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1 - CMA garante financiamento de 4,9 milhões de euros para projeto Inovador Da
área das TICE apHcadas DO espaço urbano

o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro anunciou, no dia 11 de outubro, no seu

discurso de abertura do TECHDAYS Aveiro 2018, um forte investimento de 6,1 milh6es de euros

(M€) com financiamento dos Fundos Comunitérios de 4,9 ME, que resulta da aprovação da

Candidatura da CMA ao Programa Comunitério "Urban Inovative Adion • UIAu (AçOes Urbanas

Inovadoras), cujo anúncio oficial foi feito ontem em Bruxelas, na sessão de apresentação dos

Projetos Vencedores do terceiro concurso do UIA, que contou com apresença de Ribau Esteves.

Este Projeto denominado MAveiro STEAM CitY- vai trazer para aCidade uma nova revolução

tecnológica, com a adoção de infraestruturas e tecnologias 5G e 10T - Internet of Things (Internet

das Coisas).

ACandidatura da CMA foi uma das 22 escolhidas, entre as 184 que se candidataram, tendo

garantido um financiamento a fundo perdido de 4,9 milhões de euros, provenientes do Fundo

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do programa UIA que é dlretamente gerido pela

Comissão Europeia.

Aveiro é a única Cidade Portuguesa com um Projeto aprovado nos 3 concursos que jé

ocorreram no Programa Urban Inovative Adion, e nos quais foram aprovados 55 Projetas de 26

Estados Membros da União Europeia, de entre 768 Candidatados.

Este Projeto eesta Candidatura integra uma parceria institucional forte, liderada pela CMA, e

que conta com aparticipação da Altice Labs, do Instituto de Telecomunicações -IT, da Universidade

de Aveiro, da INOVARIA e da Associação para um centro de Estudos em Desenvolvimento

Sustentével- CEDES.

A conquista que hoje anunciamos para a Cidade e o Municlpio de Aveiro e para os nossos

concidadãos traz-nos o desafio de melhorar o valor acrescentado e a riqueza social e económica

produzida pelos empregos criados.

Onosso projeto iré ajudar as empresas a repensar os recursos que necessitam para inovar,

crescer eestabelecer meios para atrair novos talentos - nas éreas artlsticas, criativas e de ciências

sociais e humanas - às novas oportunidades digitais, numa abordagem conhecida
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internacionalmente como STEAM - Ciência, Tecnologia. Engenharia. Artes e Matemática. Ao

mesmo tempo, desenvolveremos uma estratégia pioneira em dlreção a uma infraestrutura

tecnológica radicalmente nova.

As principais aç6es em parceria

Através da Altice Labs iremos implementar egerir uma Plataforma Urbana de Dados para a

Cidade, implementar Infraestruturas(IE) de rede 5G, de modo aconsolidar aposiçao de Aveiro como

uma das primeiras cidades 5G em Portugal ena Europa.

Em cooperação com o IT, Aveiro receberá e irá gerir uma IE de Fibra que servirã como

Testbed para Investigadores e Empresas para criarem etestarem novos serviços eprodutos.

A Universidade de Aveiro, através dos fundos conquistados no UIA criarã um Observatório

do Emprego, capaz de identificar as necessidades das empresas e desenvolver programas

formativos de modo a requalificar os Recursos Humanos da nossa Economia Local. Por seu turno, a

INOVARIA apoiarã na implementação do Observatório do Emprego e na implementação de AçOes

de Formação para as Empresas de Base Tecnológica.

Dentro do quadro das parcerias, o CEDES vai ainda desenhar um Modelo de Gestão que

garanta a sustentabilidade do projeto e a sua continuidade após o UIA, para que as valências

conseguidas durante os próximos 3 anos possam ter continuidade nos anos vindouros, permitindo

que oprojeto continue acrescer com odevido enquadramento financeiro.

Como vamos promover as competências STEAM earetençlo de talentos?

Com várias áreas de ação, aCâmara Municipal de Aveiro prepara uma Estratégia Integrada

para cada uma das temáticas STEAM, com ações concretas adiferentes nfveis.

Ao nlvel da Educação· Competências STEAM nas Escolas - aCMA irá implementar, em

37 Escolas, os Tech Labs Pop-up que são compostos por Impressoras 3Ds, ardufnos e outros

equipamentos que, em conjunto com as ações de formação para professores, vão permitir a

dinamizaçAo de diferentes atividades em contexto escolar que permitam odesenvolvimento dessas

competências nos nossos jovens.

Num projeto onde o principal objetivo é melhorar o bem-estar dos cidadãos, preparamos a

nfvel social· Competências STEAM na Sociedade - um conjunto de ações de fonnaçAo em
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diferentes setores da sociedade (idosos, desempl'9gados, outros), para que haja uma maior

capacIdade para se adaptarem a esta nova -era Digital·. Pretendemos aumentar a Iiteracia digital,

com a preparação dos mais idosos para as várias APP's e plataformas digitais que lhes permitem

melhorar a sua segurança, comunicaçAo econforto, bem como formar os concidadãos que nAo têm

oportunidades de emprego de momento, para que possam ter as competências digitais necessárias

à sua integração profissional.

Na Estratégia Integrada para acidade - Desafios Urban08 - pretendemos, de modo aberto

e colaborativo, saber quais são os principais desafios na nossa comunidade (na área social, na

educação, na mobilidade, no gestAo do espaço público, entre outros) para que sejam apresentados

desafios para que PMEs e startups de base tecnológica, e estas possam apresentar soluções

inovadoras para esses desafios. Serão atribuldos prémios monetários eformaçAo especializada para

as melhores ideias.

Por fim, na área das STEAM vamos levar aCidade eo Municlpio de Aveiro para uma nova

realidade digital- Hub DIGITAL no Ediffcio Fernando Tivora - com Displays Interativos, no Piso 2

deste ediflcio, que permitirão aos cidadãos e demais interessados conhecer o projeto e d~erentes

ações desenvolvidas, bem como analisar acidade através dos d~erentes -dados· disponlveis. será

neste local que serão desenvolvidas as açOes de formação e pretendemos que este ediflcio se

assuma como um espaço privilegiado de encontro para as empresas do nosso ecossistema inovador

ecriativo.

Esludo de Caso

O projeto permitirá ainda a implementaçAo de alguns "Estudos de CasoD para cidades

Inteligentes em três áreas: Energia, Mobilidade eAmbiente.

O maior atrativo será o estudo de caso promovido pela CMA, através do qual serAo

implementadas "estações de carregamento elétrico· para os Moliceiros, de modo agarantir que, até

2020, todos os barcos Moliceiros a operar nos canais da Ria no Centro Urbano da Cidade sAo

elétrlcos enAo poluentes.

AUniversidade desenvolverá um estudo de caso na área do Ambiente, para que possamos

monitorizar a qualidade do ar, da água e do ruldo, enquanto que o IT desenvolverá um estudo de

caso na área da Mobilidade, para gerir otráfego eoestacionamento em toda aCidade.
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Como seri Aveiro em 2021?

Daqui a três anos (final de 2021), teremos em Aveiro uma Platafonna de Gestao de Dados

que permite apoiar a gestao da cidade e garantir a transiçAo para uma gestAo mais inteligente dos

nossos recursos.

Através dos diferentes -Estudos de CasoU na construçAo de uma ·Cidade InteligenteJl

implementados em contexto urbano, com particular enfoque nas éreas da Mobilidade. Energia e

Ambiente, teremos em Aveiro um laborat6rio vivo, com uma rede 5G de suporte, e uma equipa

técnica de apoio. que permita atrair empresas e talento para o nosso ecossistema e apoié~los no

desenvolvimento dos seus projetos. Essa atratividade será ainda reforçada com o desenvolvimento

de Desafios Urbanos que empresas de base tecnol6gica possam -resolver"

Iniciamos a próxima década com um laborat6rio de emprego responsivo e eficiente que é

capaz de analisar e definir quais as necessidades das nossas empresas, e desenvolver ações de

fonnaçAo que garantam a formaçAo dos recursos humanos, que pennita que essas empresas se

mantenham competitivas nesta revoluçAo digital que estamos aviver

Aveiro estaré mais preparada para o futuro, dando a possibilidade a graduados nas éreas

criativas com conhecimentos e competências digitais e graduados nas #.Ireas das TICE. de terem

acesso aprogramas de fonnaçao curtos que os ajudem aobter novas competências nesta era digital

em permanente mutação eevoluçAo.

Viveremos um Projeto Educativo transversal aos vários anos do Ensino em Aveiro que

pennitiré formar jovens com as competências necessérias (STEAM) para os empregos do Futuro.

O Municlpio de Aveiro seré um Ecossistema Inovador e Criativo em que empresas.

investigadores, empreendedores e cidadãos, cooperam na criaçAo de soluções para problemas da

nossa comunidade.

AapresentaçAo pública ecompleta deste Projeto "AVEIRO STEAM CITY" será feita em data

aanunciar proximamente.
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\ 2 - Inaugaraçio da C...MUDielpol da CIdadania

A Câmara Municipal de Aveiro inaugurou. no dia 21 de outubro. a Casa Municipal da

Cidadania, com um programa de atividades ao longo de toda atarde.

A nova Casa Municipal da Cidadania assume-se entao como um espaço intergeracional ea

CMA assinalou o momento da sua inauguração com um conjunto de atividades para todas as

idades,

Os mais novos tiveram a oportunidade de experimentar uma parede de escalada ou de

saltar através de um sistema de salto em realidade virtual. Para os mais curiosos teve disponlvel um

TachLab, para as primeiras aventuras com a tecnologia, enquanto que os amantes do Gaming

poderAo contar com o In4 Day - PS4 ejogos onlina.

