, a definição, com os parceiros, do Plano de Atividades, bem como a anãlise do Acordo de

Parceria, que será assinado na cerimónia de apresentaçAo p~blica da EstaçAo Nãutica, arealizar no

Centro de Alto Rendimento de Surf de SAo Jacinto dentro de aproximadamente dois meses.

De salientar que a EstaçAo Nãutica constitui·se enquanto fórum de cooperação para a

gestao de equipamentos, espaços e eventos com a participaçAo ativa de entidades p~blicas e

privadas que se dedicam aos desportos e atividades de lazer, no plano de ãgua, da ãrea geogrãfica

do Municlpio de Aveiro, aliando avertente desportiva e turlstica.

Este é mais um importante passo no desenvolvimento de rede de oferta turlstica nãutica de

qualidade, organizada a partir da valorizaçAo integrada dos recursos nãuticos presentes num

território, que inclui a oferta de alojamento, restauração, atividades nãuticas e outras atividades e

serviços relevantes para a atraçAo de turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando

18



'

CÂMARA MUNICIPAL
.AVEIRO

experiências diversificadas e integradas. Desta fonna, a ENA apresenta-se como uma platafonna de

cooperaçAo entre atores identificados cóm um território e que asseguram a oferta de um produto

turlstico,

Conselho da Estaçlo Náutica deAveiro:

• AdministraçAo do Porto de Aveiro;

• Appropriate Numbers;

• AssociaçAo Académica da UA;

• AssociaçAo da Hotelaria, Restauraçao eSimilares de Portugal;

• AssociaçAo de Surf de Aveiro (CARSURF);

• AssociaçAo Laguna;

• AVELA •Associaçao Aveirense de Vela eCruzeiro;

Clube dos Galitos;

• Clube Naval de Aveiro;

Coletividade Popular de Caeia;

• Ecoria, Lda.;

• Empresa de Transportes Ant6nio Cunha. S,A.;

• Espaço de Experiências. Lda.;

• IDEC • Instituto para oDesenvolvimento eEstudos de Cacia;

• Ideias Salgadas;

• Incrlvel Odisseia;

• Lancha Praia da Costa Nova;

• Navalria· Docas, ConstruçOes eReparaçOes Navais, Lda.;

• Oficina do Doce;

• Sporting Clube de Aveiro;

• Turismo Centro de Portugal.
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21 - Reabilltaçlo da Llgaçlo Eixo-AveJro -Inicio da obra

Esté em curso a empreitada para reabilitaçao da IigaçAo Eixo-Aveiro (antiga EN230)

representando um novo investimento de qualificaçao da rede viéria, promovendo a segurança

rodoviéria ebem-estar de todos quantos habitam ecirculam nesta via.

Os trabalhos tiveram inrcio com aconstruçao da nova rede de éguas pluviais da Rua Abllio

Tavares da Silva, seguindo para as ruas José António de Carvalho edo Adro de Cima.

Aintervenção acontece em 2,1km, entre aRua das Arrotas eapassagem de nlvel de Eixo e

prevê ainda obras de colocaçAo de betuminoso, sinalizaçao vertical ehorizontal, e infraestruturas de

gés natural em cerca de 400 metros, nos arruamentos Iimltrofes à ex-EN230, nas ruas da Areosa,

José Mascarenhas, Manuel Gaspar Fernandes. Prof. João Pinho BrandAo, Dr, Alfredo Coelho

Magalhães eS. SebastiAo (até à Passagem de Nlvel).

No inicio do mês de fevereiro, os trabalhos tiveram inicio na Rua Abllio Tavares da Silva

com aconstruçAo da nova rede de éguas pluviais seguindo para aantiga estrada nacional EN 230,

Parra isso foi implementado um desvio de trênsito para a realizaçAo dos trabalhos entre a

Rua do Barreiro e ocruzamento com a linha do caminho·de·ferro, dando seguimento à qualificaçAo

deste importante arruamento do Municlpio de Aveiro, a CMA solicitou de forma pública, a melhor

compreendo ecolaboraçao de todos na boa gestao desta operaçao.

Aobra esté aser executada pela empresa Manuel Francisco de Almeida SA com um custo

de 188.216,7DE (+ IVA), com um prazo de execuçAo de 6meses.

22 - Peça de Teatro assinalou Dia Europeu para a proteçlo das crianças contra o
abUlO sexual

No dia 19 de novembro, pelas 10h30. teve lugar a peça de Teatro para Crianças MPicos e

AveiAs: ÀDescoberta da Floresta do Tesouro', no Centro de Congressos de Aveiro.

Tratou-se de uma adaptação do livro com o mesmo titulo, da autoria de Joana Alexandre,

Rute Agulha eCatarina Lopes ehistória de Susana Amorim. Olivro aborda seis temas que estão na

base dos programas de prevençao do abuso sexual infantil.
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Destinada a crianças dos 3 aos 8 anos, a iniciativa foi organizada pela ComissAo de

Proteçao de Crianças eJovens de Aveiro (CPCJ Aveiro) ecentro Social e Paroquial da Vera Cruz.

A apresentação da peça de teatro assinalou o Dia Europeu para a Proteção das Crianças

contra a exploração e abuso sexual (18 de novembro) e, destacou também, o 29.° Aniversârio da

Convenção dos Direitos das Crianças:

23 - As Muralhas de Aveiro - XII Jornadas de HIstória Local e Património
Documental

A CMA e a Associação para o Estudo e Defesa do Patrim6nio Natural e Cultural da Regiao

de Aveiro (ADERAV) organizaram a 12.' ediçAo das Jornadas de História Local e Patrim6nio

Documental com o tema -As Muralhas de Aveiro" que teve lugar nos dias 23 e 24 de novembro, no

ediflcio da Antiga Capitania. Oencontro contou com cerca de uma centena participantes.

Otema desta edição evocam oestudo da muralha de Aveiro, celebrando em paralelo os 600

anos da data da inscrição sobre as portas da muralha, com um programa que propOe projetar uma

análise abrangente na procura da mem6ria que até nós chegou das muralhas de Aveiro.

Asessãc de abertura teve as intervençOes do Presidente da Cêmara Municipal de Aveiro e

do Presidente da DireçAo da ADERAV.

124-Parq... C8D/noDa Forca Vouga -1Júclo d. obro

Estâ em curso a obra de construçAo do novo Parque Canino na Forca Vouga, uma

intervençAo integrada na nova politica dedicada aos -Animais de Companhia- que ficaré localizado

junto à Linha do Norte (frente ao Pavilhao dos Galitos), representando um novo investimento de

26.912A8€ (+ IVA) eum prazo de execuçAo de 90 dias.

Além da vedação, caixa sanitâria, zona de estar para as pessoas que acompanham os

animais e iluminação pública, o Parque Canino tem elementos recreativos com escadas, barreiras

de sallo, prancha e tOnei.

A polftica municipal dedicada aos nAnimais de Companhia-, cuja apresentaçao pública

aconleceu no inicio do passado mês de julho, para além da informaçAo esensibilização para o bem-
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estar dos animais de companhia, prevê o investimento na criaçAo de algumas infraestruturas, como

é exemplo este parque canino.

Aobra esté aser executada pela empresa Sucessos eTanto SA.

25 - Boas Festas em Aveiro - Apresentaçlo do programa· De 1 de dezembro de 2018
8 14 de janeiro de 2019

ACMA apresentou, pelo quinto ano consecutivo, o programa -Boas Festas em Aveiro- que

visou assinalar o Natal, a Passagem de Ano e as Festas de sao Gonçalinho de Aveiro. Oevento

começou no dia 1de dezembro eprolongou-se até ao dia 14 de janeiro.

A Grande Abertura do "Boas Festas em Aveiro- teve lugar entao no sábado, dia 1 de

dezembro, na Ponte-Praça, com aIigaçao da i1uminaçao de Natal no Centro Histórico. seguindo-se o

maior Desfile e ConcentraçAo de Pais Natal em Barco Moliceiro, a que este ano se junta a

modalidade aquática Stand Up Paddle - comummente conhecida por SUP -. num espetáculo único

no pais.

A Câmara Municipal convidou toda a populaçao a participar nesta atividade, trazendo

consigo vestido um gorro de Pai Natal, quer seja embareando num dos moliceiros para o efeito

disponlveis nos Cais do Canal Central ou fazendo o acompanhamento do cortejo pelas margens dos

Canais Urbanos, até ao Cais da Fonte Nova.

Nas barcos moliceiros participaram, entre outras surpresas. elementos das Bandas

Filarmónicas edas Escolas de Música Aveirenses.

A viagem terminou no Cais da Fonte Nova. onde se fez a Iigaçao da i1uminaçao da Maior

Arvore de Natal de Portugal e onde decorreu também a inauguraçao do #Saiprarua (parceria

JNrrSF). um grande evento, em ediçAo Aveiro.

Ainda no dia 1teve inicio o-Xmas Club Aveiro- no Largo do Mereado Manuel Firmino. Trata

se de um projeto já com impacto nacional. inspirado nos mercados nórdicos de Natal eque pretende

recuperar as tradições e a autenticidade desta época festiva. O-Coreto Xmas Club- foi o -meeting

poinr dos aveirenses durante as semanas de Natal.
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#8alprarua chegou aAveiro

O#Saiprarua decorreu no Cais da Fonte Nova de 1de dezembro de 2018 até 14 de janeiro

de 2019 e envolveu toda a Magia do Natal, nos dias úteis e domingos das 14hOO às 2OhOO e às

sextas-feiras esábados das 14hOO às 22hOO.

Esta açao incluiu várias diversões, das quais podemos destacar. a Roda Gigante, Pista de

Gelo, oCarrossel Francês eoComboio de Natal.

No mesmo espaço houve ainda a Casa do Pai Natal, Festivais de Gastronomia epalco com

programação própria eAnimação de Natal.

-Natal e Artes de RuaP foi outra das iniciativas lúdicas que apresentaram concertos

deambulantes e animaçao de rua, por vários espaços da cidade recriando o Imaginário festivo

natallcio no centro histórico ecomercial da cidade. As açOes decorreram com maior impacto aos fins

de semana e na proximidade do Natal. Palhaço Faisca, Museu do Brincar e Jakas. o Pai Natal, o

Tocador de realejo, MUDA'TE Companhia de Artes Performativas, Banda às Riscas, Fantastic Five,

Agostinho eFelicidade. foram alguns dos participantes.

Paisagem de Ano

Foi ainda organizada a Passagem do Ano, promovida pela CMA, um espetãculo único de

lIuminaçao, Rob6tica e Pirotecnia no Centro da Cidade (Canal Central e Rossio). OPalco Principal

com multimédia Ilby CUBOX·, acraveira de 4 DJ's nacionais, o primeiro dos quais a bordo de um

barco moliceiro eum marcante IICountDown·, a i1uminaçêo das fachadas Arte Nova, fez deste evento

uma pista musical, neste anfiteatro urbano, único em Portugal.

Aveiro Sabores com Tradlçlo

JlAveiro, Sabores com Tradiçao· realizou-se em janeiro. Em tempos de SAo Gonçalinho os

encontros gastron6micos em grupo e da diáspora aveirense já ganharam tradição nos restaurantes

de Aveiro. Os restaurantes aderentes foram convidados acriar um menu atrativo de pratos tlpicos a

oferecer nas suas ementas eque perpetue na mem6ria os sabores da cozinha tradicional aveirense.
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810 Gonçallnho

Salienta-se ainda as Festas de São Gonçalinho de Aveiro de 10 a14 de janeiro que fizeram

oencerramento do Boas Festas em Aveiro.

No sentido de reforçar a tradição do presépio na cultura e tradiçAo portuguesa, neste

perlodo pode ser visitada aexposiçAo uA Arte dos Presépios Portuguesas na Colação do Museu- no

Museu de Aveiro ISanta Joana.

-São Gonçafinho de Aveiro- foi uma exposição que esteve patente no ediflcio da Antiga

Capitania de 15 de dezembro a 14 de janeiro. No dia 15 decorreu a conferência "Vamos Falar de

São Gonçalinho: fonte de investigaçAou.

Emuito mais...

"Mercados de Natal- integrou o Artes no Canal nos dias 8, 15, 16,22 e 23 de dezembro. O

Mercado Manuel Firmino voltou a acolher o -Bazar de Natal· de apoio solidério, de 13 a 16 de

dezembro. Nesse fim de semana eem simulítmeo ocorreu a,segunda edição do "Aveiro Xmas Beer".

Trata-se de um mercado de Natal único em Portugal de cerveja artesanal.

Na iniciativa Natal, Artes no Palco e Concertos foram apresentados vérios concertos de

Natal em diferentes espaços, organizados quer pela CMA (Espaço Coreto Xmas Club, Palco Fonte

Nova e Escadaria Fernando Tévora, entre outros), quer por diferentes entidades como sejam na

Igreja da Misericórdia eaIgreja da Vera Cruz.

No Teatro Aveirense salientou-se o Ballet Cléssico -Quebra-Nozes· pela Russian Classical

Ballet, o espetâculo Pep Bou magia e diversão criada a partir da água, sabão e música, por um

genial artista cataiAo e o tradicional Concerto Ano Novo da Orquestra Filarmonia das Beiras, tendo

este ano como convidados Cristina Branco na voz eLuis Figueiredo ao piano.

Para crianças e famllias teve lugar vérias atividades de serviços educativos nos Museus de

Aveiro eno Teatro Aveirense.

No dia 1de dezembro, aconteceu acorrida -OLl sao Silvestre - Cidade de Aveiro-, com um

percurso de 10km. euma caminhada de 5km.
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126 -Corte da eireuIaçIo na RDa do lbõelrinho

Considerando a forte pluviosidade que ocorreu durante o mês de novembro, que provocou

um arrastamento de solos e destruiçAo de parte da passagem hidréulica existente na Rua do

Ribeirinho (arruamento secundério de Iigaçao do Municlpio de Aveiro ao Municlpio de Oliveira do

Bairro), colocando em causa das condiçOes de segurança para a circulaçAo automóvel, as duas

camera Municipais decidiram proceder ao corte de circulaçAo viéria no local.

Oprojeto de intervençAo para construçAo da nova passagem hidráulica esté jéem fase de

concurso de obra, numa operação conjunta entre os dois Municlpios.

27 - Reforço da drenagem de éguas pluvlals em Santa Joana

A Cêmara Municipal de Aveiro - através de despacho do Presidente - adjudicou, em

novembro de 2018, aempreitada de reforço da drenagem de éguas pluviais da Rua Residencial da

Patela e Rua da República, em Santa Joana, à empresa Armando &Fétima Empreiteiros, Lda., pelo

valor de 16.502,00€ (+IVA), com um prazo de execução previsto de um mês.

Trata-se de mais um investimento na rede de éguas pluviais, para resolver um velho

problema de incapacidade de drenagem existente, aumentando assim a sua capacidade de

escoamento.

I28 - Envolvente l Escola de Cada

A requalificação urbana da envolvente à Escola Bésica de Cacia e IigaçAo à antiga EN 109

foi adjudicada, em novembro último, através de despacho do Presidente, à empresa Nuno França,

Engenharia Civil, Lda., pelo valor de 43.500,OOE (+IVA) eum prazo de execuçAo de 90 dias.

A empreitada visa intervir no eixo urbano da Av. Fernando Augusto de Oliveira, bem como

em grande parte da érea circundante, com aorganização de circuitos de circulaçao viérta, para dar

preferência aos modos suaves de transporte, ao mesmo tempo que tratará da organizaçAo do

estacionamento na zona.
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129-AtIvidadeo Da Casa MUDleipaI da CidadaDIa

A Casa Municipal da Cidadania realizou, de fonna gratuital nos dias 14 e 15 de dezembro.

respetivamente, as Oficinas de Natal, açao que se destinou ao público em geral.

Este atelier deu a oportunidade aos seus participantes de criarem novos objetos de

decoração de Natal. tendo por base autilizaçao de materiais recicláveis eprovenientes da natureza.

De 17 a21 de dezembro aCasa organizou oCampo de Férias de Natal. Na sequência desta

atividade, decorreram os Dias na Casa nos dias 26. 27 e 28 de dezembro. Ambas as atividades

foram destinadas a crianças e jovens dos 6 aos 14 anos e tiveram inscriçao prévia, de 35,Ooe e

3,000 respetivamente.

Com o objetivo de proporcionar às crianças e jovens a participaçao em diversas atividades

de carácter lúdico. educativo, cultural e desportivo. promovendo espaços de convlvio social. de

partilha. de experiências e de novas aprendizagens, fomentando a adoçAo de estilos de vida

saudáveis, a Câmara Municipal desenvolveu açOes diversas, tais como, idas à piscina. visitas de

lazer ecultural workshops. jogos. ateliersl ciência, culinária ecinema.

Ainda no âmbito da dinamizaçao da Casa Municipal da Cidadania, no dia 12 de janeiro,

aconteceu a ação, Cidadania Digital - Demonstração Impressao 3D, na qual se pretendeu

demonstrar o processo da criaçao de objetos. através da deposiçao de materiais em camadas, com

base em modelos digitais.

No dia 19 do mesmo mês, foi desenvolvido o Workshop -Pau de Chuvaa destinado ao

público em gera" onde se construiu o instrumento musical de pereussãc, Paus de Chuva.

No dia 23 de janeiro, -a Casa" recebeu o Workshop de -Defesa Pessoal-, direcionado a

jovens com mais de 15 anos. A atividade tem como finalidade proporcionar aos participantes o

conhecimento básico de movimentos etécnicas de defesa pessoal, para situaçOes do dia-a-dia.

No Espaço Oficina da renovada Casa Municipal da Cidadania foi ainda promovido nos dias

24 e25 de janeiro, quinta esexta-feira, respetivamente, aação n(RE)Utilizar' que visou aconstrução

de objetos utilitários, através da reutilizaçao ereciclagem de materiais.

De destacar ainda. que no próximo dia 21 de fevereiro, quinta-feira, em duas sessOesl

acontecerá oWor1<shop ·Prevenção de Quedas- destinado aseniores.
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Demonstraçao de vários tipos de quedas, identificaçao de fatores de risco e destacar a

importência do envelhecimento ativo na prevençAo das lesOes originadas por quedas, sAo os

objetivos do Workshop.

Já nos dias 26, 28 de fevereiro e 1 de março, terá lugar o workshop ·Iniciaçao ao

Computador" das 10h30 às 12h30 dirigido a pessoas com mais de 50 anos. A ação de formaçAo irá

permitir que os participantes adquiram conhecimentos na personalização do ambiente de trabalho,

janelas esua manipulaçAo, organizaçAo da informação, operações de gravação de ficheiros eoutros

aspetos gerais.

As inscriçOes são gratuitas e limitadas a 11 participantes e podem ser etetuadas até ao dia

23 de fevereiro, na Casa Municipal da Cidadania.

Mais informaçOes através do número de telefone 234 406 522 ou e-mail cidadania@çm

aveiro.pt

30 - Nova plataforma sobre a candidatura de AveJro a Capital Europeia da Cultura
2027

Apresentada no dia 26 de novembro, a plataforma www.aveiro2027.pt é um dos primeiros

passos desse caminho que iremos fazer em conjunto.

Neste website é posslvel, desde já, acompanhar a elaboração do Plano Estratégico para a

Cultura de Aveiro, compreender este processo de mapeamento e reflexAo, bem como conhecer as

propostas que darão corpo ao desenvolvimento cultural do concelho até 2030.

t também nesta plataforma que todos os cidadãos de Aveiro poderão aderir ao processo,

preenchendo orespetivo formulário de participação ou subscrevendo anewsletter.

A plataforma serve igualmente para dar aconhecer aevoluçAo do processo de construçao

das diferentes fases da candidatura a Capital Europeia da Cultura, bem como informaçAo

relacionada com as cidades que ostentam atualmente aquele tftulo.

A CMA assume o investimento na cultura como um dos seus eixos estratégicos de açAo

para odesenvolvimento do Municlpio e no passado mês de junho, deu inicio à preparação do Plano

Estratégico para aCultural processo que antecipa e dará suporte à candidatura da cidade aCapital

Europeia da Cultura 2027.
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Pretende-se que este ambicioso ecomplexo processo seja conhecido, sentido e participado

por toda acomunidade aveirense.

131-Teatro Aveirense apresentou Instagr m

No âmbito da estratégia de comunicação do Teatro Aveirense (TA) e à semelhança do que

acontece com este tipo de equipamentos semelhantes {teatros, cineteatros, centros culturais, entre

outros} e dos grandes eventos a nlvel nacional, foi apresentado no dia 26 de novembro, no ediflcio

dos Paços do Concelho! o Instagram do Teatro Aveirense - @teatroaveirense.

Esta açao visa aumentar adivulgaçAo de todas as atividades que se desenrolam no êmbito

do TA, bem como a aproximaçAo a públicos especlficos! com interesse em muitos dos contel'Jdos

que são apresentados ao longo do ano. Tratou-se de mais um importante momento na gestAo e

crescimento do Teatro ao longo dos últimos 3anos.

32 - Nota de esclareclmento sobre o custo das Dumlnações de Natal em Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro, a 29 de novembro de 2018, enviou aos 6rgAos de

Comunicaçao Social locais enacionais, aseguinte nota pública de esclarecimento:

-No êmbito do programa -Boas Festas em Aveiro· e perante a notIcia trazida a ptíblico pelo

jornal Correio da ManM, na sua ediçlo diéria de segunda-feira, 26 de novembro de 2018, sobm o

investimento dos municlpios em -'uzes efestas de natar, aCMA considera necessério esclamear os

valores em causa.

O custo global com a iluminaçlo de Natal, no Municlpio de Aveiro, para o perlado

compreendido entre 1de dezembro de 2018 e 14 de janeiro de 2019 é de 93.000€.

Ovalor de 253. ()()()f é ocusto total do programa Boas Festas em Aveiro, que ocorre durante

45 dias com um vasto programa, integrando a festa de Passagem do Ano que este ano é paga na

totalidade pela CMA, assim como oevento "#saiprarua· com assento base no Cais da Fonte Nova e
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ações por toda a Cidade, numa parceira CMAffSF-JN que também integra uma forte operaçSo de

comunicaçlo epromoçSo do Munic/pio de Aveiro na TSF e no JN.

Oevento Boas Festas em Aveiro assume hoje um papel relevante como evento cultural ede

dinamizaçSo comunitéria, também muito importante para a dinamizaçao turlstica e social da nossa

Cidade 9 do nosso Munic/pio de Aveiro-,

33 - Conclusão das obras de urbanização do loteamento da Quinta da Boavista

No seguimento da declaraçao de caducidade da licença que titula o alvarã do loteamento

sito da Quinda da Boavista, a Câmara Municipal desenvolveu o levantamento e projeto para a

realização das obras necessárias para a conclusão das suas infraestruturas recorrendo à cauçAo

existente no processo de obras associado.

Concluldo o procedimento de concurso público. aempreitada foi adjudicada em novembro.

por despacho do Presidente da CMA ii empresa Global Stadium, Lda.• pelo preço de 247.133.73E (+

IVA) eum prazo de execução de 180 dias.

Com esta empreitada serão conclurdos os espaços verdes, as redes de ITUR eenergia (que

com o passar do tempo foram vandalizadas). sendo também revista toda a rede de i1uminaçAo

pública.

134 - Presidente recebeu Emboiudor do IrIo

oPresidente da CMA recebeu. a 4 de dezembro, nos Paços do Concelho, o Embaixador

Plenipotenciário do Irão em Portugal. Hossein Gharibi.

O encontro teve como principal objetivo lançar o desafio ii CMA para uma cooperação

internacional com acidade iraniana de Gorgan.

Gorgan é a capital da Provrncia de Golestao, localizada no nordeste do pafs e a cerca de

400 km de TeerAo, com uma populaçao total de 241 mil habitantes, conhecida por ser uma cidade

portuária, cuja principal atividade econ6mica é a pesca de esturjão e a exportação das suas ovas

não fertilizadas - o caviar. Para além da indústria ligada ao mar. Gorgan destaca-se pela forte
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indústria transformadora eo turismo de natureza. Tem ainda duas universidades ligadas às áreas da

engenharia emedicina eum aeroporto regional.