Como não poderia deixar de ser, aCMA preparou também alguns momentos musicais entre

15hOO e as 17hOO. No âmbito do ·Projeta-r, contaremos com a atuação do Coro da Junta de

Freguesia de Esgueira, do Quarteto de Saxofones pela Escola Artlstica do Conservatório de Música

de Aveiro Calouste Gulbenkian e ainda com um Mini Concerto pela Tuna Feminina da AAUAv e

Grupo Etnográfico eCénico das Barrocas.

Outro dos momentos em destaque durante atarde acontece pelas 17hOO, com um Flashmob

de dança, recriado por grupos de dança do Municlpio euma aula de zumba.

A nova Casa Municipal da Cidadania é uma obra de qualificação e remodelação do espaço

da antiga Casa Municipal da Juventude, no valor de 144.000€. realizada pela empresa PEMI •

ConstruçAo eEngenharia, tda .

O ediflcio remodelado pela última vez em 1999 registava infiltrações na cobertura e

caixilharias. pelo que se tomou necessária esta intervenção para ajustar as áreas às novas

dinâmicas da Casa e ainda para criar instalações sanitárias adaptadas aos indivlduos com

mobilidade reduzida.
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3 - Reabilltaçio e Ampliaçio de clnco escolas do Município - Projeto de Execuçio

Após aelaboraçAo do -Relatório do Estado de Conservaçao dos Ediflcios Municipais - Rede

Municipal de Escolas Básicas do 1° Ciclo e Jardins de InfAncia" e face às estratégias para agestAo

do parque escolar, constatou-se a necessidade de requalificaçao e ampliaçao de cinco escolas do

Municlpio, nomeadamente a Escola Básica da Quinta do Loureiro, a Escola Básica da Póvoa do

~, aEscola Básica de Azurva, aEscola Básica do Solposte eaEscola Básica das Barrocas.

Nesta sequência, o Executivo Municipal, na Reuniao de 4 de outubro, deliberou tomar

conhecimento do despacho do Presidente, que permitiu a abertura do concurso público para a

elaboraçêo dos projetos das referidas escolas, pelo valor base de 175.000,Ooe (+IVA). Logo após a

conclusão destes projetas, serão lançados os concursos públicos para aexecuçAo das obras que se

pretendem realizar com amaior brevidade posslvel.

Estas cinco escolas necessitam de uma intervençao profunda de forma a responderem

adequadamente aos requisitos funcionais e legislativos em vigor, nomeadamente no que se refere

ao programa e àqualificaçao dos espaços, bem como às questões de Ambito térmico, acústico e de

segurança.

A EducaçAo é uma prioridade absoluta da CMA, na qual continuamos a aumentar o

investimento na qualificaçAo e equipamento do parque escolar, num trabalho de equipa com os

Parceiros da Comunidade Educativa.

4 - Sessio de apresentação pública do PAEMA 201812019

A CMA realizou no dia 18 de setembro, a sessão de apresentaçao pública do Programa de

Açêo Educativa do Municlpio de Aveiro (PAEMA), para o ano letivo 201812019, no Auditório do

Centro de Congressos de Aveiro. A apresentaçêo foi dirigida aos Educadores de InfAncia e aos

Professores do 1° Ciclo, assim como aos Diretares e Coordenadores dos vários Agrupamentos de

Escolas de Aveiro.
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Na Reunião de 4 de outubro, o Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento do

importante documento estratégico da politica de educaçao da Câmara Municipal de Aveiro.

OPAEMA assume-se como um instrumento de operação de vários processos eprojetos da

intervenção educativa da CMA, construido com e para a Comunidade Educativa, com o

envolvimento dos parceiros indispensáveis na construção de um sistema educativo municipal de

qualidade.

Para o presente ano letivo, o PAEMA prevê no seu plano de atividades dos Serviços

Educativos em Rede· SER e SER+ • apromoção, de forma integrada eotimizando os recursos, de

uma oferta diversificada de atividades destinadas àComunidade Educativa; acontribuiçao para uma

relaçao mais próxima e significativa dos serviços disponibilizados nos vários espaços municipais

com aComunidade Educativa; potenciar oconhecimento da realidade local eoreforço da identidade

esentido de pertença aAveiro.

Na intervençao que dirigiu a todos os presentes, neste momento de lançamento do novo ano

letivo o Presidente da CMA, alertou a Comunidade Educativa para o processo de revisão da Carta

Educativa, que estamos atrabalhar no âmbito do Conselho Municipal de Educaçao, eque durante o

mês de outubro será aberto à reflexão pClblica. No seu discurso lançou ainda uma chamada de

atenção, para a necessidade de sensibilizar os nossos alunos para as áreas da matemática e da

engenharia, dado que a Região de Aveiro vai ter cada vez mais oportunidades de emprego nessas

áreas. Realçou também a importância da construçao da cidadania ambiental e o imperativo de em

conjunto cuidarmos bem dessa dos valores ambientais eculturais do Municipio de Aveiro.

15- Rnislo do Proll"oma de Ajustamento Mwddpal

No âmbito do trabalho de recuperação financeira que aCMA tem vindo adesenvolver desde

finais de 2013, nomeadamente com aexecuçao plena do Programa de Ajustamento Municipal (PAM)

aprovado e visado em janeiro de 2017, entendemos ter sido este o momento para efetuar uma

revisão excecional do PAM. tendo como principal objetivo ajustar e posicionar as medidas de

recuperação e projeç09s financeiras às atuais necessidades do Municlpio, tendo em consideração
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os bons resultados alcançados no primeiro ano emeio de execução járegistado e as condicionantes

entretanto verificadas.

A redução da taxa do IMI de 0,45 para OA e a reintrodução do IMI Familiar na cobrança de

2019 foram objetivos desta RevisAo do PAM, que se tomou posslvel pelos bons resultados

financeiros que temos vindo a conseguir na gestao da CMA, e que carece da autorização final da

Direção do Fundo de Apoio Municipal (FAM).

I: relevante evidenciar as principais diferenças entre o PAM Revisto (agora proposto ao

FAM) eoPAM em vigor, nomeadamente:

- a variação da receita total nos próximos 4 anos regista um aumento médio global de 13,5

MElano;

- o IMI, não obstante a redução da taxa para OA e aisenção parcial do IMI Familiar, regista

um aumento de 1,9 ME;

• avariação da despesa total nos próximos 4anos regista um aumento médio global de 12,8

Meano;

• as receitas passam aser de cerca de 65 ME de Receitas eas Despesas de cerca de 64ME.

Aproposta de Revisao do PAM foi alvo de trabalho de concertação entre aCMA eaDireçao

do FAM erecebeu parecer formal positivo do Revisor Oficial de Contas da CMA.

Assim, o Executivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de 4de outubro, aProposta de

Revisão do Programa de Ajustamento Municipal, a submeter à aprovação formal da DireçAo

Executiva do FAM, após aaudição prévia da Comissão de Acompanhamento.

Os resultados positivos obtidos ao longo destes últimos trimestres, destacando em especial

os obtidos no exerclcio de 2017, evidenciados pela própria Direção do FAM nos seus Relat6rios de

Monitorização do Programa de Ajustamento Municipal, s6 foram posslveis graças ao forte empenho

de todos os intervenientes no processo de recuperação, nomeadamente por toda aequipa CAmara

Municipal e do FAM, a qual, numa atitude exemplar de cooperação exigente e zelosa pelo

cumprimento do diflcil e exequlvel objetivo de recuperar financeiramente a CMA, têm em muito

contribuldo para aconcretizaçAo, com relevante sucesso, dos objetivos aque nos propusemos.
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\ 6 -lnlBVellçlo na AvenldaArtnr Ravara

Estã conclulda a obra de construçao da ampliaçao da baia de estacionamento na Avenida

Artur Ravara earranjo do espaço envolvente ao busto do Comendador Egas Salgueiro (e que incluiu

também aconstrução de um percurso pedonal no jardim do Museu de Aveiro ISanta Joana). Esta

intervenção foi executada pela empresa A. F. Oliveira Lda.• pelo custo de 17.809.0ae (acrescidos de

IVA).

7 - Grande exposiçio em Aveiro com Serralves

Foi inaugurada no dia 13 de setembro. aexposição ·Corpo, Abstraçao e Linguagem na Arte

Portuguesa" no Museu de Aveiro ISanta Joana.

A exposição foi realizada no âmbito do acordo entre a CMA e a Fundação Serralves, que

prevê. nomeadamente. a realização de uma grande exposição anual. acompanhada de uma

componente de serviço educativo, assim como a colaboraçao com as escolas em programas

pedagógicos que visem aformação dos Jovens na ãrea da cultura.

A Exposição apresenta um conjunto de obras (num total de 24 obras) provenientes da

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) em depósito no Museu de Arte Contemporênea de Serralves

(desde acriação da Fundação de Serralves) e na Câmara Municipal de Aveiro (CMA) edemonstra a

importância que apintura eaescultura tiveram ao longo das décadas de 1960-80 na renovação das

linguagens artlsticas em Portugal.

As obras escolhidas atestam os diversos nlveis de diãlogo e confluência formais que os

artistas portugueses souberam estabelecer entre si e com o contexto internacional a partir do pós

guerra. Exposiçao única e singular e .que afirma também Aveiro estrategicamente na Arte

Contemporânea em Portugal.

A exposição estará patente no Museu de Aveiro ISanta Joana até ao dia 1 de dezembro.

podendo ser visitada de terça-feira adomingo das 10hOO às 12h30 edas 13h30 às 18hOO.
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8 - Exposiçlo "Os Bispos de Aveiro e Santa JOBDa"

Em virtude da relevância da mostra e das peças que acompOem, raramente acesslveis ao

público, aexposiçao, que encerraria a2de setembro, foi prolongada até ao último dia 21 de outubro.