Dadas as semelhanças geográficas e económicas com a cidade de Aveiro, o Embaixador

lançou oconvite para uma visita do Presidente da CMA aGorgan, de forma ainiciarem-se contatos

e desenvolverem-se sinergias entre Municlpios, empresários, câmaras de comércio, indÍlstria e

universidades.

O encontro foi mais uma oportunidade para Aveiro e a RegiAo se afirmarem no contexto

internacional, promovendo asua identidade e as suas vantagens competitivas, gerando valor para a

economia local, conhecimento, inovaçAo eempreendedorismo.

35 - "Cam••• Pum!!!" o teatro e música para crianças

O audit6rio do Parque de ExposiçOes de Aveiro foi palco do espetáculo "Catrapum·,

destinado a todos os Estabelecimentos de Educaçao Pré-Escolar da rede pÍlblica do Municlpio de

Aveiro. nos dias 5e6de dezembro.

·Catrapum· é um espetáculo IÍldico-pedagógico dinamizado pelo Projeto Catrapum

Catrapeia, que se baseia na pedagogia modema e que tem a particularidade de não ser usada a

palavra, oque toma esta peça de teatro inclusiva.

Esta iniciativa foi promovida, em parceria com aCMA, pela AssociaçAo Tempos Brilhantes

entidade responsável pela dinamização das Atividades de Animação e de Apoio à Famllia nos

jardins de infância, desde setembro de 2018. Foram dinamizadas 5 sessões. para os 750

participantes (crianças, educadoras, animadoras eauxiliares).

136-PavlmeDtaçlo da "rotunda do Gliefni••"

A CMA levou a cabo na primeira semana de dezembro a pavimentaçAo e pinturas

horizontais. da rotunda sobre aantiga EN 109, conhecida como 'ronmda do Gliclnias·.

Esta reabilitaçao enquadra-se na empreitada que reabilita também a rotunda das Agras do

Norte eda Travessa de Slo Martinho, pelo valor global de 85.811,04€ (+ IVA).
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Segue assim, de forma bem delineada financeiramente e com intensidade, o trabalho da

CMA para areabilitação erequalificaçao de estradas por todo oMuniclpio, num investimento total de

cerca de 15 milhOss de euros. Iniciado no anterior mandato (201312017), por força do relatOrio do

Estado de ConservaçAo dos Arruamentos Municipais de 23 de abril de 2014, este plano teré a

devida continuidade ao longo de todo oatual mandato.

137-Projeto de quall:llcaçlo urbana da antiga EN 10\1

A CMA, através de despacho do Presidente, adjudicou no mês de janeiro, à empresa R5E

Consulting Engineers, Lda, oprojeto de qualificaçAo urbana da antiga EN 109. num troço de 2,2 km

entre o cruzamento com a Rua Vale Caseiro (Ucruzamento da Vulcano-) e anova variante de Cacia

ijunto à The Navigator Company), pelo valor de 49.500E (+ IVA).

O projeto tem como objetivo principal a adaptaçAo da antiga estrada nacional à vivência

citadina, dando prioridade à segurança do peão, redução da velocidade de circulação automóvel e

ao tratamento do espaço p(Jblico. Seré também reformulada toda a rede de iluminação p(Jblica e

construlda uma rede para drenagem de águas pluviais, estimandcrse um investimento total de

aproximadamente 990.00oe.

Previamente a esta adjudicaçao, o Presidente da CMA tinha autorizado, no mês anterior

(também através de despacho), o lançamento o respetivo procedimento por consulta prévia, com um

preço base de 6O.000e (+ IVA).

Em simultâneo estão em curso os trabalhos de elaboraçAo dos projetos da nova rotunda

para o cruzamento da antiga EN 109 com a Rua Vale Caseiro e com a Travessa da Rua da Paz

(vulgarmente designada por -Rotunda da Vulcano-) pelo gabinete Nuno França Engenharia Civil Lda.

eda nova rotunda para ocruzamento do -Solar das Estátuas- pelos técnicos da Cêmara Municipal.
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138-Teatro AveInnoe recebeu F••t1w Term6metro

A banda -Músculou e as bandas portuguesas RHomem ao Mar" e -La Gardére· subiram ao

palco do Teatro Aveirense (TA), no dia 7 de dezembro. para mais uma edição do Festival

Termómetro, da autoria de Fernando Alvim.

Criado em 1994. o Festival Termómetro é uma ideia original do radialista e apresentador

Fernando Alvim e é o mais antigo concurso de música modema de Portugal. Durante a sua longa

história jáajudou a lançar artistas e bandas como os Omatos Violeta. BFachada. Capicua. DJ Ride,

Mazgani. Ana Bacalhau. David Fonseca, Noiserv. Richie Campbell, Tatanka. Quelle Dead Gazelle ou

quartoquarto.

Foram mais de 500 bandas e artistas a pisar o palco deste festival, que já foi recebido em

cidades como Braga, Guimarães. Faro, Coimbra, Leiria, Porto eLisboa, além de Aveiro.

Serviço Educativo doTeatro

Na érea do Serviço Educativo. o TA recebeu o espetáculo "Nocturno· de Joana Gama e

Victor Hugo Pontes (Dose Dupla) nos dias 9,10 e 11 de dezembro.

Na imaginação das crianças, anoite é talvez o primeiro dos grandes mistérios. As sombras,

o escuro. o silêncio, 09 barulhos da rua e os movimentos na casa propiciam pensamentos

fantasiosos, muitos medos, algum fasclnio. Alicerçado num trabalho com escolas em diversas fases

da criação. ·Nocturno· inspira-se em muitas noites passIveis - na aldeia e na cidade, ao relento ou

em abrigos improváveis. Diferentes sons e experiências. com ou sem estrelas. mas sempre sob o

mesmo céu escuro.

139-Gal8rd1o Eee-Eseolas Aveiro 2018

o Centro de Congressos de Aveiro recebeu a 6 de dezembro, a cerimónia de entrega do

Galardão Eco-Escolas 2018.
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A cerim6nia que teve a presença de cerca de 300 pessoas, entre alunos, professoresl

educadores e encarregados de educaçAo, contou também com a presença do Presidente da

Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, edo Vereador do Ambiente, JoAo Machado.

A sessãc de 2018 reservou-nos um momento especial, com o concerto dos -Eco

Percussion·, num projeto em que participaram 29 escolas, e que foram convidadas a receber as

IIBandeiras Verdes· eos prémios dos desafios 2017/18.

O GalardAo Eco-Escolas 2018 faz o reconhecimento do trabalho de todos os que

contribulram para tomar mais sustentãvel o dia-a·dia da escola e da comunidade onde esta se
insere.

A CMA, na sequência da sua poHtica de ambiente, apoia a implementaçAo do Programa

Eco-Escolas em todos os estabelecimentos escolares também neste ano letlvo de 201812019.

Pretendemos continuar promover, em cooperaçAo com as escolas, açOes na área temática do

ambiente, da cidadania, entre outrasl que constam do Programa de AçAo Educativa do MunicJpio de

Aveiro (PAEMA).

E8colas partlcipant88 noGalardlo Eco-Escolas:

• centro de Infância Arte eQualidade;

• Centro Educativo da Pntsa;

• centro Educativo de SIoBernardo;

• centro Educativo do Solposto;

• centro Educativo dos Areais;

• Centro Escolar das Barrocas;

• Centro Escolar de santiago;

• centro Escolar de SIoJacinto;

• centro Escolar de Verdemilho;

• centro Social eParoquial da Vera Cruz;

• Centro Social santa Joana Princesa;

• Colégio D. José I;

• Escola Básica Areias de Vilar;

• Escola Bésica da Glória;

• Escola Bâsica da P6voa do Paço;
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• Escola Básica da QuintA de loureiro;

• Escola Bãsica de Azurva;

• Escola BásIca de Cscia;

• Escola Bãsica de Sarram/a;

• Escola Básica de Taboeira;

• Escola EB Rio Novo do Princlpe;

• Escola EB 213 Jolio Afonso de Aveiro;

• Escola EB 213 São Bernardo;

• Escola ProfissIonal de Aveiro;

• Escola Secundária e3D Ciclo Dr. Mário Sacramento;

• Escola 8ecundtlria e3DCiclo José EstêvAo;

• Escola secundária e3° Ciclo. Dr. Jaime Magalhães Uma;

• Estabelecimento de Ensino de Santa Joana;

• Florinhas do Vouga.

40 - Adenda ao protocolo de colaboraçlo en1re a CMA e os Bombeiros de Aveiro

Considerando agestAo de múltiplas situaçOes de constrangimento legal para o pagamento

da dfvida da única empresa municipal ainda em atividade - aAveiro-Expo - oque justifica que ainda

não seja posslvel finalizar o pagamento das dividas às duas CooperaçOes de Bombeiros do

Municfpio no ano de 2018, o Executivo Municipal deliberou aprovar. na sua ReuniAo de 8 de

dezembro, conforme previsto no Protocolo de CooperaçAo assinado com CorporaçOes em março de

2018, acelebraçAo de uma adenda acada Protocolo no valor unitário de 40.000E, procedendo-se de

imediato ao pagamento desse valor aos Bombeiros Novos eaos Bombeiros Velhos. Aparte restante

da divida da Aveiro Expo sem paga neste infcio de 2019.

141-A1teraçlo ao _do urbanIsdeo de Santiago

o Executivo MunicipalJ na ReuniAo de Câmara de 8 de dezembro, deliberou ratificar o

despacho do Presidente, que aprovou a alteraçAo ao estudo urbanlstico de Santiago. com a
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alteraçAo da estrutura de acessos rodoviérios da érea urbana de Santiago ao Campus da

Universidade de Aveiro (UA).

Esta alteraçAo visa assumir a ligação entre a rodovia interna do Campus e a Rua de São

Tiago. sendo esta uma opção da UA, que a CMA respeita. de não serem criadas novas IigaçOes

rodoviérias nessa zona, no âmbito da sua planificaçAo edo seu desenvolvimento urbano.

42 - TC visou contrato da obra da antiga Estaçlo da CP

A CMA recebeu no dia 7 de dezembro. a comunicaçao do Tribunal de Contas (TC) da

emissão do visto ao contrato da obra de reabilitaçao do ediflcio da antiga Estaçao da CP, o que

permitiu avançar no imediato com as formalidades e os atos operacionais preparatórios para o inicio

desta importante obra.

Esta obra Oé em curso), vai dar uma vida nova aeste marcante ediflcio da Cidade de Aveiro.

preservando a sua arquitetura exterior e dando-Ihe novas· funçOes ao nlvel da promoção da Cidade.

do Municlpio eda Região, com base em produtos identitérios de referência: Ovos Moles, Sal, Vinhos

eEspumantes da Bairrada.

43 - Posiçlo da CM Aveiro: Estudo sobre a qualidade da govemação em Portugal

No dia 10 de dezembro de 2018. a CMA emitiu publicamente a sua posiçAo sobre o estudo

da FundaçAo Francisco Manuel dos Santos - MQualidade da governação local em Portugal·,

apresentado no dia 27 de novembro de 2018:

ItAnalisando oEstudo sobre aqualidade da govemaç§o em Portugal, consideramos que está

globalmente bem fundamentado e utiliza sofisticados métodos de anélise, no entanto, n!o tem em

conta a realidade socioeconómica de cada Mun;clpio no parlado de tempo analisado, usa

indicadores desadequados para fazer algumas caracterizaçiJes, e usa dados de 2012,2013,2015 e

2016, dando por isso uma imagem muito desfasada da realidade de novembro de 2018, data da

apresentaçao do Estudo, realidade n~o expressa na sua divulgaç!o pública.
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Na dimenslo A do Estudo - voz dos cidad§os e prestaç§o de contas - Aveiro obteve a

pontuaçfo de "fraco", por via dos indicadores de participaçao nas reuni&Js da Assembleia Municipal

eonúmero de intervençiles dos cidadlos.

Estes indicadores saeJ escassos e muito pouco expressivos para determinar a importância

da voz dos Cidadaos. Em Aveiro. os Cidadb sao ouvidos em número relevante nas reuni6es

públicas de Cêmara. em reuni(jes presenciais com o Presidente e os Vereadores. e com muitos

contactos por telefone eporemail. entre outros.

Na dimensao B- estabilidade polItica - Aveiro obteve apontuaçao apenas de ·capazes", jé

que a abstençto é a acima da média nacional e pelo facto de Aveiro nlo ter um Plano Estratégico

Municipal com amplitude temporal, pa~icipaçaeJ da Assembleia Municipal eda sociedade civil na sua

definiç§o enecessidade de aprovaçao de alterações pela prfJpria Assembmia Municipal, no entanto,

por via da maioria eleitoral obtida em 2013, permitiu-nos alcançar uma boa estabilidade politica.

Aveiro tem boa estabilidade pontica desde 2013. reforcou-B em 2017, sendo uma das piores

Cêmaras do PaIs em situagaeJ financeira com uma condiçao de eminente rotura no final de 2013,

tendo oseu Plano de Aiustamento Municipal fPAM) entrado em plena execuçlo em janeiro de 2017,

esendo hoje uma Câmara recuperada ecom boas contas.

Na dimensao C - eficécia govemamental - Aveiro recebe a pontuaçio de ·capazes· e o

Estudo refere que ·os resultados mostram que a eficécia govemamental é superior quando os

municlpios seguem os princlpios do Estado de Direito e tomam medidas prfJ-ativas para prevenir

corrupçio". No entanto a c/assificaçaeJ aqui, acaba por nlo ser melhor pelo efeito que tem uma das

allneas de avaliBÇao, adIvida municipal. Outro dos critérios é a execuçaD orçamental.

Acresce nesta dimensao C o critério da qualidade dos serviços municipais, relativos

principalmente à qualidade da água e à qualidade na recolha dos reslduos. Por fim esta dimensarJ

aglutina também o investimento em serviços sociais, culturais, educacionais e recreativos. Os dados

foram obtidos tendo em conta asituaçaeJ dos municlpios no ano de 2015 e2016.

Estes indicadores saeJ de natureza diversa easua conjugacarJ é de facto um exerclcio muito

diffcil. OEstudo demonstra que na fase em estudo (2015-2016). a Câmara Municipal de Aveiro tinha

jé em opel'BClo plena muitos dos mecanismos que P8rmitiram aceder 80 FAM e iniciar a execuepo

plena do PAM no inIcio de 2017 emelhorar os servÍC08 municipais eao cidadaeJ acada ano.
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Na dimenslo D- acesso eregulaç~ do mercado - Aveiro obteve aclassific~ de ·bons·,

apesar de ser avisado pelos autores que lias autarquias com menos autonomia financeira têm menos

capacidade para implementar polfticas de regulaçlo de mercado que vBo para além das requeridas

pelo Estado".

Os vários critérios analisados contemplam ainda resultados de 2013 OJ a 2016. (acesso e

regulaeBo do mercado. competitividade dos contratos municipais. tarifas de servicos municipais e

receitas municipais) referem-se a um tempo de enorme e profunda reestrutu"G1o pela exata

necessidade de retirar a Câmara Municipal de Aveiro de uma situp caótica a todos os nlveis

(organizacional. financeiro, focos de corrupçlo, .,J e que obrigou a recorrer ao Fundo de APoio
Municipal (FAM).

Por fim, na dimens~ E- estado de direito e prevençBo da corrupçfo - Aveiro recebe a
classificaçSo de IIcapazes·, A questSo mais relevante e a principal diferenca nesta área com a

realidade de hoie. reside no facto de que aanálise ié foi realizada principalmente durante todo oano

de 2016. quando os critérios BSo: prazo médio para pagamento de serviços, material e equipamento,

preferência por métodos contratuais transparentes, qualidade dos contratos públicos municipais,

queixas dos munlcipes relativas ao munic/pio e às suas entidades.

A preferência por métodos contratuais transparentes, indica que 39% dos montantes

disponlveis para contrat~ pública, sSo alocados aos concursos públicos. Neste ponto a CMA tem

uma boa classificaçlo, ACMA cumpre a cem DOr cento a leqis/acBo da contrataçaD pública,

No indicie global da qualidade da govemaçSo local em Portugal, Aveiro recebe a

classificaçlo final de "fracos., já que de forma geral, tem muita importância a voz dos cidadBos e

prestaçSo de contas, o número de listas candidatas, a composiçSo da Assembleia e Câmara

Municipal, se~pre com anos de referência entre 2013-2017, A falta de Orçamento Participativo tem

muito peso nesta avaliaçBo, além de que a entrada de um Vereador independente prejudica o

resultado de Aveiro, jé que lia menor fragmentaçio poJltica" (número de listas concorrentes) obtém

um resultado contrflrio ao esperado: um menor mlmero de listas aparece associado a valores mais

elevados nesta dimensSo. Uma explicaçSo passivei para este resultado prende-se com a ideia de

que a fragmentaçlo politica em excesso levanta maiores exigências em termos de obtençBo de

informaçSo por parte dos cidadSos, confundindo ou dfflCUltando o julgamento dos cidadSos
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relativamente ê avaliaçjo desta dimens§o-, Esta é uma Derspetiva assumida no Estudo que

entendemos muito discutlvel eaté contraditória com aaposta numa cidadania mais participativa.

Numa outra fuI do estudo, Aveiro foi um dos Mun/cfplos escolhidos para an."., de

redes de govem.ç'o, com Braga, Mlrandel. I Setl1b.l.

Esta análise é bastante benéfica para Aveiro, destacando-se alguns indicadores:

1) Desempenho financeiro e democrático da autarquia, principais conclus/Jes:

a. Em 2016 a CMA teve um saldo de 15.317,31 milhares deeuros e um rácio de receita! face

às despesas de 139,56, osétimo mais alto do paIs;

b. Uma red~ do volume de despesas de quase 23 pontos percentuais, ao passo que se

l8gistou um sumento das receitas de mais da 23 pontos percentuais;

c. No entanto, a divida da autalflula em 2016 era de 105.437.868€, 166% do valor limite de

dIvida, oque faz com que Aveiro seja nesse ano um dos Munlclpios mais sndMdados doPaIs.

d. Baixo desempenho 80 nlvel da transparência (Indice de Transparência Municipal): a CMA

desconsidera este Indies de carat9rizscio de sites. oe/a sua total falta de rigor ede ssntkJo objsUvo;

e. Aveiro dentro das cidades analisadas (Aveiro, Braga, Mirandela e saMbai) obtém em

conjunto com Braga, um menorgrau de centra/lzaçSo depoder.

Os autores destacam Aveiro e Braga, como Municlpios com menor grau de centralizaçjo do

que Mirandela e Settíba/, para depois finalizar, 'as estratégias de sucesso no desenvolvimento

económico local s§o aquelas que envolvem esta re/açao estreita e visionária entre Câmaras

Municipais, tecido empresarial e institu~es do ensino superior (...) os resultados da análise das

redes de govemaçao local sao muito relevantes, porque reforçam, de um modo muito claro, a

importancia desta aliança estratégica entre estes três afores. Os casos de Aveiro e Braga slo

exemplos de sucesso, que deviam servir de benchmarkíng para outros municlpios que nSo foram

alvo de estudo, mas que ambicionam e têm condiçiJes necessárias para vir a desenvolver

estratégias semelhantes-,

Em stímula, este Estudo revela bem o estado de desorganizac§o e de caos financeiro em

que se encontrava aCMA quando assumimos 8 sua gestSo em outubro de 2013, fazendo agora uma

referência adicional aalguns espetos sobre cada área:
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1. PatticJp~ Clvlca

a. Assembleia Municipal

-»J Em Aveiro as Assembleias Municipais s§o sempre em horério Dós-labor&l e normalmente é

sexta-f9ira;

b. Orçamento Participaffvo (OP)

-J» Vamos Iniciarem 2019. como ref9rido no programa eleitora/, oOP com 8C4O direta.

2. Estabilidade PolItica

a. Legitimidade polItica

b. Força PolItica

c. Pluralismo na tomada de decislo

d. Continuidade das politicas

-»» Nestes quatro Pontos. Aveiro é exemplar quanto à legitimidade Pol1tica conf9rida nas eleicõas de

2013 (reforcada em 2017'. OExecutivo Municipal tem fonca para tomar as decis6es. mas que 80 mesmo

tempo (aguDo que foi também uma surpresa para os próPrios investigadores'. oBparecimento de uma lista de

independentes que elegeu um Vereador e t1ds Membros à Assemb/ela Municipal. contribuiu negatMJmente

para babearo resultado deAveiro.

3. Eficácia da Govem~

a. Gestao da divida

b. Credibilidade das polIticas

-.II» quase todos os dados utilizados neste ponto do Estudo referem-se 80 penado de 2015. num

momento em que estava aser implementada uma profunda reforma na CMA. No ano de 2016, e conforme é

ref9rido nesta mesma invesfigac§o, Aveiro conseguiu melhorar em muito asua ÇQndiclo financeira tendo sido

osétimo Municlplo com omelhor récio na relac§o d98P8Sa VI receita. Em 2017 e 2018. anos de execucao do

PAM. Aveiro recebe sempre nota POSitiva eBlta nas ava/içes de eXQÇUCSo trimestral pelaDI. do Fundo

de Apoio MunicIPal. finalizando esse processo de dois anos com uma imPOTtante Revislo do seu PAM. Ao

longo dos l1/t1mos 5anos pagémos dIvidas no valor de 50 milhões de euros com /dades que ultrapassavam os

20 anos.

c. Qualidade dos serviços de interesse económico geral

i. Serviço de abastecimento de égua eServiço de éguas residuais
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-u Aveiro é associado da empresa Aauas da RMilo de Aveiro que tem uma gesMo de grande

qualidade. tendo a empresa recebido em 2017 o ·Selo de qualidade exemplar da áqua para o consumo

humano·. atribuldo pela Errtidacte RMuladora dos Servicos de Aauas e Reslduos lERSARJ:

ii. SetV/ço de reslduos urbanos

-»li após o devido concurso público. pusemos fim a um contrato de mais de 20 anos que nlo

cumpria as regras legais de funcionamento, estando em 0ll8IBC1o desde outubro de 2018 um novo pt88tador

de selVicos. mantendo amesma qualidade ebaixando os custos para aCMA epara os Cidadã:

d. Qualidade dos serviços de interesse nao-económlco geral;

i. Serviços sociais, culturais, de educsçlo, desportivos erecreativos

-u A CMA iniciou em 2017. a execueSo reaular do Programa Municipal de APoio às AssociacQes.

Peca fundamental para dar apoio à sociedade cMleés AssociÇes que a comp!jem.

4. Qualidade Regu/atóna

a. Acesso ao mercado

b. Tarifas de selViços essenciais

c. Impostos locais

-»» A CMA passou de uma sltusc§o com muitos problemas. incumprimento e ilMa/idades em 2013

para uma situaçlo de boa gestIo, cumprimento e plena legalidade em 2018. confonne eBD9lhado nos

pal9C8res dos auditores externos ROC e TOC enos mlatórios do Fundo de APoio Municipal:

5. Respeito pela leieprevençlo da corrupçlo

a. Pagamentos a fDmeC8dol9s

b. Procedimentos decontrat~ pública

c. Qualidade dos contratos submetidos é fiscaJizaçlo prévia do Tribunal de Contas

d. Legalidade dos procedimentos.

•»» A CMA passou de uma situaclo com muitos problemas, incumprimento e ileaalldBdes em 2013

para uma situaclo de boa aestlo. cumprimento e plena legalidade em 2018. O indicador da legalidade dos

procedimentos utilizado no Estudo remonta adados obtfdos ainda em 2012, eamaJoria até 2015.