Celebrando apassagem de 325 anos sobre a beatlficaçao de Santa Joana. ocorrida a4de

abril de 1693, pelo Papa Inocêncio XII, aDiocese de Aveiro em parceria com aCâmara Municipal de

Aveiro assinalaram esta data maior com aexposiçao ·Os Bispos de Aveiro e Santa JoanaD
, a qual

inaugurou no passado dia 7de abril no Museu de Aveiro ISanta Joana.

19-Jomad.. Europeias do Patrlm6nlo 2018

Nos dias 28. 29 e30 de setembro realizaram-se as Jornadas Europeias do Patrim6nio. este

ano subordinadas ao tema Partilhar Mem6rias, às quais aCâmara Municipal de Aveiro se associou.

Opapel da memória nas nossas vidas e na vida das sociedades é fundamental como forma

de preservaçAo dos nossos valores e da nossa identidade, sendo um meio indispensével na

transmissao do passado às novas gerações. Ao darmos aconhecer e partilharmos essas mem6rias,

poderemos contribuir para aconstrução de um mundo mais informado, tolerante ejusto.

Dando resposta ao tema proposto, os Museus de Aveiro ofereceram um programa de visitas

comentadas a três ediflcios situados em três das praças mais embleméticas da cidade de Aveiro, a

saber, ao Tribunal (Praça Marquês de Pombal). ao ediflcio dos Paços do Concelho (Praça do

Municlpio) eao edifIcio da Capitania do Porto de Aveiro, (Ponte-Praça).

As visitas iniciaram-se com o enquadramento de cada um destes imóveis nas respetivas

praças, seguindo-se a visita ao seu interior. onde foram exploradas as vertentes arquitet6nica e

artlstica. A visita terminava com a participaçao de convidados com um passado profissional

intimamente ligado a cada um destes espaços, que Interagindo com o público, falaram das suas

memórias, numa conversa informal que certamente resultaré num desfiar de gratificantes memórias

individuais ecoletivas.
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No final do dia 29 de setembro, sábado, aconteceu, no Coreto do Jardim Infante D. Pedro, o

concerto .10 Jardim, o Coreto e a BandaU com a Banda Sinfónica de Aveiro - Banda Amizade, que

com um programa eclético. apresentou obras que abarcam quase três quartos de século de música

para banda.

10 - ReformuIaçlo do Nó da Avenida da Universidade (lSCA-UA)

A empreitada de reformulação do n6 da Avenida da Universidade (ISCA - UA) para

construção da nova rotunda foi adjudicada por despacho do Presidente da CMA à empresa

Urbiplantec - Urbanizações e Terraplanagens Lda. pelo valor de 228.000€ (+ IVA) e um prazo de

execução de 180 dias.

Esta obra de qualificação da rede viãria é de enorme importância. dada necessidade de

melhoria das condições de segurança para o peão, ciclista e automobilista. no cruzamento

semaforizado existente na Avenida da Universidade com a Rua Associação Humanitãria dos

Bombeiros Voluntãrios de Aveiro, junto ao ISCA-UA.

Após um rigoroso e proflcuo trabalho entre a CMA e a UA, foi posslvel compatibilizar o

projeto desta nova Rotunda com a sua função de nova entrada e salda do Campus da UA,

acordando a CMA e a UA outras intervenções agregadas a esta que serão anunciadas

oportunamente.

Ao mesmo tempo. para permitir a integração da nova rotunda e tendo os proprietãrios do

terreno em causa concordado com a cedência de uma parcela de terreno para a execução da

rotunda, na Reunião de Câmara de 20 de setembro, o Executivo Municipal aprovou a ocupação da

referida parcela, com a ãraa de 172m2, pertencente à empresa Nivel Dois, Sociedade de

Empreendimentos Mobiliãrios, Lda..

Como contrapartida, a Câmara Municipal de Aveiro comprometeu-se com os proprietãrios a

reconstruir o muro para vedaçao da restante ãrea da empresa, e a construir um novo passeio e

ciclovia, na ãrea de cedência e respetiva via pública.
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Na mesma reuniAo o Executivo Municipal ratificou o despacho do Presidente, que vai

pennitir os desenvolvimentos dos procedimentos necessãrios para a construção da infraestrutura

rodoviãria, que vai ter oseu inicio em novembro de 2018.

Esta nova Rotunda também se enquadra na retonnulação viãria desta zona, visando a

melhoria da sustentabilidade rodoviária para os ediflcios da ampliaçao do Hospital Infante D. Pedro,

aconstruir nos terrenos ocupados pelos antigos Armazéns da CAmara epelo Estãdio Mãrio Duarte.

A presente intervençao integra o PEDUCA, cujo principal objetivo é o de executar um

conjunto de operaçOes que, entre outros objetivos pretendem melhorar o ambiente urbano egarantir

acoesãc social.

[ 11- Parque C8Dino na Forca Vou••

Foi adjudicada por despacho do Presidente da CMA a empreitada para a construçAo do

novo Parque Canino na Forca Vouga, uma intervençao integrada na nova politica dedicada aos

-Animais de Companhia- e que será executada pela empresa Sucessos e Tanto SA., pelo custo de

26.912,48E (+ IVA) e um prazo de 90 dias.

OParque Canino fica do lado nascente do Centro de Congressos, junto à Linha do Norte,

em frente ao Pavilhão do Galitos, uma zona de filci! acesso, tendo o projeto sido desenvolvido pelos

Técnicos dos Serviços Municipais.

Além da vedaçAo, caixa sanitéria. zona de estar para as pessoas que acompanham os

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

de salto, prancha e túnel.

A politica municipal dedicada aos "Animais de Companhia", cuja apresentaçao pública

aconteceu no inicio do passado mês de julho. para além da informaçAo esensibilizaçao para o bem

estar dos animais de companhia. prevê o investimento na criação de algumas infraestruturas, como

é exemplo este parque canino.
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\ 12- Projeto da nova Rotunda na antiga EN 109

Foi adjudicada por despacho do Presidente da CMA aprestaçAo de serviços externos para a

elaboração do projeto de execuçAo para anova rotunda na antiga EN 109 no seu cruzamento com a

Rua Vale Caseiro ecom aTravessa da Rua da Paz em Cacia (vulgarmente designada por Rotunda

da Vulcano).

O projeto será elaborado pelo gabinete Nuno França, Engenharia Civil, Lda. pelo preço

contratual de 9.95OE (acrescidos de IVA) eum prazo de execuçAo de 60 dias.

Logo que esteja concluldo o projeto será lançado o concurso para a respetiva empreitada,

dando seguimento ao compromisso de investimento na antiga EN109 melhorando as condlçOes de

circulaçAo e segurança num trabalho constante de investimento planificado com a necessária

sustentabilidade financeira.

Em curso estâ também o projeto para a nova rotunda junto ao Solar das Estatuas (que irá

substituir asolução atual de cruzamento), seguindo-se oprojeto de requalificaçAo da zona urbana da

antiga EN 109 (entre aRotunda da Vulcano eaThe Navigator Company).

113-Reablll~ da USF de Santa JOBDa

Estâ em curso aobra de reabilitaçao do ediflcio da USF de Santa JoanaJ uma intervenção

de aproximadamente 50.00OE e duraçAo de 4 meses, a ser executada pela empresa Bin6mio

Elevado Lda.

Continuando apolitica de reabilitaçAo das ExtensOes de Sal'Jde eUSF's Municlplo de Aveiro,

esta intervenção vai permitir resolver um conjunto de patologias do ediflcio, prolongando asua vida

I'Jtil, nomeadamente através da recuperação exterior das alvenarias e das coberturas, para que

possa continuar aoferecer mais emelhor conforto aos profissionais eutentes.
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114-Conferinela "CM Nlo EsqueeeI"

oPresidente da CMA participou no passado dia 18 de setembro, na conferência da Correio

da Manha TV. MCM Não Esquecel-, que aconteceu no Museu de Aveiro ISanta Joana.

Aconferência teve como objetivo de debater aproblemática dos incêndios e as suas formas

de prevençao e combate, e contou ainda com a'participaçao da Diretora do Departamento de

Ambiente da Universidade de Aveiro, Ana Isabel Miranda. do Ex-Diretor da Policia Judiciária e

Mestre em Direito eSegurança, Manuel Rodrigues, do Professor universitário eescritor, Rui Zink, do

Diretor-Geral Adjunto do CM e da CMTV, Armando Esteves Pereira, e Diretor Adjunto do CM e da

CMTV, José Carlos Castro.

Trata-se de uma eção inserida no ciclo de conferências MCM Não Esquece'-, no qual foram

analisadas as cinco propostas eleitas pelos leitores e que vão integrar a Moçao que o CM vai

apresentar aos partidos representados na Assembleia da República e ao Govemo: criminalizaçAo

dos incendiários; vigilância do território e intervençAo das forças militares; ordenamento florestal e

desenvolvimento económico do interior; limpeza de matas; educação, formação esensibilização.

[ 15 - Aveiro Jovem Criador 2018

A Câmara Municipal de Aveiro tem abertas as inscrições para a 171 Edição do Concurso

Aveiro Jovem Criador, uma inicia~va de âmbito nacional que aposta no desenvolvimento da

criatividade nas áreas artlsticas, nomeadamente. aArte Digital, aEscrita, aFotografia. aPintura ea

Música.

A presente edição promove, uma vez mais, a participaçAo ativa dos Jovens, nas faixas

etárias compreendidas entre os 12-17 e18-35 anos.

Além do Prémio Monetário para cada categoria será também atribulda a frequência de uma

Residência Artlstica Nacional e Intemacional, conforme afaixa etária.

As candidaturas decorrem de 6 a 11 de novembro de 2018 e o regulamento encontra-se

disponlvel em: www.cm-aveiro.pt.

15



, CÃMARA MUNICIPAL
A"VEIR.O

16- "Educar para a vida: guia ilustrado de linguagem parental"

oediflcio da antiga Capitania recebeu, no passado dia 15 de setembro, a apresentaçAo do

livro "Educar para a vida: guia ilustrado de linguagem parental", da autoria de Filomena Serrado,

escritora, formadora, palestrante e coach e de Vanessa Autun, escritora, ilustradora e palestrante,

ambas residentes em Aveiro.

A obra consiste num livro de Desenvolvimento Pessoal ilustrado a cartoon, que trabalha

questões como aLinguagem Parental, aParentalidade, ComunicaçAo Conscientes eaEducação, de

fORna objetiva elúdica através de exemplos eexerclcios práticos de aplicaçAo na vida quotidiana.

17- Exposiçlo "Bronzes Chineses - Festins, Rituais e Cerimónias"

oMuseu de Aveiro ISanta Joana acolheu, de 21 de setembro a 14 de outubro, aexposiçAo

"Bronzes Chineses - Festins, rituais ecerimónia", de Paulo Sá Machado.

Tratou-se de uma exposição que propOs uma interessante viagem pela China de outrora,

vista através dos seus célebres Bronzes, uma rellquia da milenar hist6ria da China. A mostra foi

constitulda por cerca de 30 peças de uma coleçAo particular, pertencente ao Dr. Paulo Sé Machado,

Comissério da exposiçAo e responsével pela sua itinerAncia em Portugal.

Durante o perlodo da exposiçAo assinalaram-se datas importantes do calendério chinês,

como sejam o Festival da Lua ou do Meio do Outono (24 de setembro), o Dia Internacional dos

Institutos Confúcio (26 de setembro) eoDia Nacional da República Popular da China (1 de outubro).

AexposiçAo foi mais uma iniciativa do programa anual de parceria organizada pelo Instituto

Confúcio da Universidade de Aveiro, com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro e da Embaixada

da República Popular da China.
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18 - Puseio da Memória 2018 - 30° Aniversário da A1zheimer Portugal

oNúcleo de Aveiro da Alzheimer Portugal e aSanta Casa da Misericórdia de Aveiro, com o

apoio da CMA. assinalaram o Dia Mundial da Doença do Alzheimer (21 de setembro) com o Passeio

da Memória 2018, no Cais da Fonte Nova, no dia 22 de setembro.

Tratou-se de uma caminhada solidária. em que o valor das inscrições (donativo mlnimo de

SE por participante) reverteu afavor da Alzheimer Portugal- Associação Portuguesa de Familiares e

Amigos dos Doentes de Alzheimer. Teve inicio no Cais da Fonte Nova, fazendo o percurso até ao

Canal de São Roque, via Fórum Aveiro em direção ao Rossio, atravessando a Ponte dos BotirOes,

com o seu términus no Cais da Fonte Nova.

Na edição deste ano, comemorativa do 3QO Aniversério da Alzheimer Portugal, a iniciativa

esteve presente em 67 locais de Norte aSul de Portugal, incluindo os arquipélagos dos Açores eda

Madeira.

Com esta iniciativa, a Associação ambiciona desenvolver um conjunto de açOes locais que

permitam chegar à população em vários momentos ao longo do ano, com 50 por cento do valor

angariado em cada local aser utilizado para a realização de ações que contribuirão para o grande

propósito de aumentar os conhecimentos sobre a demência. tais como ações de informação ou

atividades formativas.

119-"Happy Haur" DO' MDleDI

Nos dias 20 de setembro, 4e 18 de outubro tiveram lugar mais três sessões do 'Happy Hour

nos Museus".

No dia 20 de setembro, a visita comentada. foi subordinada ao tema ·0 Laboratório de

Conservaçao eRestauro do Museu de Aveiro ISanta Joana - um universo adescobrir-.

No dia 4de outubro, avisita foi dedicada aos -rrajes Tradicionais eAveiro", enquanto que a

20 de outubro o tema em anélise foi "A museatização da Capela de São Domingos, no Convento de

Jesus de Aveiro·
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20 - Nova Intervençlo no Estádio Municipal de Aveiro

Está conclulda a empreitada de melhoramento de um dos circuitos pedonais existentes na

envolvente ao Estádio Municipal de Aveiro, retirando todo o deck existente que se encontrava em

avançado estado de degradação, substituindo por lajetas de betao (solução idêntica ao existente

noutros espaços do estádio).

A intervençao representou um investimento de aproximadamente 40.000€ (+IVA) executada

pela empresa ASO, ConstruçOes Lda. .

11 - Demollçlo dos Antigos Armazéns da CamBra Municipal de Aveiro

Está em curso a empreitada de demollçAo dos antigos armazéns da Câmara Municipal

(situados junto ao Hospital Infante D. Pedro I CHBV e à Escola JoAo Afonso de Aveiro), uma

intervençao executada pela empresa Urbiplantec - Urbanizações eTerraplanagens, Lda. pelo preço

de 154.000€ eum prazo de execução de 180 dias.

Com esta operação de demoliçao estã aser promovida alimpeza do espaço (de onde foram

já retiradas vArias dezenas de toneladas de reslduos e de telhas com amianto), e onde vai ser

construido, com estatuto provisório, um novo parque de estacionamento.

Este terreno eo terreno ainda ocupado pelo Estádio Mário Duarte vao ser utilizados para a

ampliaçao do Hospital Infante D. Pedro, com construção de Ediflcios para aConsulta Externa epara

o Centro Académico Cllnico. dando cumprimento à execuçAo do memorando "Mais Conhecimento

Melhor SaClde em Aveiro" (entre a Universidade de Aveiro, aCâmara Municipal de Aveiro eoCentro

Hospitalar do Baixo Vouga, com o envolvimento também da Universidade Nova de Lisboa e da

Administração Regional de Saúde do centro), assim como ao Protocolo de Cooperaçao entre a

CAmara Municipal eo Sport Clube Beira-Mar. É intençao da CMA reforçar a estrutura ecol6gica da

zona. aumentando amancha vegetal do Parque, permitindo ajustar alguns percursos e reorganizar a

área circundante, com especial incidência para a entrada poente do Parque Infante D. Pedro,

apresentando-se bem definida eestendida até aos passeios p~blicos.
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Neste êmbito, o Executivo Municipal, na Reunião de 20 de setembro, deliberou ratificar o

despacho do Presidente da CMA, que permitiu a modificaçêo objetiva do contrato de qualificaçao

urbanlstica e tratamento do passivo ambiental da referida área dos antigos armazéns e criaçêo do

novo acesso ao Parque da Cidade de Aveiro, executando apenas nesta fase a demoliçao e a

construçao do parque de estacionamento. Pelo facto de ainda se encontrar em funcionamento o

Estádio Mário Duarte e o novo acesso ter de ser conciliado com o projeto dos novos ediflcios de

Consulta Extema e Centro Académico Cllnico, aexecução das componentes referidas não pode ser

executada, emotivou esta alteraçao ao contrato.

Aampliação equalificaçao do Hospital Infante D. Pedro com Centro Académico Cllnico visa

cumprir uma aposta no fomento do empreendedorismo e da inovação nas áreas das ciências

médicas, da saúde e da investigaçao, melhorando os serviços de saQde e consequentemente a

qualidade de vida da populaçao.

I11 - ReabilltaçAo do Canal dos IIc>tIriel

Está em curso a empreitada de reabilitação dos muros do Canal dos BotirOes,

representando um novo investimento de aproximadamente 277.000€ (+IVA) com um prazo de

execuçao de 5 meses e que será executado pela empresa Geonorte - Geotecnia e Fundações

Especiais, Lda.

Sendo o Canal dos BotirOes um dos pontos identitários do centro de Aveiro, e tendo em

conta aantiguidade, oestado dos seus muros eocrescente tráfego pedonal e fluvial naquela zona,

após a realização de auditoria técnica e do respetivo projeto de execuçao, a CMA decidiu avançar

com asua reabilitaçêo.

Esta é mais uma obra de qualificaçao dos Canais Urbanos da Ria e da Cidade de Aveiro

realizada pela CMA, após apintura dos muros e a reabilitação das pontes pedonais, da construçAo

da nova Ponte de sao João, da consnuçãc da nova eclusa/comporta do Canal do Paralso (em

conclusAo), seguindo-se a reabilitação da denominada Ponte do Laço (obra já adjudicada) e a

qualificação da Eclusa do Canal das Pirêmides (obra a iniciar).
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23 - Cimara Municipal melhora condlçftes dos moradores de habltaçftes sodais

o Presidente da CMA procedeu à entrega de 10 habitações sociais, em Cacia, Eixo, Cova

do Ouro e Santiago, no âmbito do processo de transferência de residência de inquilinos de

habitações sociais propriedade da CMA. Asessão pública de assinatura dos contratos eentrega das

chaves aconteceu no dia 19 de setembro, no Centro de Congressos de Aveiro.

No âmbito da gestao dos empreendimentos de habitaçêo social e de adequaçêo das

habitações às reais necessidades dos inquilinos. a CMA deu por conclulda mais uma etapa do

processo de valorizaçao da área da Habitaçao Social, com a transferência destas famllias para 10

fogos que foram alvo recentemente de obras de total requalificaçao.

Para além da adequaçao da habitaçêo à constituiçêo do agregado familiar e à capacidade

de locomoçao e estado de saúde, em causa estiveram essencialmente fatores relacionados com as

melhores condições de habitabilidade oferecidas aos inquilinos municipais.

Com atransferência destas 10 famllias, aCMA passa a contabilizar. durante o presente ano

civil de 2018, a entrega de 18 fogos totalmente requalificados a inquilinos que aguardavam esta

oportunidade hã vãnos anos.