Este é um Estudo interessante e importante, quer em termos de avanço cientifico nesta

área, quer para os próprios municlpios e agentes polfticos nacionais e locais, no entanto, tem

lacunas que devemos anotar:
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. t: um estudo académico profundamente teórico e pouco ajustado é realidade,

nomeadamente quando pretende estabelecer comparações entre Instituições que pela sua natureza

sao dificilmente comparáveis;

- A maior fragilidade do Estudo esté na metodologia da recolha da informaçao

nomeadamente nos casos em que recorre a entrevistas estruturadas, as quais n§o sao

posteriormente divulgadas n§o permitindo oescrutlnio porparte das entidades visadas;

- As escolhas dos critérios para medir aqualidade da govemaç§o local, as chamadas cinco

dimens&3s, do adequadas, embora os resultados por Munic/pio nao sejam depois verificéveis 

apesar de, divulgarem um mapa a cores, com a classificaÇ§o dos Munic/pios por lideres, bons,

capazes e fracos. Esta classif'lCaçao "colorida- sem ser posslvel escrutinar os dados recolhidos ea

informaçao tratada, é desadequada epouco criteriosa;

• OEstudo peca pela pouca ou nenhuma divulgaçlo dos resultados obtidos por Municlpio,

condiçSo determinante para eventual exercIcio do contraditório e para uma rigorosa avaliaç§o e

anélise dos visados.

Oque é um facto. é que fotografia tirada aAveiro por este Estudo. demonstra muito bem os

problemas que esta Câmara Municipal tinha. os quais a Alianca com Aveiro conseguiu resolver e

ultrapassar no 6ltimo mandato (201312017). permitindo que hoje a Clmara Municipal de Aveiro

esteja recuperada financeiramente. capacitada em termos organizacionais e muito mais bem

preparada para os desafios futuros.

Por 6ltimo. a tentativa de associar esses resultados negativos do Estudo e da Clmara

Municipal de Aveiro é IIAliarlGa com Aveiroll que governa aCMA desde outubro de 2013. demonstra a

superficialidade da abordagem ao tema, assim como a tentativa da OposicSo Local de adulterar a

realidade e o próDrio Estudo. dada a sua incapacidade ou falta de seriedade de Perceber que a

avaliaç§o feita comprova exatamente que Aveiro passou por problemas gravlssimos, que a maioria

politica eoExecutivo Municipal que governam. trataram de resolver em devido tempo.

A Todos quantos se dedicam de forma séria e profunda é realizacao de anélises de

funcionamento e gest§o de Clmaras Municipal, fica a nossa disponibilidade para abordarmos a

realidade de Aveiro com toda a abertura. transparência. verdade e rigor. a
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144- Projeto de qaa6fleaçio da Rua dOI EntdeIroo

Foi adjudicada. por despacho do Presidente da CMA, a prestaçao de serviços para a

elaboraçao do projeto de qualificaçao da Rua dos Ervideiros. Rua da Boavista e Rua da Carreira

Branca. à empresa Riportico - Engenharia Lda., pelo preço contratual de 51.800.01€ (acrescidos de

IVA) aexecutar no prazo de 135 dias.

Sublinha-se aimportância desta obra. considerando que areferida Rua dos Ervideiros. situa

se entre núcleos periurbanos anascente da cidade e funciona como o único eixo Norte-Sul que liga

os dois polos consolidados da ME.

Além disso, a presente intervençao servirã para adequar a via à funçao de Iigaçao da

plataforma multimodal até ao nó da A25. junto ao Estádio Municipal de Aveiro. adequando otroço às

unidades fabris e as áreas de habitaçAo. e perspetivando odesenvolvimento da área de expansão

da ME.

ACMA segue assim asua estratégia melhoramento das infraestruturas edo espaço público

como fator de atraçao para instalaçao de mais e melhores empresas. ao mesmo tempo que

investimos na qualidade ambiental e renovaçao paisaglstica.

45 - Intervençlo na cobertura do Mercado Manuel Flrmino

Esté em curso a empreitada de reabilitação das coberturas em varanda (terraços) do

Mercado Manuel Firmino com oobjetivo de corrigir os problemas de impermeabilizaçao dos terraços

que tem originado infiltraçOes permanentes nas lojasl terminando assim com um problema que

danifica opatrimónio eprejudica ocomércio eos bens dos concessionários do Mercado.

A obra está a ser executada pela empresa PEMI- Construção de Engenharia. Lda.• pelo

valor de 59.943.01€ (+JVA). e estará organizada em duas fases. com o objetivo de minimizar o

impacto sobre onormal funcionamento do comércio local.

Prossegue o investimento regular distribuldo por todo oMuniclpio. devidamente planificado e

com sustentabilidade financeira, visando a conservaçao das infraestruturas existentes e a
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qualificaçAo dos equipamentos pClblicos, gerindo bem aopção de cumprinnos os compromissos que

assumimos.

46 - Requallficaçlo da envolvente à Ponte de 810 Joio

A CAmara Municipal de Aveiro adjudicou a 11 de dezembro, através de despacho do

Presidente. aempreitada de requalificaçao da zona contigua à Ponte de São JoAo, à empresa ASO

- Construções, Lda., pelo valor de 46.492.99E (+IVA).

Após a construção da nova Ponte e a sua inauguração no passado dia 20 de maio, era

essencial avançar também com a requalificaçao do espaço envolvente, que prevê acriação de uma

nova área de estar e recreio infantil, em hannonia com ojardim existente. Está ainda considerado o

aumento do mobiliário urbano, com aimplementaçao de bancos, papeleiras ebebedouros.

Da mesma fonna, em termos ambientais, serão plantadas novas espécies de árvores para

aumento da qualidade eembelezamento do espaço.

147-Corta Mato do MDDiclplo de Aveiro

Realizou-se no dia 12 de dezembro, no Parque da Cidade de Aveiro, a primeira edição do

Corta Mato do Municfpio de Aveiro, destinado a todos os alunos dos Agrupamentos e Escolas de

Aveiro.

Numa iniciativa que contou com a participaçao de cerca de 1500 pessoas. entre alunos,

professores, auxiliares e staff técnico, a CMA prossegue a sua estratégia politica de prioridade à

educação e ao desporto, com ofomento da atividade flsica, adifusão da competiçao saudável entre

alunos, bem como promoção do intercAmbio entre Agrupamentos eEscolas.
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\ 48 - Aveiro B_'" WlneFest ....oeIado

De acordo com o comunicado na manha do dia 12 de dezembro, pela empresa lcon-Key

S.A., a CMA deu nota pública de que a ediçao do Aveiro Beer & Wine Fest marcada inicialmente

para ofim de semana, de 14 a16 de dezembro, foi cancelada por razoes que nos foram alheias.

A CMA desenvolveu todos os esforços passiveis para garantir todas as condições

necessárias à organizaçao do presente evento, nomeadamente enao exclusivamente:

1. Na promoçlo do evento em diferentes suportes emeios de comunicaçAo;

2. No apoio loglstlco, através da disponibillzaçAo de estruturas de apoio ao evento, instalaçOes

elétricas, entre outras;

3. No reforço do apoio de Recursos Humanos, quer no apoio ao evento, quer no apoio ao

horário alargado do Parque de Estacionamento;

4. Na contrataçao deserviços complementares de apoio ao evento (ex.: serviços de limpeza);

5. Na isençlio de taxas de ocupaçlo do Mercado, por reconhecer amais-valia que este tipo de

eventos representam na dinamizaçAo do Mercado Manuel Firmino e no apoio à atividade

económica dos nossos operadores.

Importa ainda referir que este evento, na sua génese foi apresentado CMA pela entidade

que representa a marca Cerveja Maldita, produto desenvolvido em Aveiro. Em conjunto com essa

entidade foram dinamizados os eventos: Iberian Awards Aveiro &Iberian Beer Festival em 2016, eo

Aveiro Beer Fest &Aveiro Christmas Fest em 2017, tendo sido o nosso interlocutor em todo o

processo oSr. JoAo Sousa, responsável pela área de ComunicaçAo dessa empresa.

Na ediçao do Aveiro Beer Fest de 2018, epara aedlçAo de 2018 do Christmas Beer Fest, a

entidade promotora foi a lcon-Key SA, também ela representada pelo Sr. JoAo Sousa, que

recentemente saiu da empresa titular da Cerveja Maldita.

Assim, e de acordo com a informaçao prestada, é facilmente entendido que aCamara

Municipal de Aveiro, reconhecendo a mais-valia deste tipo de iniciativas, envidou todos os esforços

necessários àsua concretizaçAo, sendo absoluta etotalmente alheia às razoes das quais resultaram

ocancelamento deste evento.
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49 - AquiJlçlo do terreno da Carreira de Tiro do Exército em Esgueira

Ap6s vãrias negociaçOes tidas desde o ano de 1999 entre a CMA e o Estado, através dos

vãrios Organismos que foram sendo os titulares do terreno da Carreira de Tiro do Exército, o

Executivo Municipal. na sua Reunião de 13 de dezembro, deliberou aprovar a aquisição do referido

im6vel, localizado no Olho D'Água, em Esgueira, pelo valor de aO.210,OOE.

Com esta compra, será passivei avançar com a construção de um Parque de Lazer em

Esgueira, assumindo-se uma condição de referência nas atividades em espaço verde e livre, para

atividades recreativas, de lazer ede desporto, somando-se ao Parque da Fonte do Meio existente no

local, num investimento articulado com aJunta de Freguesia de Esgueira.

Aprovada asua compra a 2010512009 em Reunião de Câmara, pelo valor de 21.700,ooe, a

aquisição foi consecutivamente adiada devido às vãrias alteraçOes de titular/ministério. Com uma

ãrea factual de 10.000,OOm2, o im6vel acabou desafetado do Domfnio Público Militar e foi integrado

no Domrnio Privado do Estado, tendo sido objeto de nova avaliação por parte da Direção-Geral do

Tesouro edo Ministério das Finanças (DGTF) no montante de aO.210,Ooe.

Prosseguindo a estratégia e opção politica de investimento, expansAo e requalificação dos

parques, jardins e espaços verdes, e após vérias interaçOes com a DGTF, onde se verificou a

impossibilidade de redução do valor do im6vel, aCMA avançou com o pedido de compra do im6vel

por ajuste direto.

50 - Concuno púbUoo Internacional para a prestaçlo de serviços para a dJnamtzaçlo
de Atlvldades de Anfmaçlo e de Apoio à FamOia nos estabeleclmentos de Educaçlo
Pré-Escolar

No âmbito das suas competências em matéria de Educação. a CMA tem adotado medidas

para a criação das condições necessãrias ao desenvolvimento das Atividades de AnimaçAo e de

Apoio à Famflia (AAAF), destinadas principalmente às crianças cujos os agregados familiares nao

tem possibilidades de acompanharem. usando um novo modelo de gestão implementado neste ano

letivo 201812019.
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Desta fonna, oExecutivo Municipal, na sua Reunião de 13 dedezembro, deliberou aprovar .a

adjudicação da prestação de serviços de dinamização de AAAF nos estabelecimentos de Educaçao

Pré-Escolar do Municlpio de Aveiro, à empresa AssociaçAo Tempos Brilhantes. para os meses de

janeiro ajulho de 2019, pelo valor de 307.510,Ooe (isento de IVA).

De acordo com o previsto no concurso público internacional aprovado na Reunião de

Câmara de 20 de setembro. sem passivei a renovação do contrato até ao máximo de duas

renovações par parlados letivos (i de setembro a31 de julho). Assim sendo, ovalor contratual para

arenovaçAo no ano letivo 201912020 é de 483.230,Ooe (isento de IVA) epara oano letivo 202012021

o preço contratual sem igualmente de 483.230,Ooe (Isento de IVA), perfazendo o valor máximo

global de 1.273.970,Ooe.

Entre as várias atividades que se irao desenrolar, destaque para as atividades associadas

às artes, expressões eateliers, promotoras de uma componente prãtica que estimulem aliberdade e

aautonomia, afim de garantir qualidade no tempo de animação socioeducativa.

151-Llqu1daçlo da Emprella Munldpal EMA

o Executivo Municipal, na sua Reunião de 13 de dezembro, deliberou aprovar o

Relatório Final dos Liquidatários, com efeitos a30/11/18 eas DemonstraçOes Financeiras. para

o perlado compreendido entre 0110112018 e 30/11/18, da Empresa Municipal EMA - Estádio

Municipal de Aveiro. permitindo assim a liquidação da empresa e dando cumprimento ao

disposto na Lei 5012012.

Aescritura de liquidação aconteceu no último dia 19 de dezembro de 2018. esignificou

oencerrar de mais um moroso ecomplexo processo, no trabalho de reorganizaçAo financeira e

estrutural da Câmara Municipal de Aveiro, que teve inicio no anterior mandato (201312017), e

que tem odevido seguimento no atual (201712021).

46



, CÂMARAMUNlCIPAL
A.VEIR.O

52 - "Matança pela fome: genoddio desconhecido do povo ucraniano" - Expolliçlo
foto-documentaI

o Consulado da Ucrânia no Porto trouxe à cidade de Aveiro a exposiç!o foto-documental

-Matança pela fome: genocldio desconhecido do povo ucranianoD
, que esteve patente ao público na

Galeria Morgados da Pedricosa. de 27 de dezembro a 27 de janeiro de 2019. A mostra foi

inaugurada no dia 27 de dezembro.

Tratou-se de uma apresentação de 40 fotos que ilustram o drama sofrido pelo povo

ucraniano durante o parlado entre os anos de 1932 - 1933, que ficou conhecido como a "Grande

Fome" ou o ·Holodomor", oqual devastou principalmente o território da Ucrânia (integrada então na

URSS).

Esta exposiçêo visou, através de imagens. retirar das profundezas da memória

acontecimentos que devem ser conhecidos pela comunidade internacional.

A CMA associou-se a entidades como Assembleia da República Portuguesa, ONU.

Par1amento Europeu. aUNESCO, aOrganizaçAo para aSegurança e CooperaçAo na Europa/OSCE

ou aAssembleia Partamentar do Conselho da Europa. onde este assunto mereceu especial atenç!o.

53 - Requalificaçlo paisaglstica da Rotundas do Olho D'Água, EN 109 e de acesso l
ERSUC

De acordo com o despacho do Presidente da CMA. foi adjudicada a empreitada de

requaliflcaçao paisagfstica da Rotunda do Olho D'Água. da Rotunda sobre o viaduto da antiga EN

109. em Esgueira eda Rotunda de acesso à ERSUC, pelo valor de 53.868,Ooe (+IVA), à empresa

Valjardim - ConstruçAo eManutençAo de Espaços Verdes, Lda..

Aobra nas três rotundas tem como premissa base acriaçêo de espaços verdes capazes de

se autorrenovarem com facilidade e onde o recurso água necessário. seja apenas o gerado pela

pr6pria natureza. Oembelezamento destes espaços será ainda feito com recurso amatéria rochosa

de várias tonalidades, criando painéis apelativos e de acordo com o meio urbano onde se

encontram.
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Em termos especlficos, destaca-se ainda os trabalhos de requalificação da zona pedonal

envolvente à Rotunda do Olho D'Água. O projeto prevê a criação de uma caldeira capaz de

preservar as árvores e vegetação ea pennitir o arejamento das raizes, protegendo assim oespaço

para os peões,

Esta é mais uma obra muito importante, pensada não s6 em termos rodoviários e de

melhoramento do espaço pOblico, mas também para a preservação dos valores ambientais e o

recurso água. tao importante de ser salvaguardado nos nossos dias.

54 - Presidente recebeu CAmara Municipal de Oita em visita oficial

O Presidente da Camara Municipal de Aveiro recebeu no dia 18 de dezembro. o Vice

Presidente da Camara Municipal de Oita, Japão, Akira Kudo, em visita oficial da delegação japonesa

à cidade de Aveiro e que marcou o encerramento da celebração do 400 aniversário de geminaçao

entre Aveiro eOita.

De seguida, aconteceu um jantar de boas vindas, com a presença da equipa de futebol

jovem do Municlpio de Aveiro, que em julho Oltimo fez parte da delegação aveirense que se

deslocou ao Japão.

Do programa oficial da visita, que se realizou de 17 a 20 de dezembro. constou ainda a

passagem pela Assembleia Municipal de Aveiro, Museus de Aveiro e um workshop na Oficina do

Doce sobre aconfeção de Ovos Moles.

Como jáfoi referido, no passado mês de julho, acomitiva aveirense liderada pelo Presidente

da Cêmara Municipal de Aveiro, na companhia de uma seleçao de futebol sub-14, representante do

Municlpio de Aveiro deslocou-se a Oita para assinatura de uma Declaração Conjunta. pelo 40,0

Aniversário da Geminação entre Oita eAveiro. Como ponto de partida para reafirmar arelação entre

cidades irmãs aDeclaração tem como intenção celebrar todas as conquistas até ao presente eolhar

para o futuro, reforÇando os laços sólidos que unem as duas cidades, promovendo uma variedade

de projetos de intercAmbio em várias áreas, nomeadamente aaposta na área económica.

Recordamos que oEmbaixador do Japão em Portugal, Jun Niimi, foi convidado de honra, na

sessão de inauguração do Techdays Aveiro 2018 e a Embaixada. em conjunto com algumas

empresas japonesas, estiveram presentes no evento, que se realizou de 11 a 13 de outubro.
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40 anoa de amizade bilateral

As cidades de Aveiro e Oita celebraram durante todo o ano de 2018, os 40 anos sobre a

data de inicio da geminaçAo. Foi a10 de outubro de 1978 e por desafio da embaixada do JapAo em

Portugal que se celebrou eoficializou oacordo de geminaçAo entre ambas as cidades.

Nesta relaçAo de quatro décadas e apesar da distência que separa as duas cidades. a

relação de amizade cresceu eas relaçOes de intercêmbio a nrvel cultural, desportivo e escolar. têm

sido constantes.

As relaçOes bilaterais de amizade assentam nesta base histórica, em que as cidades não
são pontos isolados eprecisam de alargar asua esfera de influência anrvel internacional, através da

cooperaçao estratégica, solidariedade etroca de informaçOes relevantes.

55 - Acordo de regularlzaçlo de obrigações entre a CMA e a Matadouros da Beira
Litoral, SoA. - Assinatura e pagamento

No último dia 21 de dezembro. teve lugar a assinatura do acordo de regularização de

obrigações entre a Cêmara Municipal de Aveiro (CMA) e a Matadouros da Beira Litoral S.A. no seu

ediflcio, na ZOna Industrial de Taboeira.

Após avenda em hasta pública do terreno urbano do antigo matadouro. na rua do Sacobao

à antiga EN 109, em Aradas, à empresa Irmãdona Supermecados S.A., pelo valor de 2.555.000,OO€,

e respetiva homologaçAo do Auto de Arrematação, era necessário regularizar as obrigaçOes entre a

CMA eaMatadouros da Beira Litoral, S.A..

Desta forma e de acordo com o protocolo celebrado à altura entre aCMA e a PEC-LUSA 

Indústria de Produtos Pecuários de Aveiro, Coimbra e Viseu, S.A. (07SETOO) e posteriormente com

aMatadouros da Beira Litoral, SA (160UT08), oExecutivo Municipal deliberou por isso, na ReuniAo

de Cêmara de 18 de outubro de 2018, aprovar o acordo de regularizaçao de obrigaçOes entre as

partes, que prevê a entrega de 40 por cento do valor da venda do terreno (1.022.000,ODe) e o

pagamento de 183.648,32€ relativo à escritura pública de permuta de prédios, à referida empresa.

Por sua vez, a Matadouros da Beira Litoral, SA compromete-se a entregar à CMA o valor de

150.000.00e pela realizaçAo de obras de urbanizaçao do espaço.
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56 - Cidades e Vilas Cerimi~as Portuguesas integram agrupamento europeu de
~Idades "rAmI~s - Assembleia geral da APTCVC em Aveiro

Desde odia 13 de dezembro. que Portugal, apar da Alemanha. Polónia e República Checa.

é membro da AeuCC - Agrupamento Europeu de CooperaçAo Territorial de Cidades Cerâmicas, que

jáera constituldo pela Itália, França. Espanha eRoménia.

A decisão foi tomada em Roma (Itália) durante a Assembleia Geral daquele organismo

europeu, que esteve associada a uma grande conferência sobre a cerâmica. realizada no Senado

Italiano, para apreciar as potencialidades econ6micas e culturais deste material/produto que

testemunha avida do Homem desde aorigem do mundo.

Trata-se de uma plataforma, prevista da Estratégia Europeia 2020. para promover eapoiar o

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da Europa, no quadro das politicas de coesão

econ6mica. social e territorial com o objetivo de facilitar e promover a cooperação transnacional e

interregional valorizando este produto ligado ao imaginário e patrim6nio cultural do continente

europeu.

AAeuCC constitulda em Janeiro de 2014. contará a partir de agora com a participação de

mais de 130 cidades e vilas cerâmicas de toda a Europa, nomeadamente 36 cidades italianas, 22

francesas, 28 espanholas. 16 romenas. 10 alemãs. 6 polacas, 3 checas e 14 portuguesas. num

projeto de cooperação ede intercâmbio com oobjetivo de valorizar acerâmica, no quadro das novas

politicas europeias para os territórios.

Um dos momentos altos do AeuCC é a realização de um fim de semana em toda a Europa

dedicado à Cerâmica intitulado -Bom Dia Cerâmica·. que este ano terá lugar a 18 e 19 de maio.

Assembleia geral da APTCVC em Aveiro

Em Portugal, aAssociaçAo das Cidades eVilas Cerêmicas (APTCVC). que realizou no dia 4

de janeiro, a sua assembleia geral anual, no Museu de Aveiro I Santa Joana. tem como membros

fundadores os municlpios de Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha. Caldas da Rainha. IIhavo, Mafra,

Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Torres Vedras, Viana do Alentejo. Viana do Castelo e
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Vila Nova de Poiares. todos com fortes tradiçOes ou importância económica no campo da cerâmica

artesanal. patrimonial ou industrial.

57 - TC vila contrato de reabilitação do EdItldo Fernando Tivora

oTribunal de Contas visou o contrato entre a CMA e a empresa Cimave - Construtora e

Imobiliária de Aveiro, Lda.• pelo valor de 1.619.340,54€. (+IVA), que permitiu o arranque da obra de

reabilitaçao do Ediflcio Fernando Távora, no dia 15 de janeiro de 2019.

Integrado no plano de açao para a regeneraçao urbana do PEDUCA, a requalificaçao do

Edifício Fernando Távora. aexecutar pela CMA, pretende reabilitar um dos edifícios mais marcantes

da cidade.

Mantendo as suas caracteristicas originais, a empreitada prevê abrir o rés-do-chão do

ediflcio ao público de forma livre e reformular os seus espaços interiores para receber os serviços de

Biblioteca, bem como criar um espaço de promoçAo de Aveiro eda sua atividade económica, através

de zonas de co-work ede apoio aos investidores eaos empreendedores.

158 -R....mpn. doo Lote. do pp do Centro

oPresidente da CMA assinou no dia 19 de dezembro, aescritura de recompra dos lotes do

Plano Pormenor do Centro, situados na zona do Cais da Fonte Nova, à Caixa Leasing e Facforing 

Instituiçao Financeira de Crédito, SA, numa operaçAo que envolve cerca de 4 milhOes de euros.

Adquiridos com recurso ao /sasing bancário. em 12 de abril de 1999, a operaçao de

recompra. agora outorgada, de onze lotes/parcelas, permite estancar os encargos financeiros

decorrentes do /sssing, em mais um importante ato de gestao para aestabilidade financeira da CMA

epagamento das suas dividas velhas.

De acordo com odefinido no contrato Programa de Ajustamento Municipal (PAM) da CMAJ a

receita gerada com medidas nAo previstas no PAM, nomeadamente aquela que ocorrer da venda de

bens de investimento, tem de ser utilizada na reduçao extraordinária da divida total do Municfpio.
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Para concretizar esta compra, a CMA utilizou o valor da receita relativa ê venda de bens de

investimento de 2018, de 2.403.184.06E, além de verbas da sua receita normal.

159 -Reabllltaçlo da RDa Direita de Verba

oExecutivo Municipal, na sua ReuniAo de 20 de dezembro, deliberou aprovar aadjudicaçAo

do procedimento por concurso público, para a reabilitaçAo da Rua Direita de Verba, à empresa

Civibérica - Obras Civis, S.A., pelo valor contratual de 433.700,00E (+ IVA).

A recuperaçao prevê a instalaçAo da rede de gés natural numa extensAo de 390 metros,

para além das infraestruturas de águas pluviais ao longo de todo otraçado.

Esta rua é um eixo transversal periférico à Cidade de Aveiro de muita relevância, ligando as

povoações de Nariz e P6voa do Valado à zona este dos municlpios de Vagos e hhavo, assim como

à povoaçao da Palhaça no Municlpio de Oliveira do Bairro.

Trata-se por isso, de uma empreitada relevante para o desenvolvimento municipal ao nlvel

socioecon6mico ecultural, edo bem-estar esegurança dos nossos concidadAos.

60 - Reabilltaçlo da Rua do Frei:J::o, em Verba - Obra no imbito do acordo com a Ria
Blades, SoA.

OExecutivo Municipal, na ReuniAo de 20 de dezembro, deliberou aprovar a adjudicaçAo do

procedimento por concurso público, para a reabilitaçAo da Rua do Freixo, em Verba, à empresa

Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo preço contratual de 94.850,OO€ (+ IVA).

A intervençAo incidirá na repavimentaçAo da atual via e construçAo de novas infraestruturas

de águas pluviais, sendo ainda efetuado o tratamento de sinalizaçao horizontal evertical.

Um investimento além da reposiçao do antigo estado da rua, sendo esta uma opçAo politica

conhecida da CMA, de valorizaçAo dos arruamentos municipais, trazendo mais segurança econforto

para condutores epsOes, ecom capacidade de se manterem por várias gerações.

A reabilitaçAo acontece no âmbito de um acordo entre a CMA e a Ria Blades S.A., através

do qual aempresa doou oprojeto de exscução da obra e assumiu as respetivas despesas, na parte
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proporcional dos danos causados com acirculação de verculos pesados na rodovia, no valor global

de 50.400.000.

I61-lsençlo detuas aoClube doo GaIItoI

o Clube dos Galitos solicitou à Cêmara Municipal de Aveiro a isençAo de taxas pela

construçAo de uma infraestrutura amovfvel de cobertura de 4 campos de Padel no seu complexo

desportivo. na Avenida Dr. Francisco Sé Cameiro.

Asecção de Padel do Clube dos Galitos desenvolve neste momento um trabalho relevante.

proporcionando a prática desportiva a cerca de 400 atletas. e garantindo com este investimento a

utilizaçAo regular das instalaçOes durante todo oano, aum grande nOmero de cidadAos aveirenses.

Assim, o Executivo Municipal, na sua ReuniAo de 20 de dezembro, deliberou reconhecer o

interesse municipal do empreendimento de cobertura dos campos de Padel edecidiu isentar a taxa

devida pela emissAo de alvaré de licença. previsto no Regulamento Urbanlstico do Municlpio de

Aveiro (RUMA), no valor de 13.676168E.

Trata-se de uma das agremiações mais antigas da cidade com estatuto de utilidade pOblica,

que tem ajudado adivulgar ao longo dos anos. onome da Cidade edo Municrpio de Aveiro por todo

omundo, mas principalmente. aeducar os nossos mais jovens concidadAos.

162-1s0DÇl0 detuas 80 Clube do Povo deEsgueira

Na sua ReuniAo de 20 de dezembro, oExecutivo Municipal deliberou reconhecer o interesse

municipal da ampliaçAo do pavilhlio do Clube do Povo de Esgueira realizada no ano de 1990 e

decidiu isentar a taxa devida. pela emissAo de alvaré de licença, previsto no Regulamento

Urbanfstico do Municfpio de Aveiro (RUMA), no valor de 8.184,41E.

O Clube do Povo de Esgueira solicitou à CMA a isençAo de taxas para legalizaçAo da

ampliaçAo do seu pavilhao, que naquela altura alocou à estrutura principal, um balneério, uma sala

para consultas médicas. zona de tratamento de vestuério, ginésio. uma sala de troféus e uma sala

de reuniões.
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Esta é uma instituiçao de utilidade pública, ligada à préUca desportiva e que utiliza o seu

pavilhao para a prâtica da modalidade de basquetebol, sendo que as suas equipas seniores

(masculina efeminina) disputam neste momento a1.·divisAo nacional do seu género.

63 - AIteraç6es ao estacionamento tarifado da Cidade de Aveiro para 2019

o Executivo Municipal. na sua ReuniAo de 20 de dezembro, aprovou as alterações ao

Estacionamento Tarifado da Cidade de Aveiro para oano de 2019.

Destaca-se adisponibilizaçao de um novo cartao avençado, especifico para a Zona B. com

a possibilidade de aquisiçAo mensal pelo valor de 30,OOE, ou anual com o custo de 330,OOE,

privilegiando assim oestacionamento numa ârea periférica ao centro.

De resto. tendo em conta a estratégia implementada desde 2015. através da utilizaçao de

cartões de estacionamento e o zonamento das âreas de parqueamento para disciplinar e regular a

utilizaçAo do automóvel na cidade, cumpre, até ao momento. os objetivos previamente delineados.

164 - Preçário do. MUI.... de A"o para 2019

Dando seguimento ao trabalho efetuado nos últimos anos. o Executivo Municipal deliberou

aprovar. na Reuniao de 20 de dezembro. o preçârio para oano de 2019 dos Museus de Aveiro, sem

assumir alterações relevantes ao preçário em vigor (Museu da Cidade. Santa Joana, Arte Nova e

Ecomuseu), dando também cumprimento ao estabelecido no Regulamento dos Equipamentos

Museológicos de Aveiro,

165- Plano de Feira•• Mercado. 2019

Considerando que a realizaçAo do Artes no Canal - Mercado de Fusao, da Feira das

Velharias eda Feira dos 28 e as Mostras de Artesanato d'A Barrica integram aprogramaçAo anual

de eventos promovidos pela CMA, assumindo um papel de relevo na dinamizaçao e

desenvolvimento enquanto centros de comércio potenciadores da economia local, o Executivo
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Municipal, na Reunião de 20 de dezembro, deliberou aprovar o calendário de Feiras e Mercados

para o ano 2019 (de acordo com o estipulado no Regulamento de Feiras, Venda Ambulante,

Mercados eAtividades Diversas do Municlpio de Aveiro).

Assim, o Artes no Canal - mercado de fusAo seré realizado no segundo sábado de cada

mês (com edições extra considerando os ciclos de turismo nacional e internacional bem como as

açOes culbJrais programadas em Aveiro). AFeira da Velharias teré lugar no quarto domingo de cada

mês eaFeira dos 28, mensalmente ao dia 28.

Promovendo as ações de cooperação institucional com A Barrica, na mesma ReuniAo. o

Executivo Municipal tomou conhecimento das Mostras de Artesanato da Associação de Artesãos da

Região de Aveiro prevista para 2019, destacando-se o -Artesanato na Praçau que teré lugar na

última semana de cada mês.

66 - Conduslo do novo Cais dos Pescadores de 810 Jaelnto - CMA obteve Ueença
ambiental que permite terminar a obra

Após cinco meses de interações com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). a CMA

garantiu, em dezembro, a licença ambiental que lhe permite avançar no terreno. com aempreitada

do novo Cais dos Pescadores de São Jacinto.

Durante este tempo, a empresa responsável pela obra (Hydro Stone - Engenharia Lda.)

prosseguiu em fábrica. com os trabalhos de construção dos equipamentos flutuantes. pontes de

acesso etrapiches.

Adjudicado em março do ano transato (2018) pelo valor de 320.000.00E (+ IVA), o novo Cais

dos Pescadores de São Jacinto tem um novo prazo para conclusão da obra até ao final de abril de

2019.

Com anova infraestrutura de apoio à pesca artesanal, vamos cumprir oobjetivo de potenciar

a competitividade da zona e a valorização dos produtos da pesca artesanal, aumentando a

funcionalidade dos serviços oferecidos aos pescadores emelhorando as suas condições de trabalho

ede segurança.
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67 - Suspensão do serviço de parquúnetro no MUDidplo

Na sequência da extinçAo da Empresa Municipal MoveAveiro, foi necessério proceder à

suspensAo temporéria do estacionamento pago no Municlpio, de 29 de dezembro de 2018 a4de

janeiro de 2019, para alteraçAo da imagem e infonnaçAo presente nos raspetivos talOes.

Durante este perlodo os parques pOblicos continuaram em funcionamento, sem a

necessidade de pagamento pelos seus utilizadores.

Ao mesmo tempo, esteve em atualizaçAo aaplicaçAo m6vel de pagamento automético,

!Parque.

68 - Teatro Aveirense - Programaçlo do trimestre - Os principais destaques para os
meses de Janeiro, fevereiro e março

o Teatro Aveiranse (TA) apresentou no final do mês de dezembro de 2018, a sua

programaçlo para oprimeiro trimestre de 2019.

Iniciémos oano de 2019 com o habitual concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmonia

das Beiras, que este ano convidou a fadista Cristina Branco acompanhada ao piano por LuIs

Figueiredo, com espetéculos nos dias 1e2de janeiro, às 18hOO e21h30, respetivamente.

Principais destaques do trimestre:

Janeiro

• 18 de janeiro, às 21h30

Stand up comedy com o humorista salvado Martinha com a sua Cabeça

Ausente.

• 25 de janeiro

BOX 2.0 • Uma Instalaçlo hologréflca de António Cabrita e Slo Castro da

Companhia Paulo Ribeiro que vai estar em exposiçao no Teatro Aveirense até ao dia 14

de abril.

• 26 de janeiro, às 21h30
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Os Dead Comba regressaram ao Teatro Aveirense para apresentar o seu sexto

61bum Odeon Hotel.

Fevereiro

Teatro eDança Contemporinea com 3peças:

• 01 de fevereiro. às 21 h30

Clnderela. de Ligia Barros.

• 09 de fevereiro, às 21 h30

A Casa de Bernarda Alba, texto original de Federico Garcia Lares, encenado e

apresentado pela Companhia João Garcia Miguel.

• 15 de fevereiro, às 21 h30

Os Vizinhos de Cima, teatro comédia, que reflexa a vida conjugal e a sexualidade

através de dois casais que vivem no mesmo ediflcio.

• 22 de fevereiro, às 21 h30

Clarto, de André Braga eClãudia Figueiredo, pela Circolando.

Música:

• 02 de fevereiro, às 21 h30

Concerto de Muganl, com Nadine Khouri.

Na semana em que celebrou o primeiro aniversãrio do seu último disco, MAZGANI

presenteou-nos com uma reinterpretação do tema THE FAINTEST L1GHT em dueto com a

artista britânica NADINE KHOURI.

• 14 de fevereiro, às 21h30

Concerto de David Fon88C8.

Integra ohabitual Festival Montepio -As Vems oAmor".

• 23 de fevereiro, às 21h30

Concerto com The Tall8lt Man on Hearth.

Um dos maiores talentos do indie folk mundial.
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Marco:

• 07 a23 de marco

Segunda ediçlo dos Reencontros de MOllca Contemporlnea.

• oa de marco, às 21 h30

Glenn Miller Orcheatra

• 30 de marco, às 21 h30

Walklng wlth Kyll6n. Never Stop Searchlng

Coreografia de Paulo Ribeiro, pela Companhia Paulo Ribeiro

Para além destes destaques temos os ciclos do Cinema às terças-feiras, os ciclos de música

na Sala Estúdio eos vários espetáculos de serviço educativo.

Ao longo deste trimestre. oTeatro Aveirense écoprodutor de 6espetáculos.

169-Nova Newsletter da CMA

ACMA estreou no dia 3de janeiro, quinta-feira, um novo meio de comunicaçlo com os seus

munlcipes econcidadlos, através do envio da nova naws/stter semanal do Municfpio de Aveiro, com

salda todas as quintas-feiras.

No inicio deste novo ano de 2019 a CMA deu seguimento à estratégia e opçao polftica de

maior proximidade na comunicaçAo com os nossos cidadãos. A newslettar apresenta as cinco

principais notfcias da semana, equatro eventos em destaque no fim de semana que se segue.

Este é um importante passo na gestlo da comunicaçlo da CMA, após a inauguraçAo do

novo site, das aplicaçOes móveis edo Twitter oficial do Presidente da Câmara, no mês de novembro.

Trata-se de um novo patamar de proximidade e qualidade da comunicaçAo, e também de

divulgaçlo,à escala global, da nova imagem do Municlpio.

A subscriçAo pode ser efetuada em www.cm-aveiro.pt na parte superior da página de

entrada.
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70 - Estudo Prévio do Projeto de Quallficaçlo do Rossio - PEDUCA

A CMA prossegue o seu trabalho de execução do Plano de Desenvolvimento Urbano da

Cidade de Aveiro (PEDUCA). numa operação integrada de qualificaçao urbana com sustentabiJidade

ao nlvel da mobilidade e da qualidade urbana ambiental e socialmente equilibrada. Uma boa parte

desses investimentos sAo financiados pelos Fundos Comunitários do Portugal 2020, tendo o PEDU

da Cidade de Aveiro, sido um dos projetos melhor classificados em termos de avaliação de

qualidade na RegiAo Centro.

Os eixos dessa operação estao polarizados. a nascente pelo Cais da Fonte Nova e pela

Antiga Estaçao da CP, a poente pela zona da Antiga Lota, no centro pelo Rossio e pelo Largo do

Museu de Aveiro I Santa Joana eda Sé de Aveiro. asul pelo Campus da Universidade de Aveiro ea

norte pela qualificaçAo do centro de Esgueira, sendo esses polos unidos com açOss de qualificaçAo

dos seus eixos de IigaçAo, como a Avenida Dr. Lourenço Peixinho. a Rua da PAga, a Avenida da

Universidade. aLigaçAo UA I Estação da CP, os Canais Urbanos da Ria de Aveiro. entre outros.

Referenciamos aqui alguns dos polos principais desta operação nova de desenvolvimento

urbano da Cidade de Aveiro, com ligação a todo o Municlpio com múltiplas obras, em que

destacamos aoperação de qualiflcaçAo de toda aex-Estrada Nacional 109 eoenraizamento na Via

de Cintura Urbana da Cidade que constituem os troços existentes no Municlpio de Aveiro das

Autoestradas nO 25 e17.

ÉadimensAo total desta operação que está em curso, que temos de cuidar epercecionar de

forma integral e integrada, sendo que esta operação de desenvolvimento urbano tem o contributo

especIfico de cada uma destas componentes.

Uma das peças dessa operação éoRossio. com asua IigaçAo Intima epróxima às -Pontes

e ii Avenida Dr. Lourenço Peixinho, à Ponte de SAo JoAo, à Ponte da Eclusa e aos terrenos da

Antiga Lota. assim como ao Bairro da Beira-Mar eaos Canais Central edas Pirâmides.

O Gabinete de Projeto ARX entregou a primeira versAo do Estudo Prévio do Projeto de

QualificaçAo do Rossio, depois de terem sido terminados os vários Estudos de Base, ponderados os

vários contributos recebidos de CidadAos. e debatidas opções com a CAmara Municipal de Aveiro,

apresentando-se por esta via uma nota sumária sobre os resultados desses Estudos de Base e

sobre as caracterlsticas principais do referido Estudo Prévio do Projeto.
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A. Estudos ds Ba.8

1. Arqueologia

Aprospeção arqueológica confirmou apresença das fundações da Capela de sao Joao (do

século XVII), tendo sido terminados os trabalhos necessérios para esta fase de projeto, ao mesmo

tempo que a DRCC solicitou a suspensAo dos trabalhos por discordar de alguns dos métodos de

prospeçao utilizados pelo Arque6logo responsével pelo trabalho. O Arque6logo em causa

apresentou. em devido tempo, o relatório solicitado pela DRCC, justificando os métodos utilizados e

apresentando o estado do achado. Não havendo mais trabalhos a realizar, o achado vai ser agora

tapado para sua proteçao com tela geotêxtil, até ao inicio da sua reabilitaçao aquando das obras do

Rossio.

2. Infraestruturas Vérias

Foram realizados vérios estudos de caracterizaçao das infraestruturas existentes e feito o

levantamento de necessidades de outras infraestruturas atualmente inexistentes, tendo sido

assumidas operaçOes de remodelação total (substituindo oexistente) da rede de i1uminaçAo pÍlblica,

da rede de éguas pluviais, a construçAo de uma nova estaçao elevatória de éguas residuais e a

construçAo de um novo parque infantil com duas zonas distintas.

No que respeita anovas infraestruturas, é assumida aconstruçAo da rede de distribuiçao de

energia para carregamento de motores elétricos de embarcações (nomeadamente de Moliceiros), da

bateria de sanitérios públicos a instalar no parque de estacionamento em cave, e de um bar

esplanada.

3. Trêfego eProcura de Estacionamento

Os resultados confirmam anecessidade da oferta de estacionamento automóvel no Rossio e

a reduçao do trêfego nas ruas adjacentes ao Rossio em cerca de 40%, que vai ocorrer com uma

gestAo de trêfego mais condicionada, nomeadamente pelo sentido Ílnico entre as -PontesU e o

Rossio.

4. Geotecnia
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Os resultados confirmam apossibilidade técnica de construçao do estacionamento em cave,

usando a técnica das paredes moldadas na contençAo periférica como a mais fiável para garantir

uma execuçao mais rápida erisco muito reduzido ao máximo tecnicamente posslvel.

B. Qpc6ea Principais doEstudo Prévio

1. Oachado arqueológico da Capela de São João vai ser musealizado, explorando asua cota

de implantaçao para fazer a relaçAo entre o jardim do Rossio e a cave do parque de

estacionamento. instalando-se um Centro de IntemretacAo do Achado e da História do

Rossio (CIAHR), que contará a história das várias vidas do Rossio. tendo como pretexto

base os achados arqueológicos da Capela de Slo João. A água será mantida à superflcie

na área do achado, à cota do nlvel freático a que se encontra atualmente, integrando, de

forma controlada, apresença da Capela num espelho de água. Oparque de estacionamento

será também um grande salão ou praca coberta para a realizaçAo de eventos culturais.

parte integrante do CIAHR. dando a este esoaco um carácter diferenciador e gerador de

dinâmicas culturais em espaco público. Aestátua de João Afonso de Aveiro será recolocada

em zona central do Rossio para se articular bem com oCIAHR.

2. Area Reservada a Automóveis: um dos objetivos deste projeto é a reducao da área

reservada a automóveis e da quantidade de automóveis a circular no Rossio. A circulação

automóvel vai fazer-se num só sentido das ·Pontes· para o Rossio até à frente do nAugusto·,

tendo a Rua João Afonso de Aveiro dois sentidos, entre aPonte de Slo João eo-Augusto".

Oobjetivo é vir a limitar o acesso ao Rossio apenas pela Ponte de sao JoAo, sendo para

isso necessério a capacitaçAo da Ponte da Eclusa e da Rua existente entre o Canal das

Pirâmides eaMarinha da Troncalhada (ver oponto 02). Oreferido sentido único, conjugado

com a ampliação dos passeios e a criaçao de uma zona de coexistência entre velculos e

Peões, vai melhorar o conforto e a segurança das viagens efetuadas em modos suaves,

ponderando-se ahipótese de existência de uma ciclovia dedicada.

3. A Área Pedonal Junto aos Ediflcios vai aumentar de forma considerável, visando a

existência de passeios largos junto à fachada urbana, melhorando as condiçOes de conforto

esegurança, assim como apossibilidade de instalaçAo de esplanadas.
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4. A Área Pedonal Junto ao Canal Central e ao Canal das Pirêmides vai manter-se larga,

libertando-se dos obstéculos instalados na faixa de terreno que vai ocupar.

5. A Área Pedonal Central para Eventos vai ter uma praça pavimentada com betão poroso

pigmentado, estando a si agregadas éreas relvadas que se vão somar para a fruiçao de

eventos que queremos se realizem no centro do Rossio (o que atualmente não é passIvei).

A érea do Largo do Rossio propriamente dito será uma plataforma sobreelevada em cerca

de 60nO centlmetros do arruamento edo passeio junto aos Canais, assumindo uma posiçlio

hierárquica, com oobjetivo de promover com aRia uma relaçlio visual privilegiada.

6. Áreas Verdes e Arborizacao: vamos proceder à instalaçlio de uma nova estrutura arbórea

(mantendo algumas das érvores existentes), com elementos de galeria tfpica riprcola, com

elevado grau de rusticidade e adaptabilidade às caracterlsticas climéticas locais,

aumentando o número de árvores existente. A vegetaçao proposta vai desempenhar

funções de controlo microcfimético. interferindo na temperatura, humidade, regulaçao das

brisas eprotsção dos ventos, econtrolo da insolaçlio.

7. O Parque de Estacionamento em cave, com capacidade para 263 lugares, terá luz e

ventilaçlio natural e acabamentos de qualidade para que possa cumprir bem as funções

definidas no ponto 81. Com uma entrada do lado da Rua JoAo Mendonça (no sentido do

tráfego das ·Pontes· para o Rossio) e uma entrada e salda do lado da Ponte de São João

(alteraçao jãdecidida face ao proposto nesta primeira versão do Estudo Prévio do Projeto).

Serão colocados avisadores de disponibilidade em cada uma das entradas na zona do

Rossio, diminuindo o trêfego em circulação à procura de estacionamentos. SerAo

reservados lugares para Moradores, com uma politica tariféria especIfica, e diferenciada dos

utilizadores não residentes. Serão instalados postos de carregamento rápido de velculos

elétricos. Acave do parque de estacionamento terá também funçOes relevantes ao albergar

estruturas da rede de éguas pluviais (ver ponto 810), aestaçAo elevatória da rede de éguas

residuais (ver ponto 811) eabateria de sanitãrios públicos (ver ponto 813).

8. Instalaçao de uma nova rede de lIuminacao Pública. uniformizando colunas e aparelhos de

iluminação, com tecnologia led, criando elevados nlveis de harmonia, conforto esegurança.

9. Será instalada a infraestrutura de carregamento elétrico de embarcaCOes junto aos cais de

acostagem. nomeadamente dos Moliceiros.
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10. Drenagem superficial de águas pluviais: construcAo de um sistema de drenagem de éguas

pluviais totalmente novo. com aumento da capacldade de recolha e escoamento para o

interior do parque de estacionamento onde estarAo sistemas de bombagem {incluindo

descargas de emergêncla} para transportar a água da chuva para o sistema global da

Cidade. Selto também instaladas comportas metálicas para fecho total dos acessos ao

estacionamento, garantindo asua segurança.

11. Construçêo de uma nova estactio elevatória de éguas residuais (esgotos) numa área do

parque de estaclonamento (em cave), em substituiçao da existente junto às MPontes·, com

remoção das tubagens existentes nas Pontes.

12. O Bar-Esplanada e o Parque Infantil enquadrados num Jardim: na zona mais norte do

Rossio vamos instalar um jardim com uma clareira e uma orla arbustiva, com uma

construçAo em madeira evidro para bar-restaurante com esplanada. eum espaço de parque

infantil com duas zonas distintas nos materiais (naturais ede grande qualidade construtiva)

e nas idades a que se destinam (uma para Crianças com mais de 3 anos e outra para

Crianças com mais de 6anos).

13. Abateria de Sanitários Públicos será construfda na cave do parque de estacionamento, com

os devidos acessos, estruturaçAo e dimensêo, numa zona próxima à Rua Jotio Afonso de

Aveiro. ao lugar de largada etomada de passageiros.

14. Notas Comparativas: comparaçêo entre as áreas de diferentes tipologias de ocupaçêo do

solo, na zona de intervençao do projeto, nas situações do Existente (Ex). do Concurso de

Ideias (CI) edo Estudo Prévio do Projeto (EPP):

a} Área reservada aautomóveis:

Ex-» 9.036 m2; CI-» 5.435 m2; EPP-» 4.332 m2

(o EPP tem menos 4.704 m2 do que oexistente; reduçêo de 52%);

b} Área oedonal junto aos ediflcios:

Ex-) 1.272 m2; CI-) 2.533 m2; EPP-) 2.929 m2

(o EPP tem mais 1.657 m2 do que oexistente; aumento de 130%);

c} Área pedonal junto ao Canal:
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Ex-» 2.457 m2; CI-J 2.579 m2; EPP-J 2.637 m2

(o EPP tem mais 180 m2 do que oexistente; aumento de 7%);

d) Área pedonal central Dara eventos:

EX-J 2.127 m2; CI-J 8.239 m2; EPP-J 3.471 m2

(o EPP tem mais 1.344 m2 do que oexistente; aumento de 63%);

e) Áreas verdes:

EX-J 6.405 m2; CI-J 2.247 m2; EPP·J 6.874 m2

(o EPP tem mais 469 m2 do que oexistente; aumento de 7%);

ij Árvores:

Ex-I 101; CI-J 78; EPP·J 120

(o EPP tem mais 19 ãrvores do que oexistente; aumento de 19%);

g) Estacionamento:

i.à superflcie: EX-J 123; CI·» O; EPP-J 14

ii. em cave: Ex·» O; CI-J 300; EPP·J263.