Os fogos que estas famllias desocuparam, vêo ser alvo de obras de qualificaçao para virem

aser entregues aoutras famllias necessitadas.

Na gestêo da CMA. a área da Habitaçêo Social é uma prioridade politica importante, que

assumimos com uma abordagem total e integrada nas suas várias dimensOes, prosseguindo com o

trabalho iniciado no mandato anterior (201312017), concretizando investimentos relevantes que se

encontram em diferentes fases, sendo que em obras em curso e adjudicadas temos um valor

superior a 4 milhões de euros, e fazendo diariamente o acompanhamento técnico dos Inquilinos da

CMA com ações e programas que aumentam o seu nlvel de integração social e de qualidade de

vida.
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24 - Cerimónia de reeeçãe ao Caloiro da Universidade de Aveiro

À semelhança dos últimos anos. o centro de Congressos de Aveiro foi pequeno para

acolher mais uma edição da cerimónia de ReceçAo ao Caloiro da Universidade de Aveiro. pelo

Presidente da Câmara Municipal.

Perante um auditório repleto, esta foi mais uma importante ação de reafirmação da

importância da vida académica para a Cidade de Aveiro, fortalecendo o compromisso de

crescimento conjunto entre as duas instituiçOes, fazendo mais e melhor pela Universidade, pela

Cidade epelo Municlpio de Aveiro.

2S - CMA aposta na Área de Atividades Econ6micas - Aveiro Norte I delimitação da
unidade de execuçlo, visando a sua ampUação e quallficaçlo

oExecutivo Municipal. na Reunião de 20 de setembro, deliberou aprovar a delimitação da

Unidade de Execução da Área de Atividades Económicas (AAE) Aveiro Norte, fixando desta forma

os limites tisicos da área que ficará sujeita a intervenção urbanlstica. com identificação de todos os

prédios abrangidos. dando inicio formal ao processo de ampliação e estruturação da ainda

denominada ·Zona Industrial de Taboeira·,

Elemento chave para a continuidade deste processo é a revisão em curso Plano Diretor

Municipal (PDM). no que respeita aos Instrumentos de Gestão do Território e a reserva de três

milhões de euros do Programa Operacional do Centro 2020 para cofinanciar as operaçOes que vão

concretizar as principais obras de estruturação da AAE Aveiro Norte. no quadro do eixo da

·Competitividade e Intemacionalizaçao da Economia Regional", Este é um apoio muito importante

que queremos aproveitar. sendo esta aposta devidamente assumida de forma prioritária na Politica

Municipal de Desenvolvimento Económico do Municlpio de Aveiro que temos em curso.

Importa referir que a delimitação da Unidade de Execução da AAE Aveiro Norte observa

também os objetivos definidos no Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro (PUCA), pretendendo

se concretizar uma solução integradora que permita requalificar esta parte do território do Municlpio.

melhorando as condições equalidade dos espaços como fator de atraçêo para instalação de mais e
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melhores empresas, ao mesmo tempo que investimos na qualidade ambiental e renovaçAo

paisagfstica.

26 - Hasta pública para atribuição de quatro lugares de venda no Mercado Municipal
Manuel Firmlno

oExecutivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de 20 de setembro, o procedimento

por hasta pública, para atribuiçAo do direito de ocupação de quatro lugares de venda para instalaçao

eexploração de um estabelecimento de comércio elou serviços, nas lojas 8, 13, 16 e 17 do Mercado

Municipal Manuel Firmino.

Os Mercados e Feiras sAo para a CMA um investimento prioritàrio no atual mandato

(201712021). Tratam-se de infraestruturas importantes para o desenvolvimento económico do

Municfpio, que queremos fazer crescer na qualidade ediversidade da oferta, respeitando oêmbito e

as mais-valias de cada unidade.

27 - Concuno Público Internacional para a prestação de serviços para a dlnamlzaçlo
de Atividades de Animação e de Apoio à FamiUa nos estabeleclmentos de Educação
Pré-Escolar

No êmbito das suas competências em matéria de EducaçAo, a CMA tem adotado medidas

para a criaçao das condições necessárias ao desenvolvimento das Atividades de AnimaçAo e de

Apoio à Famflia (AAAF), destinadas principalmente às crianças cujos os agregados familiares não

tem possibilidades de acompanharem, usando um novo modelo de gestao implementado neste ano

letivo 201812019.

Desta forma, o Executivo Municipal, na Reunião de 20 de setembro. deliberou autorizar a

abertura por concurso público internacional para a prestaçao de serviços de dinamizaçAo de AAAF

nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do Municfpio de Aveiro, durante os meses de janeiro

a julho de 2019. com possibilidade de renovação por perlados letivos (de 1 de setembro a 31 de

julho) até ao máximo de duas renovaçOes, pelo valor base de 1.286.064,45€ (+ IVA).

22



'

CÂMARA MUNICIPAL
.A."VEIRO

28 - Renovaçlo da geaíio da exploraçlo comerclal de publicidade para o último
trimestre de 2018

oExecutivo Municipal, na ReuniAo de 20 de setembro, deliberou autorizar a renovaçao das

licenças para a atribuição do direito de exploração de publicidade comercial em Mobiliário Urbano

para Informação I MUPI, no Municlpio, com inicio a 1de outubro e térrninus a 31 de dezembro de

2018, às empresas ZOnaverde e Audidecor, que têm mantido a exploração, com a obrigação dos

titulares em garantir, a manutençao. gestão e ccnservação de todos os equipamentos municipais

incluldos.

Na mesma reunião, oExecutivo Municipal deliberou autorizar a renovação das licenças para

atribuição do direito de exploração de publicidade comercial em Mini Outdoors, para o mesmo

perlado, à empresa RED. Para a efetivaçAo do exposto, o Executivo Municipal deliberou autorizar

ainda, arenovação do prazo do direito de exploração dos 29 locais arrematados em hasta pública do

passado mês de janeiro, para omesmo período - último trimestre de 2018 - de 1de outubro a31 de

dezembro.

O concurso público intemacional para a concessAo dos direitos de exploração de toda a

publicidade comercial em espaço público no Municlpio de Aveiro encontra-se, àdata, em análise das

quatro propostas recebidas, perspetivando-se que os contratos que vão derivar das adjudicações

possam estar aser operacionalizados no inicio de 2019.

29 - PMAA - Apolo à realizaçio de açio pontual ao Centro Social e Paroquial da
Vera Cruz

O Executivo Municipal. na Reunião de 20 de setembro, deliberou aprovar, no êmbito do

Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA), o apoio à realização da ação pontual, no

valor de eOQ€, ao Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, permitindo que esta Associação possa

realizar a -Festa Intercultural·, que tem como principal objetlvo aproximar a comunidade local dos

cidadãos migrantes erefugiados.
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A CMA sublinha a importância da realizaçêo de eventos deste cariz. que promovem o

enriquecimento intercultural do Municlpio, o respeito eauniêo entre pessoas de diferentes culturas e

nacionalidades. a informaçao easensibillzaçao da comunidade local para os direitos humanos.

30 - lEMA promove "Ecossistema Empreendedor"

No dia 28 de Setembro. no Parque de Exposições de Aveiro, a lEMA - Incubadora de

Empresas do Municlpio de Aveiro, organizou o evento de networking -Ecossistema Empreendedor"

com o objetivo de promover a partilha de experiências entre empresas de base tecnológica e

empresas do setor criativo/digital de Aveiro.

Intervieram ainda os Parceiros Estratégicos ALTICE LABS, representado por Pedro

Carvalho, NDKIA representada por Nuno Marques. e ainda oPresidente da CMA eo Vereador Joêo

Machado.

D evento com com a presença de empresas como a PGD, IT SECTOR, MINDERA, LDAD

INTERACTIVE, SUPER BRAND e LOBA.CX, pretendeu-se também, promover o encontro entre

essas empresas do tecido econ6mico local e as empresas instaladas na lEMA, os Mentores e

Peritos e as entidades que integram aRede de Prestadores de Serviços da lEMA, de modo adar a

conhecer as competências existentes no nosso ecossistema empreendedor e as oportunidades para

um trabalho colaborativo.

31 - Projetos dos Regulamentos Municipais em consulta pública

No âmbito do processo de revisêo dos Regulamentos Municipais iniciado no final do último

ano. foram disponibilizados para consulta pública. os projetas do Regulamento Municipal de Apoio

às Associações (PMAA), do Regulamento do Cais dos Pescadores de Stio Jacinto, o projeto de

Regulamento das Feiras, Venda Ambulante. Mercados e Atividades Diversas do Municlpio de

Aveiro, o projeto do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas (RMTOR), o projeto do
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Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro e o projeto do Regulamento de Gestão da

Mobilidade.

A revisão fonnal dos Regulamentos Municipais é um importante processo de atualização do

Municlpio és novas dinâmicas socioecon6micas, provocadas pelo aumento da qualidade de vida e

do emprego dos nossos concidadãos, da indústria, bem como pelo crescimento turlstico e das suas

dinâmicas próprias. durante todo oano.

Operlado de consulta pública, para recolha de sugestões, é em qualquer um dos casos de

30 dias, através de comunicaçao escrita dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, sendo que

neste momento s6 é posslvel consultar os seguintes projetos:

• projeto do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas (até 6 de novembro);

• projeto do Regulamento das Feiras, Venda Ambulante. Mercados e Atividades Diversas do

Municlpio de Aveiro (até 12 de novembro);

• projeto do Regulamento de Gestão da Mobilidade (até 14 de novembro);

• o projeto do Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro (até 15 de novembro).

Os projetos estão disponlveis no site do Municlpio, em www.cm-aveiro.pt .