15. A Praca General Humberto Delgado (as -Pontes-): o estudo prévio do projeto assume a

recluçao da ãrea disponrvel para acirculação autom6vel eoaumento da área pedonal com a

instalação de alguns degraus que permitam uma melhor fruição da paisagem do Canal, dos

dois lados das -Pontes·. O jardim existente na bolacha da rotunda das NPontes· serã

substiturdo por uma Obra de Arte (em estudo), integrando a qualificação da superflcie

inferior das -Pontes· que é observada por quem passeia nos Moliceiros.

C. Estimativa de CUlto, Financiamento ePrazo de Execuclo

O Estudo Prévio do Projeto do Rossio aponta para uma Estimativa de Custo da obra de

cerca de 8,6 milhões de euros (+ !VA).
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o financiamento sem assegurado por um investidor privado como contrapartida da

exploraçlo do parque de estacionamento (seré a maior parte do valor). que o Estudo Prévio

confirma como técnica e financeiramente viável. assim como por Fundos Comunitários do Programa

Regional Centro 2020, ao qual aCMA jéapresentou candidatura no final de dezembro de 2018.

OEstudo Prévio aponta para um prazo de execuçao de obra de 18 meses.

D. Importantes ProJel08 ComplementareI em Desenvolvimento

1. Nova Ponte de SloJoIo. aualificacAo da Eclusa, Muros do Canal ePonte dos BotirOes

Após a concluslo da obra da nova Ponte de SAo Joio e da nova comporta do Canal do

Paralso. está em curso a obra de qualificaçao da Eclusa (no Canal das Pirflmides). a obra de

qualificaçAo da Ponte dos BotirOes (Ponte do "Laço") eoreforço dos muros do Canal dos BotirOes.

2. Nova Ponte sobre aEclusa ereperfilamento da Rua da Marinha da Troncalhada

A sustentabilidade do acesso rodoviério ao Rossio e ao Bairro da Beira-Mar vai ser

predominantemente pela Ponte da Eclusa e pela Ponte de sao Joio. Este canal viério também vai

ser fundamental para agestao dos acessos aos terrenos da Antiga Lota de Aveiro.

Assim sendo. está jéelaborada aprimeira versao de um estudo prévio para aconstruçlo de

uma nova Ponte da Eclusa sobre o Canal das Pirâmides. aproveitando a estrutura existente, de

forma aque aponte existente possa ter acirculaçao no sentido norte/sul eanova ponte. aconstruir

do lado nascente da atual ponte e do aditlcio da central de gestAo da Eclusa. receba o trêfego do

sentido suUnorte. melhorando-se também as condições de circulaçao de Peões eCiclistas.

Do lado norte do Canal das Pirâmides, do lado da Antiga Lota. será construlda uma rotunda

no enfiamento da dupla-Ponte. Do lado sul. da Marinha da Troncalhada. será reperfilado o

arruamento eoperigoso cruzamento com onó da A25, com aconstruçao de um passeio para Peões

junto ao muro do Canal (sendo este circuito pedonal ligado em continuo às UPontes·). atenuando-se

os êngulos de viragem no acesso à dupla-Ponte. e recolocados, a zona nascente da Marinha da

Troncalhada, oseu Palheiro eos seus Montes de Sal.

Este estudo prévio aponta para um custo de cerca de 1,2 milhões de euros desta obra, que

assumimos realizar por aentendermos fundamental e absolutamente necesséria para garantir aboa
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acessibilidade ao centro da Cidade, ao Rossio e à zona da Antiga Lota, aumentar a fluidez da

circulaçAo nas ·PontesU
, fazendo a devida ligação à Estrada-Dique da Marinha da Troncalhada ao

CMIA, que se encontra em fase de projeto.

3. Ordenamento de Trãfego eaualificacao Urbana do Bairro da Beira-Mar

Em complemento aos estudos jé realizados, vamos avançar com os projetas para limitar e

ordenar o trãfego e o estacionamento no interior do Bairro da Beira-Mar, restringindo o acesso aos

Residentes eà serventia do Comércio eServiços, assim como proceder à sua requalificaçêo urbana,

com a construçAo de novas infraestruturas e pavimentos dos arruamentos, dando primazia e

conforto aos Peões.

4. aualificacao da Rua do Clube do Galitos

Vamos realizar o projeto de reestruluraçAo da Rua do Clube dos Galites entre as ·PontesU e

a Rotunda da Salineira (no n6 da A25), com seguimento ao longo da margem sul do Canal das

Pirflmides até à Ponte da Eclusa, com um circuito pedonal com qualidade, resolvendo o

estrangulamento existente por debaixo do viaduto/ponte da A25. Será ponderado o alargamento do

passeio, a reformulaçAo da i1uminaçao pública, a redução de três para duas das faixas de rodagem

entre as ·Pontes· e o Largo José Rabumba, e a deslocaçao da passadeira de Peões localizada à

frente da Loja do antigo Welcome Canter.

5. Parque de Estacionamento de Autocarros

Com a construçAo de um parque de autocaravanas no novo parque de estacionamento a

nascente da Estaçao da CP (que se encontra em fase final de projeto), oespaço ocupado pelo aluai

parque de autocaravanas será qualificado eadaptado para parque de estacionamento de autocarros

de turismo, privilegiando acirculaçAo pedonal de ida evolta deste local para oRossio.

E. Audlcão P&1bllca

Nos termos do compromisso assumido publicamente esta primeira versão do Estudo Prévio

do Rossio é sujeita a audiçAo pública, com diferentes açOes e suportes promovidos pela Camara

Municipal de Aveiro, ficou estabelecida primeiramente como data limite para a rsceção de
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contributos, odia 25 de janeiro de 2019, no entanto, atendendo às várias solicitações de munlcipes e

movimentos de cidadaos, que chegaram à CAmara Municipal de Aveiro (CMA), solicitando o

prolongamento deste tempo, e tendo em devida nota a vontade expresla da CMA em ouvir e

debater a primeira vef810 Estudo Prévio do Projeto de Quallflcaçlo do Rossio, decidimos

prolongar operlodo de audição pública até ao último dia 31 de janeiro de 2019.

A mem6ria descritiva da primeira versAo do Estudo Prévio do Projeto pode ser consultada

em W'NW.cm-aveiro.pt

Na Reunião de CAmara de 9de janeiro, o Presidente apresentou formalmente ao Executivo

Municipal, a primeira versão do Estudo Prévio do Projeto de Qualificação do Rossio, para

conhecimento erecolha de contributos.

171-·Aveiro, Soboreseom Tradiçlo·

o festival gastron6mico -Aveiro, Sabores com Tradiçaou regressou de 7 a 14 de janeiro, no

Ambito do programa -Boas Festas em Aveirou
,

Tratou-se de mais uma edição da mostra gastron6mica que coincidiu com os festejos de sao
Gonçalinho na zona da Beira-Mar.

Menu dedicado a08 sabores de Aveiro nos restaurant88 da Cidade

Desta feita, eàsemelhança de anos anteriores, os restaurantes da cidade foram convidados

acriar um menu atrativo de aromas esabores caracterlsticos e representativos de Aveiro aoferecer

nas suas ementas, para que se perpetue na mem6ria dos comensais, os sabores da cozinha

aveirense.

A intenção desta iniciativa é reforçar agastronomia de Aveiro como elemento identitário da

Região.

Dos menus constaram as melhores iguarias locais, tais como: bolos de bacalhau e

espetadas de mexilhão, sopa de enguias, de peixe ou chora/canja de bacalhau, caldeirada de

enguias ou peixe, leitão, chanfana, Ovos-Moles, Cavacas, sempre com vinho ou espumante da

região da bairrada, azona de excelência vinlcola de Aveiro (e que em 2019 faz 40 anos), Propõe-se
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tenninar com a jé mfstica MBandeja de digestivos Aveiro-, constitulda pelos Licores de Alguidar e

Aguardentes da Bairrada.

Os restaurantes aderentes, no total de 34, estiveram devidamente assinalados quer a partir

do exterior, quer com menus próprios no interior e foram os seguintes:

A Nossa Casa, À Portuguesa, Adega Tia Micas, Anna's Restaurant, Arco da Velha, Annazém da

Alfandega, Bacalhau &Afins, Cais da Tosca, Casa Necas, Centenérlo, Cervejaria Adamastor, Chunasqueira

do Mercado, Esplanada do Marquês, Fornalha, Fomeria 1870, Giz Food &Drlnks, Marinhas, Mercantel, O

Barril, O Buraco, O Legado da Ria, O Mestre do Leme, OTelheiro, Os Ceboleiros, Porta 36, Quatro Nós,

Restaurante do Hotel Imperial, Restaurante Ferro, SalpoenlB, Sombras Salgadas, Taberna do canal, Tasca

do Sal, Tasquinha da Ria eTrincadeira.

72- Manutençlo e reparaçlo da lluminaçlo do túnel da Avenida de Santa Joana

A CMA procedeu à manutençAo e reparaçAo da iluminação do túnel da Avenida Santa

Joana, entre odia 8, eodia 11 de janeiro.

Um investimento na segurança dos condutores e na qualidade das vias urbanas do centro

da Cidade.

73 - Aprovaçlo do contrato de urbanização para a requalificação do Centro
Comercial GUdnias e zona urbana envolvente

Na sua Reunião de 9 de janeiro, o Executivo Municipal deliberou aprovar a minuta do

contrato de urbanização e dos projetos das obras de urbanização, entre a CMA e a Vougainvest

Imobiliéria, tda que vai permitir o infcio da empreitada de requalificação do Centro Comercial

Gliclnias Plaza ezona urbana envolvente. Aalteração de loteamento, em concreto, da área do lote,

área de implantação e érea de construção do mesmo, representa um total de mais de 86.000 m2de

intervenção.

Uma das peças deste processo, considerada fundamental pela CMA e acordada com a

Vougainvest, é a celebração de um protocolo entre ambas as entidades, visando a melhoria das

condições de acessibilidade rodoviéria na envolvente do Centro Comercial, nomeadamente:
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a. alargamento do tabuleiro da (ex)EN10S 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 eaRotunda do Eucalipto

I das Gliclnias. sobre a (ex)EN10S. com atravessamento inferior à EN109 para peOes e

bicicletas. no viaduto da Linha do Norte;

b. reestruturaçAo do cruzamento da ex-EN10S com a EN235. de forma a permitir que o

trêfego que entra na EN10S vindo da EN235 e se dirige para norte, possa entrar

diretamente no túnel, retirando-o da circulação na Rotunda do Eucalipto I das Gliclnias;

c, reestruturação do eixo de ligação entre a Rotunda do Eucalipto I das Gliclnias e a

Rotunda localizada à frente da entrada principal do Centre Comercial, assim como

criação de um novo acesso de entrada na Area do loteamento no sentido suVnorte entre

aRotunda do Eucalipto I das Gliclnias eaLinha do Norte;

d. para uma fase subsequente. ficam também definidas as intervençOes de construçAo de

uma Rotunda na Rua Direita de Aradas e a execução da malha viAria envolvente do

lado nascente do Centro Comercial, com construçAo e qualificação da rede viária de

ligação à Passagem Superior sobre aLinha do Norte junto à EB 2,3 de São Bernardo.

A ZOna do Glicfnias constitui uma das centralidades mais fortes da cidade. tanto pela zona

habitacional Que aloja. como pela Grande Superflcie e Centro Comercial que exerce grande

atratividade. como ainda pela proximidade de equipamentos estruturantes como o Campus da

Universidade de Aveiro. oHospital eoCentro de Saúde, ou as Escolas Secundérias José Estevão e

Mério Sacramento. Desta forma entende-se que as alteraçOes da Area total de construção são bem

sustentadas em termos de acessibilidades. com as intervenções acima referidas que vão ser

assumidas em termos de execuçAo de projeto e de obras pela empresa Vougainvest, tendo esta

operação um valor estimado de cerca de 1,5 milhões de euros. Nesta fase do processo perspetiva

se que as obras tenham oseu inicio no final do primeiro trimestre de 201S.

Com um valor total de investimento de cerca de 40 milhões de euros. o Centro Comercial

Gliclnias vai ser alvo de uma wprofunda requalificação e ampliaçAo em resposta à crescente procura

de marcas nacionais einternacionais",
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74 - Protocolos de apoio desportivo com a Fundaçlo do Desporto para dlnamizaçlo
do CAR Surf de Slo Jadnto

oExecutivo Municipal, na sua ReuniAo de 9de janeiro, deliberou ratificar os dois Protocolos

de Apoio Desportivo assinados entre a Fundação do Desporto e a Cêmara Municipal de Aveiro,

referentes ao Centro de Alto Rendimento de Surf (CAR SUrf) de SAo Jacinto, no âmbito do apoio ao

desenvolvimento de projetos desportivos (20.500€) e à aquisiçAo de equipamento (12.5OOE)

realizado no ano de 2018, que têm estado em plena execuçAo no êmbito da gestão eda atividade do

CAR Surf.

75- Coneuno "Uma ideia, um projeto, uma açlo"

Integrada na Politica Municipal de Apoio ao Empreendedorismo do Municlpio de Aveiro e

dando seguimento ao trabalho desenvolvido no ano letivo anterior, o Executivo Municipal, na

ReuniAo de 9de janeiro, deliberou autorizar apoios financeiros no valor de 10.000E, para aexecuçao

de 11 projetos do concurso ·Uma Ideia, Um Projeto, uma Açao·, destinado ao Ensino Bésico do 1.0•

2.0 e3.° Ciclos.

Projeto Agrupamento I Escola Apoio financeiro CMA

Agrupamento de Eixo
500,000Musicar, Musicando EB 2, 3de Eixo

Estufa
Agrupamento de Oliveirinha 1.750,OOE

EB 2, 3de Oliveirinha

Brincadeira Tradicional para
Agrupamento Rio Novo do 500,OOE

Prlncipe
uma Escola Ideal

EB 1Quinta do Simao
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Kitchen Lab + Golden Berry
I Agrupamento Rio Novo do 1.7oo,OO€

(fusão de projetes)
Prtncipe

EB2,3 Cacia

Suportes de Promoção da
Agrupamento de Esgueira 750,OO€

Leitura edas Artes Visuais
Escola Básica eSecundária

Dr. Jaime Magalhães Lima

Vamos Pintar
Agrupamento de Aveiro 1.000.00€

EB 1GlOria

Brincadeira Magia eFantasia
Agrupamento de Aveiro 1.200,OO€

EB 1Santiago

Minigolf
Agrupamento de Aveiro 800,OO€

EB 2, 3João Afonso

Brincadeiras no Recreio
Agrupamento José Estevão 250,OO€

EB1 São Bemardo

Movement Labs
Agrupamento José Estevão 750.00€

EB 2. 3de São Bemardo

Vamos ler, vamos! Agrupamento Dr. MArio

Sacramento 800,OO€

EB 1Verdemilho

Total 10.000,000
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76 - ReabWtaçlo e ampliaçlo de cinco Escolas no MUDiclpio

A CMA adjudicou. no mês de janeiro. através de despacho do Presidente. o procedimento

por concurso público para a realização do projeto de execuçAo da reabilitação e ampliaçao de cinco

escolas do 10 Ciclo do Ensino Básico eJardim de Infância. no Municlplo de Aveiro, num investimento

total de 86.179.0oe (+IVA).

O concurso público dlstribuldo por três lotes irá reabilitar infraestruturas escolares no que

respeita à criaçao novas salas de aula epara ojardim-de-infância. novos sanitários, salas de apoio e

a criação de bibliotecas. Serão também criados novos espaços exteriores de recreio coberto e

organizados os recreios descobertos, integrando polidesportivos adaptados à realidade de cada

Escola.

O primeiro lote contemplou a Escola do 10 Ciclo do Ensino Bésico (10 CEB) e Jardim de

InfAncia (JI) da Quintã do Loureiro e a Escola do 1° CEB e JI da Póvoa do Paço, em Caeia. obras

que serão executadas pela empresa Termoprojeto - Engenharia e Projectos. Lda., pelo valor de

32.490.00€ (+ IVA).

Osegundo lote de intervenção refere-se à Escola do 1° CEB e JI de Alurva. ea Escola do

1°CEB e JI do Solposto, em Santa Joana. a ser realizado pela empresa WA - Engenharia e

Consultaria Lda.• pelo valor de 31.789.0oe (+IVA).

Por í.rltimo, o terceiro lote é dirigido à Escola do 10 CEB e JI das Barrocas. em Aveiro, a

cargo da empresa Vitor Abrantes - Consultoria e Projetas de Engenharia. Lda.• pelo valor de

21.900.0OE (+IVA).

A EducaçAo é opção estratégica politica prioritéria no atual mandato autárquico 201712021.

com especial relevância no ano de 2019, melhorando as condiçOes das infraestruturas, para alunos,

professores. docentes eencarregados de educação, aumentando. também por esta via. aqualidade

do ensino em Aveiro.
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77 - Sessão Solene de assinatura dos contratos de delegaçio de competindas entre a
CMA e as Juntas de freguesia

Realizou-se no passado dia 14 de janeiro a SessA<> Solene de Assinatura dos Contratos

Interadministrativos de DelegaçAo de Competências entre a CMA e as Juntas de Freguesia de

Aradas, Cacia, UniAo de Freguesia de Eixo e Eirol, Esgueira. Oliveirinha, União de Freguesias de

Requeixo, Na Sra. de Fétima e Nariz. Santa Joana. Slo Bernardo. Slo Jacinto e a União de

Freguesias de GlOria e Vera Cruz. para o ano de 2019, onde foi feita a apresentaçAo dos seus

pormenores e objetivos de investimento em concreto, num trabalho desenvolvido de forma

construtiva eaberta, entre todas as partes envolvidas.

Com uma execução muito positiva no ano de 2018. a CMA considera extremamente

importante dar continuidade à delegaçAo de competências nas Juntas de Freguesia, a fim de elevar

aquantidade equalidade da prestaçAo de serviços públicos essenciais aos Cidadãos. apostando no

reforço do trabalho de cooperaçAo institucional e financeiro onde se incluem as seguintes éreas de

atuaçAo:

- Execução emanutençao dos Parques Infantis eGeriétricos;

- ExecuçAo emanutençAo de Placas de Toponlmia;

- ManutençAo egestao de fontes, fontanérios e tanques/lavadouros;

- ManutençAo egestAo de Polidesportivos.

Para o Municlpio, a celebração dos Contratos Interadministrativos de DelegaçAo de

Competências com as Juntas de Freguesia para 2019. espelha uma administraçAo local modema,

que assenta a sua açAo numa efetiva articulação entre todos os OrgAos das autarquias locais, em

respeito pela autonomia de cada um. mas colaborando ativamente entre si no sentido da melhoria

dos serviços prestados às populações.

Para oexerclcio das competências previstas nestes Contratos, a CMA vai transferir para as

Juntas de Freguesia uma verba total de 1.721.000E, sendo que esta verba será ainda acrescida de

mais cerca de 380.00oe em adendas adefinir nos próximos meses.

Para a utilizaçAo dessa verba de 380.00oe jéestao definidos alguns objetivos de obras a

realizar. assumindo-se nos Contratos vérios projetas de diferente natureza que vAo ser entretanto

desenvolvidos visando asua execução em 2019.
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A avaliaçao da execuçAo dos Contratos de Delegaçao de Competências seré feita mediante

a apresentaçao pela Junta de Freguesia de relatórios mensais de execuçAo a entregar à Câmara

Municipal até ao dia 8de cada mês.

Importa ainda referir que num contexto de investimento forte da Câmara Municipal por todo o

Municlpio, é necessârio utilizar bem os meios disponfveis, num quadro de corresponsabilizaçao,

coopereção, solidariedade, mas sobretudo tendo em atençAo anecessidade de encontrar respostas

eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as Autarquias Locais são

confrontadas.

Este é um momento de grande importância para o Municlpio de Aveiro e para o

fortalecimento da capacidade de prestaçAo de serviços pQblicos aos CidadAos por parte da Câmara

Municipal edas Juntas de Freguesia.

Valores e tipologias das obras correspondentes aos contratos lnteradministrativos de

Delegaçao de Competências entre aCMA ecada uma das dez Juntas de Freguesia:

Fregullla de Aradas

> Umpeza de valas evaletas· 36.000,00 €;

> ManutençAo de jardins eespaços verdes - 40.000,00 E;

> Limpeza de bennas. passeios epequenas reparações/construção de passeios - 42.000,00 E;

> Qualificaçao de caminhos rurais - 2.500.00 E;

> ManutençAo de parques Infantis -1.200.00 E;

> ManutençAoIcolocaçlo de placas toponlmicas - 2.000,00 E;

> Fontes, rontanártos etanques -1.000,00 E;

> Manutençllo de polidesportivos -1.000,00 E;

> Annazém da Junta de Freguesia - 22.500,00 E;

> IntervençAo nos corredores interiores do Cemitério eantiga morgue - 20.000,00 E.

Fregu88la de Cacla

> Umpeza de valas evaletas - 46.750,00 E;

> ManutençAo de jardins eespaços verdes - 27.000,00 E;

> limpeza de bennas epasseios epequenas reparações de passeios - 54.000,00 E;

> Qualificação de caminhos rurais - 30.000,00 E;

> ManutençAo de parques infantis -1.200,00 E;
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> ManutençêoJcolocaçlo de placas toponfmicas - 2.000,00 E;

> Fontes, fontanérios e tanques -1.000.00 E;

> Manulençlo de polidesportlvos -1.000,00 E;

> RequallflcaçAo da Casa Conselheiro Nunes da Silva -125.000.00 E;

Fregu88la de Eixo eElrol

> Limpeza de valas evaletas - 36.000.00 E;

> Manutençao de jardins eespaços verdes - 15.000.00 E;

> Limpeza de bermas epasseios epequenas reparaçOes de passeios - 54.000.00 E;

> OualiflcaçAo de caminhos rurais - 24.000.00 E;

> Manutençlo de parques infantis - 2.400.00 E;

> ManutençAo/colocaçlo de placas toponlmicas - 2.000,00 E;

> Fontes. fontanârfos etanques - 3.000.00 E;

> Manulençlio de poUdesportivos - 2.000.00 E;

> RequalificaçAo da sede daJunta de Freguesia -17.000.00 E;

> RequalificaçAo do espaço envolvente à Capela de carcavelos - 6.000.00 E.

Freguesia de Esgueira

> Limpeza de valas evaletas - 42.000,00 E;

> Manutençao de jardins eespaços verdes - 45.000.00 E;

> Limpeza de bermas epasseios epequenas reparaçi5es de passeios - 60.000.00 E;

> OualificaçAo de caminhos rurais -18.750.00 E;

> ManutençAo de parques infantis - 3.600.00 E;

> ManutençAo/colocaçAo de placas toponlmicas - 2.000.00 E;

> Fontes, Fontanârios e Tanques - 1.000.00 E;

> ManutençAo de polidesportivos - 2.000.00 E;

> ConstruçAo da capela Mortuária de Esgueira - 5O.000,OOE.

Freguesia Glória eVera C':UZ

> Limpeza de valas evaletas -16.500.00 E;

> ManutençAo de jardins eespaços verdes - 9.000.00 E;

) Limpeza de bermas epasseios epequenas reparaçOes de passeios - 30.000.00 E;

) Oualificaçêo elou gestao de sanitérlos pClbllcos - 30.000.00 E;
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)o Manutençao de parques infantis - 3.000,00 E;

)o ManutençAoIcolocaçAo de placas toponlmicas - 2.000,oo€;

)o Fontes, fontanários etanques - 500,00 E;

)o ManutençAo de polidesportivos - 4.000.00 E;

)o Execução de caminhos interiores no Cemitério Sul- 50.000,00 E.

Freguesia de Ollvelrlnha

)o Limpeza de valas evaletas - 27.500,00 E;

)o ManutençAo de jardins eespaços verdes - 9.000.00 E;

)o Umpeza de bennas epasseios epequenas reparaçOes de passeios - 24.000,00 E;

» Qualificaçao de caminhos rurais -18.750,00 E;

» ManutençAo de parques infantis - 1.200,00 E;

» ManutençAoIcolocaçAo de placas toponlmicas - 2.000.00 E;

» Fontes, Fontanârios eTanques - 3.000.00 €;

» ManutençAo de polidesportivos - 2.000,00 E;

» Nova Casa Mortuária no Cemitério de Oliveirinha - 30.000.00 E.

Freguesia de Requelxo. Nossa Senhora de FAtima eNariz

» Limpeza de valas evaletas - 62.000,00 E;

» ManutençAo de jardins eespaços verdes - 15.000,00 E;

» Limpeza de bennas epasseios epequenas reparações de passeios - 56.000.00 E;

» QuallficaçAo de caminhos rurais - 37.500.00 E;

)o ManutençAo de parques infantis -1.200,00 E;

» ManutençAo/colocaçêo de placas toponlmicas - 2.000,00 E;

» Fontes, fontanários etanques - 8.000,00 E;

)o ManutençAo de polidesportivos - 3.000,00 I;

)o RequalificaçAo do parque de merendas de Mamadeira - 10.000.00 E;

» RequalificaçAo dos Cemitérios da Freguesia -12.000,00 E;

» ConstruçAo de parque de estacionamento junto ao cemitério do Viso -15.000,00 E;

)o ConstruçAo do parque infantil de Requelxo - 20.000.00 E.

Freguesia de Santa Joana

)o Limpeza de valas evaletas -30.000,00 E;
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> ManutençAo de jardins eespaços verdes - 40.000,00 E;

}> Limpeza de bermas epasseios epequenas reparações de passeios - 40.000,00 E;

}> QuallflcaçAo de caminhos rurais -10.000,00 E;

}> Manutençlo de parques infantis - 3.600,00 E;

}> ManutençAolcolocaçlo de placas toponlmicas - 2.000,00 E;

}> Fontes, fontanérios etanques - 1.000,00 E;

> Manutençlo de polidesportivos - 2.000,00 E;

}> Requalificaçlo da urbanização das Azenhas de Baixo - 30.000,00 E.

Freguesia de Slo Bernardo

}> Limpeza edesobstruçlo de valas evaletas - 27.500,00 E;

> Manlltençlo de Jardins eespaços verdes - 36.000,00 E;

}> Limpeza de bermas epasseios epequenas reparações de passeios - 26.400,00 E;

}> QualiflcaçAo de caminhos rurais - 2.500,00 E;

}> ManlltençAo de parques infantis -1.800,00 E;

> ManutençAoIcolocaçAo de placas toponlmicas - 2.000,00 €;

}> Fontes, fontanêrios etanques - 500,00 E;

> Manutençlo de polidesportivos -1.000,00 E;

> Execuçlo do Parque da Quinta do Peixinho - 30.000,00 E.

Freguesia de 810 Jacinto

}> Limpeza de valas evaletas - 20.000,00 E;

}> ManlltençAo de jardins eespaços verdes -17.500,00 E;

> Limpeza de bermas epasseios epequenas reparações de passeios - 22.000,00 E;

> QualificaçAo elou gestAo de sanitérios públicos - 8.000,00 E;

}> Limpeza anual do areal da praia - 6.000,00 E;

}> ManutençAo de parques infantis -1.aOO,OO E;

}> ManutençAo/colocaçlo de placas toponlmicas - 2.000,00 E;

> Fontes, fontanêrios etanques - 1.000,00 E;

}> ManutençAo de polidesportivos - 2.000,00 E;

}> Projeto do Complexo Desportivo de SloJacinto - 21 fase - 2.500,00 E;

> Execuçlo de circuito de manutençAo desportiva - 21 fase - 8.75O,00E.
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78 - "Festas em Honra de 810 GonçaIinho" a Património Nacional Imaterial

A CMA em estreita articulaçlio com a Mordomia de São Gonçalinho e com a Paróquia da

Vera Cruz iniciou formalmente, junto da direçao geral de património cultural, o processo de

submissão da candidatura das -Festas em Honra de São GonçalinhoN
, a Património Imaterial,

integrando o inventário nacional (Matriz PCI).

Para ser posslvel esta candidatura, as três entidades prepararam um documento de

inventário e fundamentação histórica e de outros elementos, incluindo as açOss de salvaguarda e

parecer técnico especializado.

ACMA, aMordomia de São Gonçalinho eaParóquia da Vera Cruz assinalaram assim odia

de Sêo Gonçalinho em 2019, com a entrega da candidatura, a fim de classificar as aFestas em

Honra de São Gonçalinho· como Património Nacional Imaterial.

I"-ResbllltaçAo da Rua DireIta em AradaI

A CMA adjudicou em janeiro, através de despacho do Presidente. José Ribau Esteves, o

procedimento por concurso público, para reabilitaçao da Rua Direita em Aradas, pelo valor de

198.600,OO€ (+IVA), à empresa Civibérica - Obras Civis, S.A..

Trata-se da reabilitação do troço da antiga EN 335, entre a Rua Tenente Manuel Malaquias

de Oliveira eoentroncamento com a Rua dos Louros, na Quinta do Picado, numa extensão de 953

metros.

A obra prevê intervenções ao nlvel da pavimentaçAo, sinalização vertical e horizontal,

construção e requalificaçao de passeios públicos e um troço de infraestruturas de águas pluviais,

entre aRua Tenente Manuel Malaquias de Oliveira eaRua da Parola.

Na presente empreitada encontra-se também integrada a recarga betuminosa da Rua da

Primagera.
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Iso-ReabllltaçAo da RDa Clube dos GaBto.

Está conclulda aobra de requalificaçao da Rua do Clube dos Galites, reaberta ao trânsito na

tarde de 15 de fevereiro, tendo consistido na instalação de uma nova conduta de abastecimento de

água pela AdRA, e pela intervenção da CMA na colocação de uma nova pavimentação e marcação

de sinalizaçao horizontal, numa área de 2.735 m2•

A reabilitaçAo do pavimento da Rua Clube dos Galitos, junto ao Canal Central da Ria de

Aveiro, era uma necessidade, devido ao seu estado de degradaçAo atual. numa albJra em que a

CMA tem em execuçAo um vasto conjunto de intervençOes (em fase de projeto, concurso eobra) ao
nlvel da qualificação da rede viária por todo oMuniclpio.

A intervenção obrigou ao corte total do trênsito na Rua do Clube dos Galitos, com

necessidade de ajustes edesvios àcirculação viária, devidamente divulgados pela CMA.

A empreitada de reabilitação da Rua Clube dos Galitos foi executada pela empresa

Construções Carlos Pinho, Lda., pelo valor de 67.006,BOE (+IVA).

81 - CMA investe no aumento de 160 novas árvores no Parque da Cidade de Aveiro

A CMA procedeu à plantação de 160 novas árvores no Parque da Cidade de Aveiro,

especificamente no Parque Infante D. Pedro eno Parque dos Amores, num investimento da CMA de

17.584,1DE (+IVA), executado pela empresa Krakatoa Jardim.

Depois de no passado dia 29 de julho ter sido apresentada a renovada imagem do Parque

da Cidade de Aveiro (constituldo pelo Parque da Baixa de Santo António, Parque Infante D. Pedro e

no Parque dos Amores), aCMA segue aopção politica de valorização ambiental da Cidade ede seu

Parque, com asua Qualificação earborização.

Após várias tempestades que ocorreram nos últimos anos, o Parque Infante D. Pedro

perdeu algum do seu património arbóreo, tendo sido por isso necessário proceder à plantação de 37

novas árvores, com o objetivo de densificar o estrato arbóreo através de espécies autóctones da

flora portuguesa, adaptadas às condiçOes climatéricas da cidade, restabelecendo assim a grande

mancha arbórea que sempre caraterizou oParque.
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Ao invés, o Parque dos Amores. construido recentemente, apresentou sempre um défice de

árvores, causado pela não sobrevivência de um número significativo de espécies aquando da sua

plantação.

Desta forma, o plano de plantaçao de 123 novas árvores incluiu um alinhamento denso

próximo do talude limite do Estádio Mário Duarte, por forma acriar uma cortina arbórea que iré fazer

a contenção do Parque. O mesmo aconteceré nas traseiras das habitaçOes da Avenida Araújo e

Silva. com o alinhamento orgânico de Jacarandas, de floraçao exuberante, dando continuidade ao
presente no Parque Infante D. Pedro.

O centro da Cidade de Aveiro recebe assim, através deste forte e planeado investimento,

novas grandes zonas de sombra e maior conforto, neste espaço de recreio ativo, reforçando o

coberto verde, ao longo de todo oParque da Cidade de Aveiro.

182 - LImpeza de vegetaçllo DOS terrenos

ACMA deu nota pública, que no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, os terrenos

junto aos ediflcios e aos aglomerados populacionais devem ser limpos até ao dia 15 de março de

2019.

Assim, os proprietârios, arrendatários, usufrutuários ou entidades, que detenham terrenos

confinantes a ediflcios inseridos em espaços rurais são obrigados a proceder à gestlo de

combustJvel, ou seja, à limpeza de vegetação nos terrenos, numa largura de 50 metros, medida a

partir da alvenaria exterior do ediflcio, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com

floresta, matos e pastagens, ou, numa largura de 10 metros quando afaixa abranja exclusivamente

terrenos ocupados com outras ocupaçOes.

Também os terrenos inseridos nas faixas exteriores, de largura 100 metros, de proteçAo aos

aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais, e definidos no Plano

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, teltoque ser limpos.

Podem ser obUdas mais InformaçOes em www.cm-aveiro.pt ou junto do Gabinete Técnico

Florestal da CMA.
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83 - Açlo de Ompeza de vegetaçlo nos terrenos sob as Unhas elétricas

A CMA informa que a EDP DistribuiçAo - Energia S. A. se encontra a promover açOes de

gestao de combustlvel (limpeza de vegetação nos terrenos) nas faixas das linhas de Média Tensão

(15 kW) e Alta Tensao (60 kW) nas freguesias de Aradas, Cacia, Eixo e Eirol, Esgueira, Oliveirinha.

Santa Joana, sao Bernardo esao Jacinto.

As localizações exatas de cada intervenção podem ser consultadas no site da autarquia, e

pode ser obtida informação mais detalhada junto do Gabinete Técnico Florestal da CAmara

Municipal de Aveiro, através do contacto, 234 406 300 ou para oe-mail: geral@Crn-aveiro.pt.

Oproprietãrio, seu representante ou administrador da propriedade, podem acompanhar os

trabalhos e devem proceder à imediata remoçAo dos materiais resultantes das açOss de gestao do

combustlvel,

Estas açOes estao devidamente definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra

Incêndios.

184-Edu~ ......leutal DaI Escolas

A CMA em parceria com a Veolia, tem em curso uma nova açAo de educação ambiental

dirigida às crianças do pré-escolar e do 1° e 2° anos do ensino bãsico. ·Os caça-tesouros vão à

escola- é mais uma iniciativa integrante do Programa de Açao Educativa do Municlpio de Aveiro

(PAEMA) para o ano letivo 2018/19, e que chegarã até 22 de março a 2670 crianças das escolas

p~blicas eprivadas do Municlpio.

O seu principal objetivo passa por sensibilizar para a importAncia do adequado

encaminhamento dos reslduos edo caminho que estes percorrem apartir do momento em que lhes

édado odestino mais adequado.

A metodologia utilizada assenta num formato de ·contador de hist6rias· e em algumas

dinAmicas de jogo sobre ocaminho dos reslduos, com espaço também para a troca de ideias com

as crianças, sobre o tema. As crianças são também convidadas a ser "caça-tesourosJl e a dar um

contributo para essa importante viagem que éa"economia circular".
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Com esta ação pretende-se. igualmente. valorizar as profissões associadas ao setor dos

resíduos, tao importantes para garantir a higiene, a qualidade ambiental da via e dos espaços

públicos do Municlpio.

85 - Corte da navegaçlo na Eclusa principal no Canal das Pirimldes para concluslo
da obr de reabilltaçlo

Dando seguimento ao compromisso assumido de reabilitar as infraestruturas existentes nos

canais urbanos da Ria de Aveiro, epara conclusão da obra de reabilitaçao do sistema de comportas

e eclusa principal no Canal das Pirâmides, foi necessário impedir a navegação através da eclusa

principal, pelo perlado de aproximadamente de dois meses, com inicio no passado dia 21 de janeiro.

Esta empreitada insere-se num conjunto planeado de obras para reabilitaçAo dos canais

urbanos da cidade levada acabo pela CMA, que conta já com aconclusAo da construçAo da nova

Ponte de São JoAo. da nova comporta do Canal do Para(so, a reabilitaçAo do Canal dos BotirOes,

estando em curso a empreitada de qualificaçao da -Ponte do Laço· e o referido sistema de

comportas eeclusa principal no Canal das Pirâmides.

A CMA prossegue o trabalho intenso com novos investimentos. valorizando e promovendo

-Aveiro, Cidade dos CanaisB
•

86 - Novo parque de estacionamento provisório aberto ao púbReu

Está em funcionamento desde o dia 18 de janeiro, um novo parque de estacionamento

provisório e sem custos para o utilizador. junto ao Hospital Infante D. Pedro/CHBV e ê Escola Joao

Afonso de Aveiro. ap6s conclulda aoperaçAo de demoliçao e limpeza do espaço. que pertencia aos

antigos armazéns da Cêmara Municipal.

Este terreno e o terreno ainda ocupado pelo Estádio MArio Duarte vão ser utilizados para a

ampliação do Hospital Infante D. Pedro, com construção de Ediflcios para aConsulta Externa epara

o Centro Académico Clrnico. dando cumprimento à execução do memorando -Mais Conhecimento

Melhor Saúde em AveiroB (entre aUniversidade de Aveiro. aCêmara Municipal de Aveiro eoCentro

Hospitalar do Baixo Vouga, com o envolvimento também da Universidade Nova de Lisboa e da
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Ad"ministraçao Regional de Saúde do Centro). assim como ao Protocolo de CooperaçAo entre a

Câmara Municipal eoSport Clube Beira-Mar.

Aampliaçao e qualificaçAo do Hospital Infante D. Pedro com Centro Académico Cllnico visa

cumprir uma aposta no fomento do empreendedorismo e da inovaçAo nas àreas das ciências

médicas. da saúde e da investigaçao, melhorando os serviços de saúde e consequentemente a

qualidade de vida da populaçAo.

87 - "Natioual Geographic Exodus" a partir de Aveiro - Antiga Capitania reúne
fotografias dos mais conceituados autores internaclonais

Inaugurada no dia 26 de janeiro. a Galeria da Antiga Capitania recebe a exposiçAo

totogréfica do "National Geographic Exodus Aveiro Fest 2018D
,

Depois do sucesso do ano anterior. a segunda ediçAo da exposiçAo National Geographic.

estam patente até 1 de março, e reúne dezenas de fotografias de viagem e aventura. de

conceituados autores internacionais. entre os quais, Céline Cousteau. Timothy Allen. Jennifer Adler.

Rob Withworth. William Allard, Eduardo Leal. Jody MacDonald. Matthieu Paley. Keith Ladzinski.

Benjamin Von Wong e Michael Clark.

Esta exposiçAo resulta de uma colaboraçAo entre a CMA e a organizaçao do MNational

Geographic Exodus Aveiro Fest 2018D
, um evento de impacto internacional. com depósito e inicio de

um programa de itinerância expositiva nos Museus de Aveiro.

Com entrada livre. amostra pode ser visitada de segunda asexta das 10hOO às 12h30 edas

14hOO às 18hOO.
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88 - Museu da Cidade de Aveiro recebe em exposiçlo "O Surrealismo em Portugal" 
Corrente artistiea nascida em Paris, em exiblçlo aU 2 de março

Com inauguração no passado dia 26 de janeiro, o Museu da Cidade de Aveiro acolhe a

exposiçAo de pintura "O Surrealismo em Portugal", da Fundação Cupertino Miranda, eque estará em

exibição, até ao dia 2de março. Opreço de cada entrada éde 2euros.

·0 Surrealismo em Portugal" consiste numa mostra itinerante da Fundação Cupertino

Miranda, detentora do Centro Português do Surrealismo, através do seu Museu e Biblioteca, e que

tem procurado dar a conhecer o seu acervo, os artistas e autores, ao mesmo tempo que procura a

valorizaçAo do movimento artlstico e literário que é o surrealismo, nascido em Paris, no século XX,

mais precisamente na década de 1920.

As peças mais relevantes de pintura e escultura dos principais autores nacionais desta

corrente artlstica marcam presença neste espaço.

189-Relatório de AVllllaçIo de Desempenho da VeoIllI

O Executivo Municipal, na Reunião de CAmara de 24 de janeiro, deliberou tomar

conhecimento do relat6rio de avaliação de desempenho, dos primeiros três meses de atividade. do

novo prestador de serviços de recolha e transporte de reslduos urbanos a destino final e limpeza

urbana, Veolia Portugal SAi que obteve um balanço positivo e com a conclusAo de que a Veolia

tem anecesséria capacidade para que aprestação de serviços alcance um nlval de qualidade muito

alto nos próximos meses,

De sublinhar ainda, que a alteração levada a cabo no passado dia 1 de outubro, foi uma

operação de grande delicadeza, com a substituiçAo de um prestador de serviços, a SUMA, com

cerca de 21 anos de atividade no Municlpio de Aveiro, por um novo Operador que iniciava em Aveiro

asua primeira operaçAo do género em Portugal, pelo que oresultado se toma ainda mais relevante.
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Qualidade elevada ereduçlo de CUltO'

As alterações introduzidas pela CMA no novo contrato. permitiram concluir também nesta

primeira avaliaçAo, a garantia da manutençao de um elevado nlvel de qualidade de prestaçAo de

serviços, com areduçAo dos custos para aCâmara Municipal, assim como da taxa de reslduos para

os Cidadlios, estando a ser estudados, entre a CMA ea Veolia. os ajustamentos a implementar na

operação que sejam necessérios para ocabal cumprimento dos seus objetivos.

90 - Protocolo de colaboraçlo entre a DRCC, CMA e Par6qula da Gl6r1a, relativo a
geado da Igreja das Carmelltaa

oExecutivo Municipal. na sua Reuni:lo de 24 de janeiro. deliberou ratificar o Protocolo de

Colaboraçao entre a DireçAo Regional de Cultura do Centro (DRCC), aCMA eaParoquia da Gl6ria.

relativo à gestlio corrente da Igreja das Carmelitas. que vai permitir asua qualificaçao eabertura ao

pOblico.

Oacordo alcançado entre aDRCC e aCMA permite que agestao da Igreja das Carmelitas

passe da DRCC eaCMA, que através do Pacto para o Desenvolvimento eaCoesAo da RegiAo de

Aveiro onde ficou definida a verba de 170.000€ do Centro 2020 para financiar uma intervençao de

qualificaçao da Igreja, possa finalmente ser concretizada. Assim, vamos ter a Igreja das Carmelitas,

com toda a sua hist6ria e cultura. com todas as suas fortalezas (que são muitas) e com todas as

suas fraquezas (de que as principais sAo asua inacessibilidade a visitantes eoseu isolamento face

aos valores culturais de Aveiro), aser gerido por uma entidade sedeada em Aveiro. com as devidas

competências para o fazer com muito melhor qualidade e com muito melhores resultados do que o

que tem acontecido.

A CMA irá implementar uma gestao de elevada qualidade, com a Igreja das Carmelitas a

assumir um papel importante na vida Cultural e na promoçAo turistica da Cidade, do Municlpio eda

RegiAo, e com um trabalho de Equipa com a DRCC e a Paroquia da Gl6ria, envolvendo outras

entidades. assim como os CidadAos

A aposta estratégica na Cultura e no Turismo que temos vindo a assumir e a concretizar.

com investimentos na qualificaçAo e na promoçAo dos valores culturais com relevância turlstica.
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apostando nos valores identitérios de Aveiro e fazendo a sua gestao e promoçAo de uma forma

integrada, constitui uma opção poIJtica que vamos continuar amaterializar.

! lJl - lIençlo de tuaI ao Centro SocW de Azurv.

Tendo em vista a legalização da construçêo destinada a creche, pré-escoler e serviço de

apoio domiciliário do Centro Social de Azurva, o Executivo Municipal, na Reunião de 24 de janeiro.

deliberou reconhecer o interesse municipal da instituiçAo e isentar a taxa devida, pela emissêo de

alvará de licença, no valor de 11.271.73€,

92 - Isençlo de tuas à Casa do Povo de OUvelrinha

Na sua Reuniêo de 24 de janeiro, o Executivo Municipal deliberou reconhecer o interesse

municipal do ediflcio da Casa do Povo de Oliveirinha. que acolhe o Centro Infantil - creche, jardim

de infAncia e CATL, e isentar da taxa devida pela emissêo de alvará de licença, para a legalizaçao

do ediflcio, no valor de 18.516.300.

93 - Incubadora de Empresas - Revlslo da Tabela de Preços para 2019

Na Reunilio de Câmara de 24 de janeiro, o Executivo Municipal deliberou aprovar aTabela

de Preços para 2019 da Incubadora de Empresas do Municlpio de Aveiro I lEMA, que prevê a

associaçêo de custos à realizaçao de alguns workshops.

Considerando o sucesso da lEMA, inaugurada durante o primeiro trimestre de 2017,

contabilizando jã o apoio a 17 ideias de negócio e 7 empresas (startups), a incubadora dinamiza

atualmente uma série de workshops de capacitaçAo, em parceria com as entidades que integram a

sua rede de prestadores. Muitas das temãticas desenvolvidas. pra fazer face às reais necessidades

dos nossos empreendedores, exigem um grau de profundidade e duraçAo maior, oque extravasa o

âmbito desta própria rede de prestadores de serviços. criando assim a necessidade de associar um

preço à realizaçao de algumas ações de formaçAo.

86



'

CÂMARA MUNICIPAL
A.VEIRO

De resto, no âmbito do Programa de Incubação. os valores aprovados para a Tabela de

Preços de 2019 baseiam-se nos montantes de referência do ano transato. com o Municlpio a isentar

os interessados até 75% dos custos, como fonna de apoio no âmbito da politica definida.

194 -Atribuiçlo de TopÓDlm01l

Sendo competência Municipal o estabelecimento da denominaç!o das ruas e praças das

localidades e das povoaçOes. e após reunião da Comissão Municipal de Toponlmia - órgão

consultivo da Câmara - no passado mês de novembro. o Executivo Municipal deliberou, na sua

Reuniao de 24 de janeiro. em confonnidade com o parecer da Comissão. aprovar um conjunto de

novas atribuições toponlmicas, em todo oMuniclpio.

Entre as várias atribuições, queremos dar destaque à atribuição do topónimo de D. António

Baltasar Marcelino. Bispo de Aveiro entre 1988 e2006. OPontifica. foi agraciado com aGrê-Cruz da

Ordem do Mérito no ano de 2000. Natural de Lousa. Castelo Branco, D. António Marcelino faleceu a

9de outubro de 2013, em Aveiro.

Novo. topónlmol aprovados:

• Aradas

» Travessa da Rua do Abreu;

» Travessa Professora Maria Adriana da Rocha Martins.

• Cacia
» Travessa Pedro Álvares Cabral;

» Rua João Dias da Fonseca;

» Rua Artur de Queiros Madureira;

» Travessa Artur de Queiros Madureira;

» Rua Annénio Eusébio Costa.

• Eixo eEirol

» Travessa do Outeiro;
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» Travessa Nossa Senhora da Graça;

» Travessa das Eiras Norte;

» Travessa das Eiras Sul;

» Rua da Harmonia;

» Rua da Saudade;

» Caminho dos Poços.