132-DIa MUDdlal do Coraçio

Aveiro assinalou o Dia Mundial do Coração, no dia 29 de setembro, com a realização de

várias atividades.

Tratou-se de uma iniciativa que visou o apoio e desenvolvimento de iniciativas que

contribuem para apromoção da saúde e prevenção de doença, bem como oaumento da Iiteracia em

saúde.

Organizado pela Câmara Municipal de Aveiro, Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Aces

Baixo Vouga e Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, o evento contou com uma

Caminhada. a ação -Aprenda aSalvar Vidas'·, relacionada com o Suporte Bãsico de Vida, no Largo

do Mercado Manuel Firmino, seguido do ftShowcooking - Alimentação Saudável·, pelo Chef Jorge

Pardal.
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Por fim, a CMA apresentou um Desfibrilador Automético Extemo (DAE), no Teatro

Aveirense, integrado na implementação em curso de um Programa de Desfibrilação devidamente

certificado (com formação especifica), em diferentes espaços públicos de ediffcios municipais.

Note-se que as estatlsücas nacionais indicam as doenças cerebrovasculares e

cardiovasculares como a causa de morte mais frequente em Portugal, com uma percentagem

superior a30 por cento. Amaior parte dos episódios de morte súbita cardlaca resulta da ocorrência

de arritmias malignas, nomeadamente de fibrilaçAo ventricular.

O único tratamento eficaz na paragem cardfaca devida à fibrilaçllo ventricular é a

desfibrilação elétrica, demonstrando a experiência intemacional que a utilização de desfibriladores

autométicos extemos em ambiente extra-hospitalar, por pessoal não médico, melhora

significativamente asobrevida do paciente.

t: neste pressuposto que a CMA disponibilizou, três DAE, localizados no Teatro Aveirense,

Centro de Congressos eParque de ExposiçOes de Aveiro.

\ 33- Intervençlo na Rua Capltilo Lebre (Aradu)

EstA em curso a empreitada de reperfilamento da Rua Capitão Lebre em Aradas junto à

rotunda do Botafogo.

A CMA negociou com o proprietério João Carlos Borralho a cedência de uma pequena

parcela do terreno, criando assim as condições para a continuidade do passeio existente, tendo

como contrapartida aexecução pela CMA de um novo muro de vedação em toda afrente do terreno.

Com esta intervenção será eliminado o estrangulamento do arruamento, dando seguimento

ao passeio construido aquando da obra da rotunda do Botafogo, assegurando a ligação pedonal

entre a rotunda eazona urbana.
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34 - Rossio - Trabalhos de prOllpeçio geológica

Estêo em fase final de execuçAo os trabalhos de prospeçao geol6gica no Jardim do Rossio

integrados nos estudos complementares do projeto de Requalificaçao do Rossio com o objetivo de

conhecer e caracterizar o solo existente no local bem como a sua capacidade resistente. Estes

trabalhos têm aduraçao prevista de um mês.

A proposta vencedora do Concurso Público de "ConceçAo para a RequalificaçAo do Largo

do Rossio e Praça General Humberto Delgado" (vulgarmente designado por ·concurso de ideias") e

cujo projeto está desenvolvimento caracteriza~se por um aprofundado trabalho de investigaçao

histOrica do local, apresentando a ideia de recuperaçao das rulnas da capela de SAo Joêo criando

um novo ponto de interesse turlstico, integrado de forma harmoniosa num espaço de jardim e praça,

amplo e polivalente, que valoriza toda a área envolvente, avaliando também a possibilidade de

criaçao de um novo parque de estacionamento ao nlvel do subsolo.

Reiteramos o empenho da CMA na elaboraçao de um bom estudo prévio e de um bom

projeto de execuçêo da QualificaçAo do Rossio, com adevida ecuidada racionalidade econsistência

técnica, enriquecido pela audiçêo dos CidadAos que vamos fazendo acada dia.

Este importante projeto está integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da

Cidade de Aveiro (PEDUCA).

35 - VEOLIA InIclou serviços de recolha e transporte de resfduos sóUdos e Dmpeza
urbana no Municfplo de Aveiro

Após o necessário concurso público e visto do Tribunal de Contas ao contrato, a VEOLlA

Portugal S.A., iniciou no passado dia 1de outubro de 2018, a prestaçao de serviços de recolha de

reslduos s6lidos eurbanos adestino final elimpeza urbana, no Municlpio de Aveiro.

Nesta área tão importante da gestao municipal, aCêmara Municipal de Aveiro garante uma

gestêo cuidada do delicado processo de mudança de operador, sendo que temos a aposta e o

compromisso de manter um elevado nlvel de qualidade no serviço prestado aos Munlcipes.
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Horérl08 Iguais, contentores novos

De forma geral, as rotas e locais de recolha dos resfduos indiferenciados (não recicláveis) já

conhecidos da população foram mantidos: das 22hOO às 6hOO, na zona urbana da cidade, eentre as

6hOO eas 14hOO, nas restantes zonas do Municfpio,

Já os contentores para deposição desses resfduos (agora de cor cinzenta) foram reforçados

pela Veolia na sua capacidade de receção em mais 458 mil litros, com especial incidência em zonas

onde há maior produção de reslduos.

A recolha de resfduos volumosos, serviço realizado porta.a-porta uma vez por semana,

ocorre às quartas-feiras, sendo disponibilizada uma linha telef6nica (234 12 79 42), entre as 9hOO e

as 18hOO, para marcaçOes. O pedido de recolha deste tipo de resfduos domésticos de grande

dimensão, como sejam m6veis, colchoes, sofás, máquinas de lavar, frigorfficos, fogoes e outros

similares, pode também ser realizado por correio eletr6nico, através do endereço:

aveiro@veolia.com .

Da mesma forma, a VEOLlA assegura a recolha porta-a-porta de resfduos verdes,

nomeadamente ramagens, relvas, podas, folhas de palmeira, troncos de árvores (desde que

devidamente cortados). Esta recolha realiza-se também uma vez por semana, às terças-feiras,

sendo os contactos para requisição do serviço os mesmos dos resfduos volumosos.

A varredura, manual e mecânica, e a lavagem de ruas e espaços públicos sAo também

serviços prestados pela VEOLlA, entre outros, onde se destaca ainda arecolha dos resfduos que se

encontram àsuperffcie nos canais da cidade, para aqual é utilizada uma embarcação elétrica, que

reduz as emissões poluentes dessa atividade.

As instalaçOes da VEOLlA em Aveiro encontram-se situadas na Zona Industrial de Taboeira,

sits Rua do Monte Novo, com um espaço de atendimento ao público, que se encontra aberto entre

as 9hOO eas 18hOO.

ocontrato agora firmado pela CMA com a VEOLlA Portugal, S.A., cifra-se no valor total de

11.167.193,56€ (+IVA) para operfodo dos 8anos da sua vigência, constituindo uma poupança anual

ao orçamento da CMA face ao último contrato com a SUMA de cerca de 1.180.000E. Ocontrato

último da CMA com aSUMA é cerca de 80% mais caro que onovo contrato com aVEOLlA.
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Confiamos na qualidade, no empenho e no profissionalismo da VEOLlA, dos seus

administradores, técnicos e funcionários, num trabalho de equipa com a CMA, os Cidadãos, as

Associações, Empresas eEntidades Públicas, assente no compromisso de fazer bem.

Apresentamos de seguida, duas importantes declarações sobre o inicio desta operação da

VEOLlA como prestadora de serviços da Câmara Municipal de Aveiro, dirigidas aos Cidadãos do

Municlpio de Aveiro.

Declaracão do Presidente da CMA. José Ribau Esteves:

No seguimento da realizaç§o do devido concurso público, a Cêmara Municipal de Aveiro

assinou contrato de prestsç§o de serviços de recolha e transporte de reslduos sólidos urbanos a

destino final e limpeza urbana com aEmpresa VEOLlA, para os próximos anos, e após ter recebido

onecessdrio visto do Tribunal de Contas, inicia-s6 asua execuç§o.

No Municlpio de Aveiro, vamos viver no més de outubro de 2018, o inIcio da operaç§o deste

novo prestador de selViços nesta importante área da gestao municipal, fazendo uma gest§o cuidada

do delicado processo de mudança de operador, sendo que temos a aposta e o compromisso de

manter um elevado nlvel de qualidade no selViço prestado aos Cidadb Aveirenses.

Confiamos na qualidade, no empenho e no profissionalismo da VEOLlA, dos seus

Administradores, Técnicos e Funcionários, num trabalho de Equipa com a Cêmara Municipal de

Aveiro, os Cidadb, as Associaç6es, Empresas e Entidades Públicas, assente no compromisso de

Fazer Bem.

Todos Juntos vamos continuar a cuidar da boa gesMo do ambiente do Nosso Municlpio.

Contamos Consigo. Muito Obrigado.

DeclaracAo do Country Manager da VEOLlA Portugal. José Melo Bandeira:

É para nós motivo de grande satisfaçao o Municlpio de Aveiro ter confiado é VEOLlA a

prestaçao de um selViço que é fundamental para a qualidade do ambiente e de vida do concelho. É

um Municlpio que reconhecemos como fortemente empenhado na gest§o eficiente dos recursos, na

proteç§o da biodiversidade e na promoç§o do desenvolvimento sustentável do concelho, aspetas

que integram também anossa m;sslo.
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Também por esse motivo colocamos nesta prestaçao de serviços o maior sentido de

responsabilidade, conciliando a já longa e geograficamente dispersa experiência que tem~ neste

setor com uma atitude de proximidade e envolvimento com a comunidade local que fará de Aveiro

um Municlpio de referfJncia no caminho da gestão sustentável dos recursos.