• GI6ria e Vera Cruz

» Rua D. António Baltasar Marcelino;

» Rua Marinha Andril;

» Rua Marinha Boavista

• Requeixo, NI S8 de Fãtima eNariz

» Fontes.

• Santa Joana

» Rua Cova do Ouro.

• Adefinir

» 41 Companhia de Caçadores Especiais.

95- Reabllitaçlo da Rua do Gravito e da Rua do Carmo

o Presidente da CMA autorizou, no final do mês de janeiro, através de despacho, a

adjudicação do concurso público para a reabilitaçAo da Rua do Gravito e da Rua do Carmo, no

centro da cidade, à empresa Ângulo Recto - ConstruçOes, Lda., pelo valor de 516.389,81€ (+IVA).

Aobra - de vital importência em termos urbanlsticos e rodoviérios - prevê a intervençao na

pavimentaçãol nos passeios pClblicos, na rede de águas pluviais e na i1uminaçêo pClblica. A

empreitada iré desenvolver-se em três fases distintas, por forma a garantir a melhor circulação,

segurança econforto passiveis aos utilizadores das referidas vias.
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196-A1ivIdad.. na Blblloteea MUDiclpaI

No mês de fevereiro a Biblioteca Municipal oferece um conjunto diversificado de eventos

para todas as idades.

No dia 2 de fevereiro, teve jà lugar uma sessAo de "Histórias com Voga" por Helena

Bu!buleta,

Destinada a famllias com crianças dos 3 aos 12 anos de idade, a açao proporcionou aos

mais novos, bem-estar tisico e emocional. Trata-se de uma atividade em sintonia com o corpo ea

mente, divertida e relaxante que ajuda acriar laços de amizade e amor. Uma açao que necessitou

de inscriçAo prévio. pelo valor de 3,Ooe.

IIPlaygroup"

ABiblioteca dinamiza ainda as atividades de "Playgroup·. Todas as sextas-feiras do mês de

fevereiro, das 10h30 às 12h30, é promovido o Grupo de SocializaçAo para famflias com bebés e

crianças até aos 5anos de idade, Tem entrada livre.

Consiste em encontros semanais e informais, onde os bebés e crianças, especialmente os

que não andam na escola, podem brincar, conviver, fugir da rotina diãria e participar em pequenas

atividades teméticas organizadas e usando os recursos da biblioteca, com o apoio do seu cuidador

habitual.

"Playgroup" propõe também nHistórias com Músicau
, todas as quintas-feiras, das 10h30 às

12h30, destinado abebés ecrianças até aos 4anos. Trata-se de um projeto de música que pretende

construir raIzes para que as nossas crianças sejam nutridas artisticamente.

Ainscriçao, no valor de 2,50€, deveré ser feita previamente através do número de telefone:

234 386 158 ou para oe-mail biblioteca@Cm-aveiro.pt .

Trlc6 é8 quartal-felral
"Quartas de trioO eoutras coisas...n é a proposta de atividade a realizar todas as quartas e

sextas-feiras, das 14h30 às 18hOO na Biblioteca Municipal.
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Destinada ao público em geral consiste num tempo de criatividade, partilha e muita cor onde

se pode aprender ou ensinar vários pontos de croché. tricô. malhas, bordados ou ponto cruz usando

os recursos da biblioteca ecrie os seus próprios trabalhos com materiais novos ou reciclados.

A participaçAo carece de inscriçêo prévia através do número de telefone 234 386 158 ou

para oe-mail biblioteca@cm-aveiro.Dt

"Ouvindo o Imagin6rio" nos POI08 de Leitura

Nos Palas de Leitura de Esgueira e Santiago será realizada ·Ouvindo o imaginário... hora do

conto nos Palas de LeituraU sempre às 15hOO para crianças dos 4 aos 10 anos. No Palo de Leitura

de Esgueira aatividade tem lugar nos dias 7e 21 de fevereiro e no palo de Leitura de Santiago será

nos dias 14 e 28 de fevereiro. A participaçAo é gratuita, sendo necessário proceder a inscriçlio

através dos seguintes contactos: Esgueira: 234 318399 ou e-mail biblioteca@Cm-aveiro.pt

"Mala Surpresa"

No dia 9 de fevereiro. a Biblioteca recebeu mais uma sessêo da açao "Mala-Surpresa-.

Trata-se de uma sessão performativa de leitura àdescoberta de livros ehistórias, com Ivo Prata.

Destinada a crianças a partir dos 3 anos, a açao consistiu num momento de partilha de

histórias, livros e risos para afamllia.

Mais informaçOes através do telefone 234 386 158 ou e mail biblioteca@cm-aveiro.pt. A

inscriçlio teve um custo de 3.00€ por criança ede 1.00€ por acompanhante.

97- Aveiro acolheu a "Smart Citiu Tour 2019"

A CMA associou-se à "Smart Cities Tour 20191
• e recebeu no dia 5 de fevereiro, no Parque

de Exposições de Aveiro, asegunda sessão desta iniciativa dedicada ao tema ·Mobilidade Suaveu
•

No discurso de abertura, oPresidente da Cêmara Municipal de Aveiro, deu nota da situaçao

de Aveiro. t1complexa mas encantadora, estamos na linha da frente das Smart Cities com aexecuçao

do projecto UIA nAveiro STEAM City" e ao mesmo tempo temos ainda que garantir a consolidaçAo

da recuperaçlio financeira e organizacional da Cêmara e expandir ou qualificar redes de serviços

básicos equalificaçao de espaço urbano que nAo foram foi feitos na devida altura'
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A Associaçao Nacional de Municlpios Portugueses (ANMP). através da Secçao Cidades

Inteligentes. e em parceria com a NOVA Cidade, é a entidade responsável pela organizaçao da

terceira ediçao da ·Smart Cities Tour 2019·, uma iniciativa de âmbito nacional, que prevê a

realizaçAo de sete workshops temáticos.

O objetivo para a sessão em Aveiro foi promover a partilha de boas prãticas entre

municlpios, unidades do sistema cientrfrco e empresas de diferentes setores, relativas ao tema da

Mobilidade Suave,

O programa desta sessão contou com a presença de representantes de entidades muito

diversificadas. nomeadamente: a Câmara Municipal de Aveiro, Coimbra. Vila Real e Cascais, a

Universidade de Aveiro, Altice Labs, Instituto de TelecomunicaçOes, EDP Distribuiçao. CTT, M.PT e

Wavecom.

Tour palIa por todo o pafl

Oprimeiro encontro ocorreu em Faro. e para além da sessão dinamizada em Aveiro, estao

ainda previstas as seguintes sessões: ·Cidade como Plataforma" (27 de fevereiro, em Lisboa),

"Cidade Circular" (19 de março, em Vila Real), ·Cidade Inclusiva· (28 de março. em Setúbal),

-AlteraçOes Climáticas· (5 de abril, em Ponta Delgada), ·Happy CitY' (8 de maio. no Funchal). A

"tour" irá terminar com a·Cimeira dos Autarcas·, arealizar no evento nPortugal Smart Cities Summir,

de 21 a23 de maio, na FIL - Feira Internacional de Lisboa.

98 - "Mais investimento na Ria de Aveiro para mais operaçGes de qualificação no PNI
2030" - Dlscuno do Presidente da CM Aveiro na cerimónia de celebração dos 10 anos
daPoHs

No dia 2de fevereiro, em Ovar, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, alertou para a

importância de se assumir no âmbito do quadro de Fundos Comunitários PÓS·2020 e no Plano

Nacional de Investimentos. PN12030, -mais investimento na Ria de Aveiro, para que possamos ter

mais operaçOes de qualificação, de valorizaçao ede desassoreamento de que a Ria de Aveiro está

tão necessitada-. Otambém Administrador da Polis e Presidente da Comunidade Intermunicipal da

Região de Aveiro (CIRA) falava no seu discurso de celebraçAo do 10,0 aniversário da constituiçao da
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Polis Litoral Ria de Aveiro (que enviamos em anexo), momento importante, que serviu também para

aassinatura do contrato de desassoreamento da Ria.

O contrato para a dragagem da laguna foi adjudicado por 17,5. milhOes de euros às

empresas ETERMAR - Engenharia eConstruçAo SAi Manuel Maria de Almeida eSilva &elA. S.A.

e Rhode Nielsen AS - Sucursal em Portugal e aguarda agora visto do Tribunal de Contas para que

se possam dar inicio aos trabalhos.

Apesar da importância do contrato ede se tratar Ida maior obra da Polis Ria de Aveiro, em

envergadura flsica e financeira. e em importância de m(altiplas valênciasu
, o Presidente da CIRA

sublinhou o tempo a mais para se chegar ao dia de hoje, foram -dez longos anos de luta e de

trabalho, após 1.500.000€ de investimento em projetos, após a realização de estudos muito

importantes e de vérios absurdos dispenséveis que tivemos de gerir e de ultrapassar. Etudo devia

ter acontecido em muito menos tempo·, tendo em conta "a pegada ecológica muito negativa por tao

demorado percurso·. referiu.

Odesassoreamento de um milhao de metros c(abicos de sedimentos numa extensao de 95

quilómetros prevê um conjunto de operaçOes para dragagem dos fundos dos canais da Ria de

Aveiro e deposição dos respetivos sedimentos em margens e amotas para reforço de zonas baixas

ameaçadas pelo avanço das éguas.

199-AmpUaçiIo do Centro Educativo de VerdemDho

A CMA através de despacho do Presidente. decidiu adjudicar no final do mês de janeiro. a

empreitada de ampliaçao e qualificação do Centro Educativo de Verdemilho, pelo valor de

466.233.32E (+IVA) à empresa PEMI- Construção eEngenharia, Lda..

Oprojeto prevê aconstruçAo de uma nova érea de portaria, servindo aescola eojardim-de

infância, aconstrução de duas novas salas de aula, quartos de banho. cobertura da zona de recreio

interior, construçao de infraestruturas de apoio e ligação aos ediflcios existentes.

Além disso o Centro Educativo de Verdemilho conhecerá melhorias nas infraestruturas de

éguas pluviais e a criação de dois espaços exteriores, compostos pelo campo de jogos e parque

infantil. assim como de uma nova vedação de todo oCentro Escolar.
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o Executivo Municipal, na sua Reunião de 8 de fevereiro, deliberou aprovar a adjudicaçAo,

seguindo agora oprocesso para visto do Tribunal de Contas, para ser passivei dar inIcio à obra.

100- Obras de recuperaçlo de habitações sodais na Cova do Ouro

A CMA vai avançar com as obras de recuperaçAo de quatro habitações sociais na Cova do

Ouro, à empresa Xavieres Lda., pelo preço de 91.888,OO€ {+IVA), adjudicadas, no inicio de

fevereiro, através de despacho do Presidente.

A politica social de habitação da CAmara Municipal de Aveiro que tem como um dos

principais objetivos a promoção do acesso à habitaçAo pelas famflias mais carenciadas, tendo vindo

a desenvolver um trabalho técnico de caracterizaçAo e levantamento das necessidades de

intervençao, fazendo o necessário planeamento do investimento com sustentabilidade financeira,

que tem vindo aser executado.

Com prioridade absoluta à qualidade de vida das famllias ai residentes, verifica-se a

necessidade de intervir profundamente em quatro habitações municipais, no baino da Cova do Ouro.

As habitaçOes apresentam graves problemas no seu interior, consequência da falta de manutençAo.

101- CMA promove a plantaçlo de 1200 árvores na Reserva Natural das Dunas de
SloJaelnto

A CMA promoveu, em parceria com o Agrupamento de Escolas Rio Novo do Prlncipe, de

Cacia, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Associação AGORA, a

plantação de cerca de 1200 árvores na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, na C1ltima quarta

feira, dia 13 de fevereiro. Esta iniciativa contou com aparlicipaçAo do Presidente da CMA.

Trata-se do resultado prático do projeto de educaçAo ambiental promovido pelo

Agrupamento de Escolas Rio Novo do Prlncipe, denominado -Greenhouse - APlantar AveirolD
• que

através da sementeira de bolotas de várias espécies de carvalhos, e muitas outras plantaçOes e

sementeiras de variadas espécies de árvores e arbustos autóctones, efetuadas pelos alunos,

obtiveram-se as árvores que serão agora plantadas na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.
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Esta ação insere-se no projeto de empreendedorismo social e solidério, cujo objetivo é

reflorestar uma zona do Municfpio de Aveiro. neste caso a Reserva Natural, mas também, por

exemplo. uma zona que tenha sido atingida pelos incêndios onde se perdeu biodiversidade e bens

materiais.

1102-Comemoraçlo do Dia Muudla1 do Cauero

No dia 9de fevereiro, sábado, aCMA em parceria com o Centro Hospitalar do Baixo Vouga

(CHBV) e a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) assinalaram, no Largo do Mercado Manuel

Firmino, oDia Mundial do Cancro coincidindo com oArtes no Canal.

Oevento consistiu numa açAo de sensibilizaçAo para o papel do cidadAo na prevençao da

doença em geral, sendo esta abordagem focada na prevençao do cancro, e através da qual. se

reforçará aimportência do diagnóstico precoce, da alimentaçao adequada eda adoçAo de estilos de

vida saudáveis com enfoque no valor da vida humana e na responsabilidade individual e coletiva

quanto àcondiçAo de saúde de cada um eda comunidade.

Houve ainda a disponibilizaçao de informaçao sobre o trabalho desenvolvido pela Liga

Portuguesa Contra o Cancro no Municlpio de Aveiro através de testemunhos dos seus voluntários

bem como do Serviço de Oncologia do CHBV.

De referir que a LPCC se assume como uma entidade de referência nacional no apoio ao

doente oncológico e famma, na promoçAo da saúde, na prevençAo do cancro e no estimulo à

formaçao einvestigaçAo em oncologia.

O Serviço de Oncologia Médica do CHBV foi criado a 2 de junho de 2009. tendo como

função a prevenção, diagnóstico e tratamento de doentes portadores de cancro do aparelho

digestivo, pulmAo, mama, urológico e pele, na respetiva área adstrita (Hospitais Infante D. Pedro,

Visconde de Salreu eConde de Sucena) eserve uma população aproximada de 300.000 habitantes.
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103 - Alienaçlo de vários imóveis propriedade da CMA

Na Reuniêo de 9 de fevereiro. o Executivo Municipal deliberou aprovar a proposta de

alienaçAo de vArias im6veis. mediante recurso a procedimento por hasta pública, pelo valor base

global de 8.522.302.50E, divido por 13 lotes.

Verificando-se o dinamismo crescente do investimento imobiliArio na Cidade de Aveiro.

nomeadamente para Areas destinadas ao comércio eà habitaçao, esendo particulannente evidente

anecessidade de aumentar aoferta de habitaçAo também como forma de regular ocrescimento dos

preços que se tem vindo a verificar nos últimos dois anos, a CMA considera oportuna a venda de

vArios dos seus im6veis por fonna a dar contributo para o aumento da oferta e o reequilfbrio do

mercado. a promoção da economia local. a renovaçao urbana da Cidade com mais investimento

privado. numa operaçAo que estA devidamente planeada e enquadrada na consolidaçao da

recuperaçao financeira da CMA. sendo que areceita proveniente desta operaçAo serA utilizada para

opagamento da divida bancãria da CMA.

Oprocesso segue para autorizaçAo prévia da Assembleia Municipal.

Im6vels aalienar:

Balede

Lote Oellgnaçlo Locallzaçlo Área Licltaçlo

Casa de Rua Manuel Finnino.
1 129,32m2 288.000,00€

HabitaçAo n.012 e14, Aveiro

Parcelas 14 e15
Rua José Afonso eRua 2.340,00 m2

2 do Sector III do 3,124.072,5OE

P.P. do Centro
D. Carios. Aveiro (1.170 + 1.170)

Parcelas 19 e20
Rua José Afonso e Rua 2.340.00 m2

3 do Sector III do 3.424.350.00E

P.P. do Centro
D. Carlos, Aveiro (1.170 +1.170)

FraçAo Quinta do Canha - Rua
4 101.00 m2 85.000.0OE

Habitacional dos Eucaliptos. Fraçao
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D, 1.° Direito, Bloco I,

Aradas

Marinhada Lago da Pomaceira,
114.000,00 m2 102.600,OO€5

Castelhana Crasto, Aradas

Marinha Lago da Pomaceira, Rua
46.600.00 m2 37.280,OOE6

Santiaga do Sul do Crato, Aradas

Terreno para Praça Joaquim Melo de
169,20 m2 365.000,OO€7

construçAo Freitas, Aveiro

Rua dos Mercadores,
58,32m2 105.000,OOEB Imóvel

n.o17, Aveiro

Rua Senhor dos
FraçAo

Milagres, n.028, FraçAo 75.74 m2 105.000,OO€9
Habitacional

W, 2° Dto, Aveiro

Casa de Bairro da Misericórdia,
176,00 m2 88.000,OOE10

HabitaçAo n.034. Aveiro

Quinta do Canha - Rua

FraçAo dos Eucaliptos, FraçAo
92,00 m2 78.000.00E11

Habitacional A, R/C Esq.• Bloco I.

Aradas

Fraçãol Quinta do Canha -
386.00 m2

Residência Blocos Ie11- 3° andar - 279.000,OO€12
(193+193)

Habitacional FraçAo G

Espaço Rua Clube dos Gaiitos
334,OOm2 423.000,OOE13

Comercial n.04. AveIro
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184 - Apoio a Associações por cedêncla de transporte no ano de 2819

AcooperaçAo eo apoio às Associações é para aCMA uma érea de grande importância no

desenvolvimento do Municlpio e na dinamizaçAo da Comunidade, por força do relevante interesse

pt'Jblico de que se reveste boa parte da atividade das Associações.

Com a realizaçAo de um intenso trabalho de cocperação, nas mais diversas áreas, o apoio

loglstico, a isençao de taxas, a cedência de ediflcios, equipamentos, transportes e materiais, entre

outros, são das mais relevantes.

Assim na Reuniao de 9de fevereiro, oExecutivo Municipal deliberou tomar conhecimento do

apoio da CMA relativo às cedências de transporte realizadas durante osegundo semestre de 2018 e

das respetivas isenções de taxas, num valor total de 56.201,32E.

Neste perlodo a CMA autorizou 154 pedidos de transporte, realizando 30.061 quil6metros

por todo o pais, ajudando assim as causas Desportivas, Culturais, Recreativas, Educativas, entre

outras, tAo importantes para avalorizaçao permanente do Municlpio de Aveiro.

Recordamos que a cooperaçao estruturada e complementada com apoios financeiros que

realizamos com as AssociaçOes, apenas se tomou posslvel em termos financeiros e legais, por força

da conquista de capacidade financeira pela boa gestao da CMA no último mandato autárquico

(201312017), com continuidade no atual (201712021), e pelo cumprimento da Lei dos Compromissos

pela CMA desde ofinal de abril de 2017.

1105-Liqoldaçllo da Empresa MDllicipal MoveAveIra

oExecutivo Municipal, na sua Reuniao de 9de fevereiro, deliberou aprovar o Relatório Final

dos Liquidatários, com efeitos a 31/12118 e as Demonstrações Financeiras, para o perlodo

compreendido entre 0110112018 e 31/12118, da MoveAveiro - Empresa Municipal de Mobilidade,

permitindo assim aIiquidaçao da empresa.

Aescritura de extinçao da MoveAveiro aconteceu na t'Jltima quinta-feira, dia 14 de fevereiro

de 2019, e significou o encerrar de mais um moroso e complexo processo, no trabalho de

97



, cÃMAllA MUNICIPAL
A.VEIRO

reorganização financeira e estrutural da Câmara Municipal de Aveiro, que teve inIcio no anterior

mandato (201312017), eque tem odevido seguimento no atual (201712021).

Durante este tempo e fruto deste trabalho, concessionémos os transportes rodoviérios e

marrtimos que no seu terceiro ano de operaçAo alcançaram um patamar de boa qualidade com

novos autocarros, incluindo três elétricos, e o novo Terminal Rodoviério de Aveiro, integrámos na

CMA a gestao do estacionamento parconizaclo edas SUGAS, poupémos à Câmara e aos Cidadãos

mais de um milhAo de euros por ano.

Depois da escritura de Iiquidaçao da Empresas Municipais TA, TEMA - Teatro Municipal de

Aveiro e EMA - Estédio Municipal de Aveiro, terem acontecido em 2017 e em 2018, a Iiquidaçao da

MoveAveiro significa que Ma CMA passa acumprir a Lei 50/2012 que manda acabar com empresas

municipais sem viabilidade económico-financeira·, conclui o Presidente da CMA.

106 - Obras de urbantzaçlo no cruzamento entre a antiga EN 109 e a EN 235

Na sequência da venda em hasta pública do terreno urbano do antigo matadouro, na rua do

Sacobao à antiga EN 109, em Aradas, à empresa IrmAdona Supermecados S.A., pelo valor de

2.555.000,OOE, e respetiva homologação do Auto de Arrematação, deu entrada na CMA o pedido de

licenciamento de edificação da superflcie comercial da Mercadona,

Para a aprovaçao deste licenciamento a CMA determinou e acordou com a Mercadona a

execuçao de obras de urbanizaçAo necessérias à boa sustentabilidade das acessibilidades à

superflcie comercial e ao seu bom enquadramento na envolvente urbana, estando definidas no

contrato de cumprimento de obrigações entre aCMA eaIrmãdona Supermercados. SA, assumindo

esta entidade aexecuçao das seguintes obras:

a) Construçlo de uma rotunda, no cruzamento entre aantiga EN 109, aRua do Sacobao

eo ramo de Iigaçao entre areferida EN 109 eda Avenida da Universidade I ex-EN 235,

localizada ligeiramente aSul do atual cruzamento;

b) Execuçlo de uma via segregada de viragem. direita, com perda de prioridade, para

otráfego proveniente de Norte com destino à antiga EN 235;

c) No troço Sul da antiga EN 109 e na abordagem à rotunda, afteraçlo do perfil vl6r1o

que permite duas vias no sentido Sul-Norte, uma via no sentido contrério, baias de
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tomada e largada de passageiros para transportes coletivos em ambos os sentidos. ea

construçAo de passeios para assegurar a continuidade nos percursos pedonais na

envolvente;

d) Dotaçlo na zona da rotunda de noval reel88 de Agua. pluvial., iluminaçlo pl1bllca.

abastecimento em baixa tensão eajustamentos àrede de média tensão, ede uma nova

rede para alojamento de redes de comunicação, pavimentaçOes, sinalização e

equipamentos de segurança rodoviária.

Aexecução destas obras tem um custo estimado de 348.522.50€ (+IVA), e serAo realizadas

pela empresa Irmadona Supermercados. S.A., com acomparticipação da CMA estimada em 42 por

cento do valor total. que corresponde a 147.601,92€ (+IVA). A empreitada irá garantir a melhor

disbibuiçAo do trAnsito easegurança viária do troço. razão pela qual se justifica acomparticipação e

investimento da CMA, dado tratar-se de uma realidade que mesmo sem a instalação da Mercadona

jáexigia medidas de qualificação.

Assim, na ReuniAo de 9 de fevereiro. o Executivo Municipal deliberou aprovar a minuta do

contrato de cumprimento de obrigaçOes entre a CMA e a IrmAdona Supermercados, S.A., para a

realização das supracitadas obras de urbanização.

1107- IsençIo de tuas à APPACDM

Tendo em vista a legalização, execuçAo de alterações e ampliação do Lar e Centro de

Atividades Ocupacionais da Associação Portuguesa de Pais eAmigos do CidadAo Deficiente Mental

de Aveiro (APPACDM). o Executivo Municipal, na sua Reunião de 9 de fevereiro, deliberou

reconhecer o interesse municipal da instituição e isentar a taxa devida, pela emissAo de alvará de

licença, no valor de 6.365,51€.