36 - Techdays Aveiro :Z018 - Apresentaçlo do Caso de Uso 5G Mini Bus autónomo

A Altice Portugal, através da Altice Labs, a Câmara Municipal de Aveiro e a Ericsson

apresentaram, no dia 8de outubro. um Caso de Uso 5G Mini Bus, um veiculo autónomo que marcou

presença em exclusivo no TechDays Aveiro 2018 e que foi, neste contexto, dado a conhecer em

primeira mão à imprensa, em mais uma iniciativa de liderança do maior operador português e da

Ericsson no 5G e de promoção, na cidade de Aveiro, da tecnologia como fator de desenvolvimento

económlco.

37 - Museu Arte Nova encerrado para obru de c:onservaçAo

o Museu Arte Nova encerrou as suas portas em outubro, para dar inicio à intervençao de

conservação do ediflclo e restauro de alguns elementos prevendo-se a sua reabertura no inicio de

2019.

Trata-se de uma reabilitação que está a cargo da empresa ln Situ, Conservação de Bens

Culturais, pelo valor de 79,24010oe.

Muito embora o público fique privado do acesso ao seu interior, as visitas orientadas ao

Circuito/Colação de fachadas Arte Nova, bem como boa parte das iniciativas de Serviço Educativo

continuam em funcionamento.

Mais do que uma açao de manutençao essencial à boa conservação do ediflcio e das suas

particularidades estruturais e decorativas que fazem dele um im6vel emblemático da cidade e do

movimento Arte Naval a intervençao permitirá ao Museu, aquando da sua reabertura, melhorar o

acolhimento aos visitantes e requaliflcá-Io enquanto espaço museológico de referência de Aveiro.
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38 - Caminhada "Pequenos passos, grandes gestos"

ACamara Municipal de Aveiro assoeiou-se, uma vez mais, à Caminhada -Pequenos passos,

Grandes gestos" que se realizou no dia 6de outubro, no Largo do Mercado Manuel Firmino.

Tratou-se da 98 edição da Caminhada solidária que teve como finalidade promover a

sensibilizaçao à comunidade acerca do trabalho desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o

Cancro, designadamente, apoio social e económico apessoas com doença oncológica e atividades

de suporte emocional amulheres aquem foi diagnosticado cancro da mama,

Foi promovida pelo Núcleo Regional do centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro e

Movimento Vencer eViver em parceria com aCMA.

39 - Ano Letlvo 2018119 - Protocolos de Colaboraçlo

Refeições Escolares

Na Reunião de 4 de outubro, o Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de

ColaboraçAo com o centro Social e Paroquial de São Jacinto (5.994,08€), Florinhas do Vouga

(1,673,44E), o Centro Social de Esgueira (1.373,32€) e o Centro Infaneia Arte e Qualidade

(1.339,50E), num valor total estimado de 10.380,34€, para a implementaçao de serviços de refeições

escolares destinadas aos alunos do 1° Ciclo do Ensino Básico (1° CEB) - uma responsabilidade da

CMA - prevendo·se um total de 404.325 refeições aservir durante oano letivo de 2018/2019.

Apolo"Gestlo Escolar

Para a área da educação, o Executivo Municipal deliberou também, na mesma ReuniAo,

aprovar os Protocolos de Colaboração, no valor de 112.829,75€, com os Agrupamentos de Escolas

do Munielpio de Aveiro, para o Apoio à Gestão Escolar. Este é um importante instrumento de

colaboração entre a CMA e a Comunidade Educativa. que permite auxiliar os Agrupamentos nas

despesas correntes, inerentes ao funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré·Escolar e

31



, cÀM.ARA MUNICIPAL
.A."VEIR..D

do 1° CEB da rede pública municipal ena atribuiçao de auxllios económicos aalunos carenciados do

1° CEB nos quais se introduziram aumentos de 20% em relação ao ano anterior.

Desporto I Pavllh6es Desportivos eJudo na Escola

Empenhado na promoção da prática. cultura desportiva. e na rentabilizaçao dos espaços

desportivos, o Executivo Municipal aprovou ainda, a 4 de outubro, os Protocolos de Colaboraçao

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

instalações desportivas. num inves~mento total de 51 .600€.

Os Protocolos foram firmados com oAgrupamento de Escolas de Aveiro. no valor de 8.400E,

para acedência do pavilhao gImnodesportivo da Escola Básica João Afonso, com oAgrupamento de

Escolas de Esgueira, no valor de 16.800€, para a concessão do pavilhão Aires Barbosa e do

pavilhão Jaime Magalhles Lima, com o Agrupamento Dr. Mário Sacramento, no valor de 13.000€,

para adisponibilizaçao do pavilhão eginásio da Escola Básica 213 de Aradas. com o Agrupamento

de Escolas José Estevão, no valor de 8.400€. para autilizaçao do pavilhao da Escola Básica 213 de

São Bernardo e ainda com o Agrupamento de Escolas Rio Novo do Prlncipe, no valor de 5.000E.

para acedência do pavilhão de Cacia.

Trata-se de um investimento, que irá permitir autilizaçao pelos vários clubes e associações.

de instalações desportivas por todo o Municlpio, durante a semana, em horário p6s-le~vo, e ao fim

de semana. até 31 de agosto de 2019.

Na linha da estratégia politica de valorizaçao da edacaçâo e do desporto, o Executivo

Municipal deliberou por fim, nesta mesma Reunião de 4 de outubro, aprovar o Protocolo de

Colaboraçao com a Associação Escola de Judo Nuno Delgado, no valor de 8.324.40€, para dar

continuidade ao projeto AJudo na EscolaA, que obteve uma avaliaçao positiva por parte das turmas

do 1° CEB participantes (70 turmas).

AJudo na EscolaAé uma atividade promovida pela Câmara Municipal de Aveiro. e no qual a

Escola de Judo Nuno Delgado está associada enquanto entidade parceira. Trata-se de um projeto

que visa a promoçao da modalidade de Judo, junto de todos os alunos que frequentam o 3° e 4°

anos de escolaridade.
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40 - Programa de Educaçilo para o Empreendedorlsmo

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 deliberou,

na ReuniAo de 4 de outubro, aprovar as Normas de Participaçao do Concurso liA Tua Ideia Conta·

(destinado ao Ensino Secundário e Profissional), e aprovar as Normas de Participação e a

disponibilizaçao de 10.00OE para o Concurso ·Uma Ideia, Um Projeto, uma Açao· (destinado ao

Ensino Básico 1,°,2,° e3.° Ciclos), aser implementado pela CMA.

41 - Protocolo de Apoio Desportivo ao CAR Surf de Slo Jacinto

o Executivo Municipal deliberou, na ReuniAo de 4 de outubro, tomar conhecimento do

Protocolo de apoio ao desenvolvimento desportivo, estabelecido entre a Fundaçao do Desporto ea

Câmara Municipal de Aveiro, para o ano de 2018, para a implementaçao do Programa de

DesfibrilaçAo Automática Externa, no Centro de Alto Rendimento de Surf de SAo Jacinto (CAR Surl),

Este programa está inserido no eixo de modernizaçAo de infraestruturas, operacionalizado

através da medida de apoio à capacitaçao para a Emergência e Segurança nos CAR, promovida

pela Fundaçao do Desporto.

42 - Delegaçlo de Portugal no Comité das Regiões da Unlilo Europeia

o Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento, na ReuniAo de 4 de outubro, da

composiçAo da Delegaçao de Portugal no Comité das Regiões da UniAo Europeia, por decisAo do

Conselho de Ministros de 13 de setembro de 2018, e ap6s consulta à Associaçao Nacional de

Municípios Portugueses, que integra o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, como membro

efetivo.
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43 - Semana Cultural BeJrl2018 - Casa das Beiras de Toronto

A Semana Cultural Beirã 2018, organizada pela Casa das Beiras de Toronto, aconteceu de

22 a 29 de setembro. na cidade de Toronto, no Canadé econtou com apresença do Presidente da

Câmara Municipal de Aveiro. como convidado de honra.

44 - Apolo do Municlplo de Aveiro à Assoclaçlo Arte no Tempo para o Biénio 2018
2019

AAssociação -Arte no Tempo· constitui um agente cultural da região edo pais, promovendo

acultura musical contemporânea através de açOes de captação, formaçAo efidelização de públicos.

Neste âmbito. a AssociaçAo. apOs ter visto aprovada asua candidatura pela Direçao Geral

das Artes. para o desenvolvimento de um conjunto de açOes no biénio 2018-2019. solicitou à

Câmara Municipal de Aveiro, um pedido de apoio pontual para a realização das referidas atividades.

Considerando a importância do programa, que se traduzirá num ciclo de recitais,

nomeadamente. no 10 Festival Itinerante de Percussão, nos segundos Reencontros de Música

Contemporânea e num serviço educativo que realizará 36 sessões em vérias escolas do Municlpio,

oExecutivo Municipal. na ReuniAo de 4de outubro. deliberou aprovar oapoio pontual do projeto Arte

no Tempo -2018/19, no montante de 10.000.00€.

145-UquldaçAo da Empresa Munldpal TEMA

oExecutivo Municipal. na ReuniAo de 4 de outubro, deliberou aprovar o Relatório Final dos

Liquidatérios, com efeitos a31/08/18 eas Demonstrações Financeiras, para operíodo compreendido

entre 0110112018 e31/08/18, da Empresa Municipal TEMA - Teatro Municipal de Aveiro, permitindo

assim aliquidação da empresa edando cumprimento ao disposto na Lei 50/2012.
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A escritura de liquidaçao aconteceu no passado dia 27 de setembro de 2018. e significa o

encerrar de mais um moroso e complexo processo. no trabalho de reorganizaçAo financeira e

estrutural da Câmara Municipal de Aveiro. que teve inicio no anterior mandato (2013/2017). e que

tem odevido seguimento no atual (201712021).