108 - Inspeçlo e avallaçlo das condiçftes de segurança da Ponte "Requeixo - Ois da
Ribeira"

Na sequência do procedimento por ajuste direto, aberto pela CMA, no passado mês de

outubro, com vista à inspeçao eavaliaçAo das respetivas condiçOes de segurança da ponte que liga
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Requeixo a Óis da Ribeira, pela empresa ITECONS - Instituto de Investigaçao e Desenvolvimento

Tecnológico para a ConstruçAo, Energia, Ambiente e Sustentabilidade, o Executivo Municipal, na

Reuniêo de 9 de fevereiro, deliberou tomar conhecimento do relatório efetuado pela empresa, que

concluiu que aestrutura da ponte se encontra segura. mas recomenda ainspeçao visual à fundaçao

dos pilares, a avaliaçAo topográfica mensal ao tabuleiro e a IimitaçAo de circulaçAo avefculos com

peso bruto méximo de 20A toneladas.

Otabuleiro, que se encontra na continuidade da EM 585, tem sido alvo de vistoria atenta dos

Serviços Municipais durante os últimos anos, observando-se adegradaçAo significativa de todos os

seus elementos, confirmada na inspeçao agora conclulda.

De seguida a ITECONS avançará com o Estudo Prévio das medidas de intervençao e

reforço da ponte, assim que esteja concluldo orelatório da base dos pilares.

1109-AdllameDto ao protocolo ceI.1muto eom a IP

No âmbito do processo de pagamento da dIvida da CMA à Rede Ferroviãria - REFERI

E.P.E. (atualmente a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP)) e do novo acordo entre as partes que

introduziu ligeiras alteraçOes ao acordo base, o Executivo Municipal. na Reuniao de 9 de fevereiro,

deliberou autorizar a revogaçAo das cedências constantes do 1.° Aditamento de 28112112, referente

ao Protocolo celebrado entre aCMA eaREFER. em 18109/01.

As cedências revogadas constavam nas allneas a) e b) do n.01 da clãusula 3.8 do 1.°

Aditamento que contemplava a cedência de um -espaço canal para o Metro Ligeiro, numa faixa

aproximada de 300 metros, pelo valor de 59.656.30€' e a cedência de uma ·parce/a de terreno

identificada como PT-REFER-02 destinada exclusivamente a arruamentos e espaços ptíblicos, sob

pena de reverslo, sendo a CMA responsável por eventuais realojamentos que venha a ser

necessários, pelo valor de 6.983,20€'.

Desta forma, o Executivo Municipal deliberou, na mesma ReuniAo, aprovar a minuta do 2.°

Aditamento ao Protocolo com a IP de 18/09101, que formaliza a revogaçao das cedências

identificadas, ao mesmo tempo que liquida o valor em dfvida da CMA à IP, que se cifrava em

66.639150E, identificado no Acordo de RegularizaçAo de Olvida celebrado a17/03/17 entre as partes.

Oprocesso segue para autorizaçao eaprovaçao da Assembleia Municipal.
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110 - Protocolo de produçlo cinematográfica em Aveiro

oExecutivo Municipal. na ReuniAo de 9de fevereiro. deliberou aprovar acelebraçAo de um

protocolo de produçao cinematogréfica com a produtora -Bando à Parte, Lda,', para captaçao de

imagens no Municlpio de Aveiro. para o filme de longa-metragem liMar Infinito-, com um apoio da

CMA no valor de 5.000.00€ (+IVA), relativos à divulgaçlo epromoçao do Municlpio.

No protocolo figura a antestreia do filme em Aveiro. nomeadamente nas salas de cinema

NOS. no Centro Comercial Glicrnias ou no Teatro Aveirense. Além disso. o filme terá a sua estreia

também no canal de televisAo por cabo TVCine - Filmes eSéries.

A imagem de Aveiro ea promoção impllcita do nosso território via longa-metragem, é outra

das contrapartidas do presente acordo.

!lU-RevIIIO_tII1

Na ReuniAo de Câmara de 9 de fevereiro, o Executivo Municipal deliberou aprovar a l'

RevisAo Orçamental de 2019 que procede à integraçao do saldo do exerclcio de 2018 no Orçamento

de 2019, no valor de 48,3 mi/Mes de euros (ME), permitindo assim e logo após a sua aprovaçAo

pela Assembleia Municipal. a sua utilizaçAo formal na gestao da CMA. dado que toda a verba em

causa tem o seu uso definido. ao nlvel das despesas correntes (14.4 ME. cerca de 30% do total) e

ao nrval das despesas de capital I investimento (33.9 Me. cerca de 70% do total), dando

cumprimento e seguimento a opções ponticas e de gestAo, e a compromissos jã assumidos e em

desenvolvimento.

Ovalor desse saldo resulta essencialmente da boa execuçAo das receitas municipais e da

gestAo rigorosa e preventiva (nomeadamente garantindo acapacidade financeira para gerir bem os

anos de 2017 e 2018, eo arranque da execuçAo do Programa de Ajustamento Municipal) que vem

sendo levada a cabo desde o final do ano de 2013, e que permitiu recolher ganhos vãrios.

destacando-se ao nrvel da credibilidade da CMA e da sustentabilidade nas suas contas, que
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permitirã Oalavancar nos próximos exerclcios económicos os inúmeros investimentos projetados ea

executar, com risco zero de incumprimento, por parte da Câmara Municipal.

Na mesma ReuniAo, o Executivo Municipal deliberou aprovar os restantes documentos

inerentes à execuçAo orçamental ê data de 31 de dezembro (Mapa de Fluxos de Caixa. Mapa de

ExecuçAo Orçamental da Receita, Mapa de Execução Orçamental das GOP, Resumo Diário de

Tesouraria, Mapa de ExecuçAo Orçamental de Despesa).

Oprocesso segue agora para apreciaçAo evotação da Assembleia Municipal

112 - Aveiro STEAM City - Procedimento concunal para recrutamento de Técnicos
Superiores

OExecutivo Municipal. na sua ReunlAo de 9 de fevereiro. deliberou autorizar a abertura de

procedimento concursal comum para orecrutamento de dois Técnicos Superiores. para as áreas de

ComunicaçAo e Envolvimento Comunitário e de Apoio Financeiro eAdministraçAo Geral. no âmbito

do Aveiro STEAM City, referente ao Programa Comunitário -Urban Inovative Action· UIA-.

Como foi anunciado pelo Presidente da CMA, na SessAo de Abertura do Techdays Aveiro

2018, trata-se um forte investimento de 6.1 milhões de euros. com financiamento afundo perdido de

4.9 milhOes de euros. provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

ACandidatura da CMA foi uma das 22 escolhidas. entre as 1B4 que se candidataram ao 3°

Concurso UIA. e vai ter asua açAo pública de apresentação no próximo dia 8 de março, no Teatro

Aveirense.

Oprocesso segue para autorizaçAo da Assembleia Municipal.

113- Concurso externo para 10 postos de trabalho da carreira de Policia Municipal

Na Reunião de 9 de fevereiro. o Executivo Municipal deliberou autorizar a abertura de

concurso extemo para a admissão de estagiários ao provimento de 10 postos de trabalho de

Agentes Municipais de 2.· classe da carreira de Policia Municipal. em regime de contrato de trabalho

em funçOes públicas por tempo indetenninado.
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o reforço de recursos humanos na DivisAo da Policia Municipal e FiscalizaçAo estava

previsto no orçamento da CMA e no mapa de pessoal para o presente ano, evisa garantir oconeto

eatempado desenvolvimento das atividades eatribuiçOes acargo desta unidade orgAnica.

Oprocesso segue para autorizaçlio da Assembleia Municipal.

114 - Festival dos Canais com selo de quaUdade atrlbuido a festivais europeus de
referinda - Festival volta aos ~anais urbanos de Aveiro de 17 a 21 de julho

OFestival dos Canais recebeu oEFFE Label (Europe for Festivais, Festivais for Europa), um

selo de qualidade europeu abibuldo a Festivais de referência, reconhecidos pelo seu trabalho no

campo das artes, envolvimento comunitário eabertura intemacional.

Com a atribuiçAo do EFFE Label, o Festival dos Canais irá receber ainda uma menção

especial no site FestivaIFinder.eu, e fica também a concurso para os prémios EFFE, que serão

atribuldos por um júri internacional, ainda durante este ano.

Ao mesmo tempo, o Festival vai fazer parte da campanha de promoção intemacional da

EFFE. em conferências de imprensa eatividades nacionais do selo EFFE. tendo acesso auma rede

intemacional de Festivais.

F88Uval dOI Canall2019

O Festival dos Canais reaJiza-se este ano, de 17 a 21 de julho e irá oferecer inúmeros

espetáculos, numa programaçAo cultural e artlstica contemporfmea, A quarta ediçAo deste evento

decorrerá nos canais urbanos da ria de Aveiro, nas praças e nos espaços públicos da cidade, com

atividades interalivas eculturais gratuitas para todos.

115 - CMA eelebreu proto~olo para Integraçlo de estudantes intemadonals da
Unlvenidade de Aveiro - Proto~olo entre CMA, UA, AAUAV e a "Erasmus Student
Network"

A sessão de receçAo aos alunos internacionais da Universidade de Aveiro (UA) que contou

com vários momentos culturais, realizou-se na tarde do último dia 13 de fevereiro, no Grande

Auditório do Centro de Congressos de Aveiro. Momento também para a CMA, em estreita parceria
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com a UA, a AssociaçAo Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) e a -Erasmus Student

Networ1<· de Aveiro (ESN), assinarem um protocolo que visa apoiar a integraçao dos estudantes

internacionais da Universidade de Aveiro, na sociedade ecultura aveirense.

Com o objetivo de.proporcionar experiências integradoras. multiculturais, facilitadoras de

partilha e do crescimento intercultural dos estudantes, a CMA oferece a estes alunos várias

atividades do foro cultural, como a visita aos Museus de Aveiro, que inclui a passagem pelo Museu

de Aveiro I Santa Joana, o Museu da Cidade de Aveiro, a visita ao Ecomuseu Marinha da

Troncalhada eao Centro Municipal de Interpretaçao Ambiental (CMIA).

Integrado neste acordo, será ainda promovida a participaçao dos estudantes em eventos

emblemáticos da Camara Municipal eaprova de sabores da nossa gastronomia local.

A UA irá garantir a promoção, divulgaçAo ecomunicaçao das várias açOes, dando destaque

e visibilidade ao projeto junto da comunidade universitária internacional, ao mesmo tempo que em

articulação com aCMA, aAAUAv e a ESN, irá assegurar a implementaçAo. concretização e gestao

do protocolo.

De referir ainda que, a AAUAv e a ESN. aproveitando a relaçao próxima com os alunos e

associados. respetivamente, serão também responsáveis pela melhor emaior comunicaçao posslvel

das várias atividades adesenvolver,

Aveiro noespaço Internacional

Com esta ação, a Cêmara Municipal pretende promover a relaçAo dos nossos concidadAos

com os nossos estudantes, em especJfico os de outras nacionalidades, procurando o

desenvolvimento do multiculturalismo e a divulgaçAo de Aveiro. Universidade e Munic(pio além~

fronteiras. Esta açAo é também resultado da participaçAo de Aveiro na Rede EUniverCities. cujo

próximo encontro internacional está agendado para oinicio de maio, em Aveiro,
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116 - Posição Pública da CMA sobre o comunicado do Partido Soclalista

No dia 13 de fevereiro de 2019, a CMA emitiu a sua posiçao pl'Jblica sobre os repetidos

comunicados do Partido Socialista ao longo do l'Jltimo ano, nomeadamente o divulgado no dia

anterior, 12 de fevereiro de 2019:

MAo longo dos Oltimas meses o Partido Socialista (PS) tem vindo a utilizar o espaço de

comunicaçlo local e regional, visando unicamente desvalorizar o trabalho realizado pela C§maf8

Municipal de Aveiro (CMA) que desenvolve o seu trabalho cumprindo a decisao dos Cidadb do

Municlpio de Aveiro que deram uma clara vitória à Aliança com Aveiro (PSD/CDS-PPIPPM) nas

E/eiçaes AutáTquicas de 2017.

Aos dias de hoje, com uma camara Municipal bem gerida, depois de muitas e diversas

dificuldades por que passámos e estando em bom curso o processo de consolidaçSo da reforma e

da recuperaçSo já realizada, lamentamos que perante tantas eboas notIcias paIS onosso Municlpio

e para os seus CidadSos, o PS use o seu espaço de intervençSo para subtrair, em vez de somar

contributos em prol de Aveiro edos Aveirenses, muitas vezes recorrendo à deturpar;So da realidade

e à utilizaçlo banal da mentira.

Assim sendo e tendo sido emitido mais um comunicado do PS (tomado pOblico a 12FEV19)

nessa linha politica negativa que muito lamentamos, agravidade das dec/araçiJes exigem uma nota

pOblica de esclarecimento 80S Nossos ConcidadSos.

Devemos evidenciar que os bons resultados do trabalho que temos vindo a realizar na

gestao da CMA nos Oltimos 5 anos, permite um debate polItico e ptíblico bem diferente hoje em

relaçao ao que existia há 5anos, senSo vejamos alguns aspetas essenciais dessa diferença:

1. Hoje falamos do saldo, há 5 anos falávamos da divida (que nem se sabia bem qual

era);

2. Hoje falamos de boas contas ede credlbllidade/nstltuclona/, há 5anos falávamos de

desordem nas contas e falta de eNd/to 'nance/to e/nsUtue/ona/;
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3. Hoje falamos de capacidade de fUI/ar e de prestar bons serviços, há 5 anos

falávamos de incapacidade de fUl/zar ede maus serviços;

4. Hoje falamos de muitos projetos, há 5anos falévamos da aus'nc/a de projetos;
5. Hoje falamQs de multas obras em curso, há 5 anos falávamos de muitos buracos e

de aus'nela de obra;

6. Hoje falamos de uma atlvidade cultural Intensa e marcante, há 5 anos falávamos da

atlvldade cultural pouco II/evante;

7. Hoje falamos de liderança politlca regional enacional ede presença na europa, há

5anos fa/évamos de aus'nc/a polltlca total.

Em abono da verdade que nunca deixaremos de utilizarna gestao da CMA ena relação com

os Cidadlos, é necessário prestar alguns esclarecimentos importantes:

1. A saOde das contas da CMA é efetivamente uma notTcia pela qual os Cidadãos do

Municlpio de Aveiro ansiavam há muito tempo. Hoje estamos mais capazes e competentes,

consolidando a recuperação financeira da Cêmara Municipal de Aveiro;

2. Aintegração do saldo do exerclcio de 2018 no Orçamento de 2019, no valor de 48,3

milhões de euros (MEJ, permite (logo após a sua aprovação pela Assembleia Municipal), a sua

utilização formal na gestão da CMA, dado que toda a verba em causa tem o seu uso definido, ao

nTvel das despesas correntes (14,4 ME, cerca de 30% do total) e ao n/vel das despesas de capital/

investimento (33,9 M€, cerca de 70% do totaQ, dando cumprimento eseguimento aopções polIticas

ede gestão, eacompromissos jáassumidos eem dessnvoMmento;

3. O valor desse saldo resulta essencialmente da boa execução das receitas

municipais e da gestao rigorosa e preventiva (nomeadamente garantindo a capacidade financeira

para gerir bem os anos de 2017 e 2018, e o arranque da execuçao do Programa de Ajustamento

Municipal / PAM), que vem sendo levada a cabo desde o final do ano de 2013, e que permitiu

recolher ganhos vários, desfacando-se ao nlvel da credibilidade da CMA e da sustentabilidade nas

suas contas, que permitirá realizar nos próximos exercTcios económicos os inl1meros investimentos

projetados eaexecutar, com risco zero de incumprimento, por parte da CMA.

4. Fomos obrigados pela Lei do PaTs a aumentar os impostos aos CidadaoB,

nomeadamente o IMI (para a taxa méxima de 0,5 em 2017), como uma das exigências para sermos
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ajudados pelo Fundo de Apoio Municipal (FAM), que nos emprestou quase 80 milhlJes de euros para

pagarmos Üé pagémos) dividas a cerca de 1.200 CidadSos, Associa~s, Juntas de Freguesia,

Empresas Públicas ePrivadas, epor força dos bons resultados alcançados na recupeT8Çlo da CMA,

já iniciámos a reduçiJo dos impostos em 2018 (0,45 de taxa de IMI) e em 2019 (taxa de/MI a 0,4

mais o desconto o IMI Familiar), tendo reduzido já em quase 50% a taxa de reslduos a todos os

Cidadlos eEmpresas consumidores de égua, e tendo acabado com ataxa de proteçao civil ea taxa

turlstica;

5. Durante os últimos 5conseguimos para Aveiro, na gestiJo da CMA:

I. Uma profunda reforma organizacional e financeira da CMA com resultados

muito positivos assente numa auditoria realizada no inicio de 2014 e num vasto

conjunto de medidas de racionalizaçaeJ implementadas desde 2014;

b. Opagamento 50 milMes de euros (ME) de dividas no mandato 201312017,

cerca de 113 da dIvida da CMA, mesmo antes de receber oempréstimo do FAM;

c. No perfodo de dois anos da primeira fase de execuçSo plena do PAM (os

anos completos de 2017 ede 2018), foi pega adivida velha niJo financeira no valor

de quase 80 ME com a utilizaçao do empréstimo do FAM, e foram cumpridos os

objetivos de gestiJo eas metas financeiras fixados no PAM;

d. OFAM, em todos os relatórios trimestrais de avaliaçiJo da execuçiJo do PAM

da CMA, atribuiu uma nota positiva e alta, tendo por isso conseguido o direito de

fazer a RevislJo do PAM, em vigor desde 1 de janeiro de 2019, que nos permite

aumentar muito a capacidade de investimento da CMA, reduzir mais o IMI e

alcançar mais cedo (em 2021) o equillbrio financeiro determinado por Lei (1,5 de

récio entre adivida ea receita da CMA);

6. Durante este perlodo - eniJo esquecendo a forte responsabilidade do PS no estado

de pré-bancarrota a que chegou a CMA - niJo se conhece uma ideia relevante ou uma proposta

construtiva eobjetiva do PSlAveiro;

7. Na gestiJo da CMA, a Aliança com Aveiro que a governa, faz politica peJa positiva,

com ideias, propostas, determinaçiJo eaçiJo;
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8. Os Cidadlos nao apreciam esta forma negativa de fazer polftica do PS, que os

afasta dos centros de decisao. OPS devia ter percebido isso com o seu mau resultado no passado

dia 010UT17, mas continua alheado da mlidade;

9. Continuamos focados em realizar um Excelente Ano de 2019 e um Excelente

Mandato Autárquico, pleno de Realizações, Obras e Eventos, numa lógica cumpridora do

compromisso assumido com os Cidadlos, fazendo Mais e Melhor pela Nossa Terra, e utilizando os

bons princIpias da Verdade, da Seriedade, do Rigor, da Transparência e da Proximidade aos Nosso

Cidad!os e Entidades Parceiras"

1U7-S...... pública da RevIdo do PDM

A Câmara Municipal de Aveiro realiza na próxima quarta-feira, dia 20 de fevereiro, pelas

16hOO, no ediflcio da Antiga Capitania do Porto de Aveiro a sessão pública de apresentaçao do

ponto de situaçAo da RevisAo do Plano Diretor Municipal (PDM).

Na mesma sessão será também efetuada uma apresentaçAo relativa ao processo de

delimltaçao da Unidade de Execuçao da Área de Atividades Econ6micas - Aveiro Norte Iniciando-se

nessa data um perlodo de participaçAo pública no mesmo.

IU8-Mercado de Sutlago

oMercado de Santiago foi assaltado na madrugada da última sexta-feira, 15 de fevereiro de

2019, tendo sido feitas todas as diligências pela CMA junto da PSP. para avaliaçao de danos e

identificaçao dos autores do delito.

Lamentamos que perante o agravar deste tipo de acontecimentos ao longo dos últimos

meses, que o número de operacionais da PSP em Aveiro autorizados pelo Ministério da

AdministraçAo Interna, se mantenha em número reduzido para as necessidades da populaçao, nao

obstante da boa relaçao ecooperaçAo que aCMA mantém com as estruturas locais da instituição de

segurança pública. eque continuaremos apromover.
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Apesar disso, a CMA no âmbito da sua estratégia e opçao politica de valorizaçao dos

Mercados de Aveiro, conforme previsto nas Grandes Opções do Plano eOrçamento para 2019, tem

neste momento em curso o projeto de reabilitaçAo do Mercado de Santiago, depois de executado o

levantamento ediagn6stico de todas as necessidades de intervençêo nas estruturas, onde se inclui

a instalaçao de um Circuito Fechado de Televisêo - CCTV erespetivo sistema de alarme.

OMercado de Santiago reabriu ainda durante amanha do dia 15 de fevereiro.

119 - Mais de 3200 alunos do 1.0 Ciclo do Ensino Básico participam na Iniclativa
"Música Da Escola"

No âmbito do PAEMA I Programa de AçAo Educativa do Munic(pio de Aveiro, para o ano

letivo de 201812019, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) com a colaboraçêo da Orquestra

Filarmonia das Beiras, promove esta semana, mais uma ediçêo da iniciativa -Música na Escolal
,

destinada a todos os alunos do 1.0 Ciclo do Ensino Bésico (tO CEB) do Municlpio. O evento

acontece, de terça aquinta·feira, 19 a 21 de fevereiro, no Centro de Congressos de Aveiro (CCA) e

no domingo, dia 24 de fevereiro, com asessêo de encerramento, que teré lugar no Teatro Aveirense,

Esta iniciativa tem como objetivo divulgar, sensibilizar e formar o público infantil para a

música erudita, acrescentando interatividade àexperiência única e rica que é ade ver, ouvir esentir

uma orquestra ao vivo.

Sob o mote -Quem manda aqui?I, na ediçao de 2019 a Orquestra Filarmonia das Beiras.

dirigida pelo Maestro Ant6nio Vassalo Lourenço e com o Professor Jorge Castro Ribeiro como

apresentador, irá explorar vérios aspetos da pequena 6pera cómica ILa Serva Padrona' (-A Criada

Patroal
) , do compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi, Esta mini6pera conta com três

personagens de recorte cómico, duas das quais cantam, mas a terceira é muda, pelo que a boa

disposiçao serA uma constante ao longo das sessões.

AediçAo deste ano contará com um total de 3515 participantes (3255 alunos e260 docentes

e auxiliares), provenientes de 33 escolas do 1.° CEB. distribuldos em cinco sessões, duas nos dias

19 e 20 de fevereiro, das 9h30 às 10h20 edas 10h45 às 11h35 e uma no dia 21 de fevereiro, das

09h30 às 10h20, as quais decorrerAo no Grande Audit6rio do Centro de Congressos de Aveiro.
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Para além de proporcionar as sessões pedagógicas, aCMA facultam o transporte de todos

os alunos para oCentro de Congressosl numa aposta de investimento na Educaçao e Formaçao dos

mais novos.

Encerramento com Concerto de FBmnia

A sessao de encerramento realiza-se no domingo, dia 24 de fevereiro, pelas 16hOO, com o

Concerto de Famllia no Teatro Aveirense, num momento de partilha e interaçao entre as Crianças e

os seus Familiares.

120 -lnauguraçlo da exposiçlo do Concuno Aveiro Jovem Criador 2018

No próximo dia 23 de fevereiro, sábado, pelas 15hOO, no Museu de Aveiro I Santa Joana,

tem lugar a Cerim6nia de Entrega dos Prémios da 17.8 ediçAo do Concurso Aveiro Jovem Criador

2018, seguida da inauguraçAo da exposiçao dos melhores trabalhos apresentados aconcurso.

Trata-se da exposiçao dos trabalhos selecionados nas áreas de Arte Digital. Escrita (conto),

Fotografia, Música ePintura eestará patente ao público até ao dia 24 de março.

Neste concurso de âmbito nacional, contou-se com 142 candidaturas no total, sendo que

foram atribuldos oito prémios, duas MençOes Honrosas de Autor e20 MençOes Honrosas.

Dirigido ajovens com idades dos 12 aos 17 edos 18 aos 35, oConcurso tem como principal

objetivo promover aparticipaçao de todos os jovens artistas, desenvolvendo espaços de incentivo e

de divulgaçao das ideias produzidas nas áreas artlsticas aconcurso, estimulando novos talentos.

Aveiro, Paços do Municfpio, aos 18 dias de fevereiro de 2019

OPresidente da Câmara Municipal de Aveiro.
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