[ 46 - MoveAvelro - GestAo de Recursos Humanos

Na sequência da dissoluçAo da empresa municipal MoveAveiro - Empresa Municipal de

Mobilidade, E.E.M., foram assinados Acordos de Mobilidade de Cedência de Interesse Público

(ACIP's), com vários trabalhadores da referida empresa, para assegurarem as atividades objeto de

intemalizaçAo no Municlpio de Aveiro.

Os acordos vigoraram a partir do dia 0110912015, pelo perlado de 12 meses, tendo sido

prorrogados até à conclusao do respetivo procedimento concursal, que aconteceu a27 de agosto de

2018, com apublicaçao da Lista Unitária de Ordenaçao Final dos Candidatos Aprovados. tendo para

isso contribuldo odemorado processo (que continua em desenvolvimento) de liquidaçao da empresa

municipal. Com a conclusao do procedimento concursel, os trabalhadores que não integraram a

Lista Final dos Candidatos Aprovados, assinaram a 1 de outubro de 2018, novos contratos de

trabalho em funçOes públicas por tempo indeterminado, com aCMA.

Ao mesmo tempo, tendo em consideraçAo a nova Estrutura Orgânica da CMA. em vigor

desde 1de abril de 2018, idenUficou·se a necessidade de recrutar mais 1Assistente Técnico para

desenvolver aUvidades de natureza permanente na Divisao de Administraçao Geral- Subunidade de

Tesouraria. e que encontram num dos candidatos aprovados no concurso, a competência,

experiência, habilitações eocomprometimento necessário ao exerclcio das funções.

De acordo com o enunciado, o Executivo Municipal, na Reuniêo de 4 de outubro, deliberou

autorizar acontrataçao de mais 1Assistente Técnico. através da Reserva de Recrutamento Interna,

constante da Lista Unitária de OrdenaçAo Final dos Candidatos Aprovados.

Assim sendo, na mesma ReuniAo, o Executivo Municipal. deliberou também comunicar à

empresa MoveAveiro - Empresa Municipal de Mobilidade, E.M.M. (em Iiquidaçêo), a necessidade
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de, no imediato. promover o processo de despedimento coletivo dos trabalhadores não contratados,

prosseguindo as múltiplas tarefas visando oencerramento da sua operaçfto easua IiquidaçAo.

47 - AdJudicaçio da reabllitaçlo das coberturas em terraço do Mercado Manuel
Firmlno

o Executivo Municipal, na ReuniAo de 4 de outubro. deliberou tomar conhecimento do

despacho do Presidente, que adjudicou a empreitada de reabilitaçao das coberturas em varanda

(terraços) do Mercado Manuel Firmino, à empresa PEMI - ConstruçAo de Engenharia, Lda., pelo

valor de 59.943.01€ (+IVA) eum prazo de exeeuçãc de 60 dias.

A existência de muitas infiltraçOes nas lojas do Mercado. provenientes de patologias na

impermeabilizaçao das coberturas em varanda deste equipamento, determinou a urgência desta

intervençao. para terminar com um problema que danifica o património e prejudica o comércio e os

bens dos concessionérios das lojas.

48 - AdJudicaçlo da recuperaçAo de 24 Habltaçles Sociais

A politica social de habitaçao da Câmara Municipal de Aveiro tem como um dos principais

objetivos a promoçAo do acesso à habitaçao pelas famllias mais carencladas, trabalho que tem

vindo a ser desenvolvido de forma intensa, mas equilibrado. através do levantamento das

necessidades de intervençao eplaneamento do investimento com sustentabilidade financeira.

Assim sendo, o Executivo Municipal. na ReuniAo de 4 de outubro. deliberou tomar

conhecimento do despacho do Presidente, que adjudicou a empreitada de recuperaçao de 24

habitações sociais nas urbanizações de Santiago. Cacia e CaiAo. à empresa Xavieres. Lda.• pelo

valor de 168.496.00€ (+IVA) ecom um prazo de execuçao de 90 dias.
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49 - Munidpio de Aveiro acolheu a 3- reunilo da rede "Culture Next"

oMuniclpio de Aveiro acolheu, nos dias 1e2de Outubro, a terceira reunião da rede Culture

Next a qual a cidade de Aveiro integra enquanto membro fundador. A propósito desta reuniao

estiveram reunidos em Aveiro gestores culturais representantes de seis palses europeus,

designadamente Roménia, Lituânia, Hungria, Reino Unido e Portugal estando representadas por

Portugal as cidades de Aveiro, Braga e Faro.

A Rede Culture Next foi fundada em 2017 em Cluj, na Roménia, integra antigas e atuais

cidades candidatas a capital Europeia da Cultura e tem como âmbito a partilha de boas práticas

sobre estratégias de desenvolvimento cultural nas cidades e a promoção do desenvolvimento de

projetos em cooperação e parceria.

No âmbito desta reunião de trabalho, os membros da CuItUf9 Next tiveram oportunidade de

visitar a cidade de Aveiro e conhecer em maior detalhe alguns locais e elementos essenciais da

dimensAo cultural da cidade e do seu potencial de desenvolvimento. As sessões de trabalho

pennitiram conhecer casos de estudo das cidades participantes, discutir em conjunto desafIOS

comuns, assim como apresentar projetas que venham a poder concretizar-se através de parcerias

europeias entre os membros da rede.

A organização deste encontro internacional incluiu também uma sessão de trabalho para

partilha de experiências e de boas práticas sobre Estratégias de Desenvolvimento Cultural nas

Cidades e contou com a presença de dois peritos internacionais - Mattjis Maussen (consultor

independente especialista em Capitais Europeias da Cultura e Stefan Teisanu (Gestor cultural e

diretor do Centro Cultural de Cluj, Roménia).

Ap6s duas reuniões iniciais em Cluj-Napoca, a reunião da Cultura Next em Aveiro foi

particularmente importante no que diz respeito à definição dos objetivos futuros da rede,

nomeadamente ao nlvel da sua potencial influência na definição de politicas culturais europeias. Por

outro lado, o plano de trabalhos desenvolvido e o acolhimento pelo Municlpio de Aveiro foram

entendidos pelos demais membros da rede como uma boa prátca e um fonnato a seguir nos

próximos encontros, tendo apróxima reuniao ficado agendada para maio de 2019, em Debrecen.
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A reunião da Rede Cultura Nexf integra-se no processo de elaboração do Plano Estratégico

para aCultura do Municlpio de Aveiro.

50 - Acampamento Municipal de Escuteiros "ESCUTAMA 2018" - primeira edlçAo

Realizou-se de 5 a 7 de outubro, no Centro Nacional de Formação Ambiental de São

Jacinto, o primeiro Acampamento Municipal de Escuteiros I ESCUTAMA. com aparticipaçAo dos dez

Agrupamentos de Escuteiros do Municlpio de Aveiro, do Presidente da CMA e do Vereador JoAo

Machado.

O ESCUTAMA, sob o lema "Abraço à Ria", teve como principal finalidade a divulgaçAo da

história de Aveiro. reforçando a identidade dos mais Jovens enquanto Aveirenses, assim como a

preservaçAo do meio ambiente, visando a mobilizaçAo dos Cidadãos utilizando os Escuteiros como

um instrumento de intervenção junto da Comunidade Aveirense.

O ESCUTAMA integrou vérias açOes no seu programa, das quais se evidenciaram a

realizaçao de atividades em parceria com o Regimento de Infantaria n.010, a exploraçao da área

urbana (Marginal frente-Ria, acesso público ao Molhe Norte da Barra de Aveiro) e da Reserva

Natural das Dunas de SAo Jacinto.

OCentro Nacional de Formação Ambiental, local onde ser realizou o Acampamento. é uma

importante valência Municipal, de âmbito Nacional e Europeu. dinamizando atividades de relevância

na sensibilizaçAo eformaçAo ambiental e social, que necessita de uma requaliflcaçAo acurto prazo,

contribuindo este Acampamento Municipal para a promoção do Centro e sua futura melhoria para a

qual a CMA assumiu o compromisso de investir num plano em estudo, a acordar com o Corpo

Nacional de Escutas.

No Municlpio de Aveiro o movimento escutista envolve cerca de 820 Jovens distribuldos por

dez Agrupamentos de Escuteiros que desenvolvem de forma permanente a sua atividade nas

comunidades em que se encontram inseridos.

38



, CÀMARA MUNICIPAL
.A.VEIR.C>

! 51 - lntervençio Da IgreJo do. CllJ'lllOlitol

Estâ em curso aempreitada de reabilitaçao da cobertura da Igreja das Carmelitas, integrada

na intervençao que o Instituto de Gestao Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) estã a

desenvolver no antigo Convento das Carmelitas (também ao nlvel da sua cobertura e de vérias

patologias ligadas à infiltraçao de água e outras), ediflcio onde está instalado o Tribunal

Administrativo eFiscal de Aveiro, representando um investimento de aproximadamente SO.OOO€.

Recorde-se que em agosto de 2017 a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) assinou com o

IGFEJ um Memorando de Entendimento entre ambas as entidades, cumprindo mais uma etapa

importante do processo de negociaçao e acordo para a gestao dos ediflcios dos Tribunais em

Aveiro, no qual ficou estipulada a realizaçao de obras de preservaçao do ediflcio garantindo as

devidas condiçOes de trabalho dos Profissionais do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro e dos

Cidadaos utilizadores.

A Igreja das Carmelitas representa um novo Monumento que a CMA quer receber em

delegaçao de competências pela DireçAo Regional de Cultura do centro (DRCC) I Ministério da

Cultura, estando atualmente adesenvolver o trabalho de levantamento e caracterizaçao do ediflcio

em equipa com a DRCC, com o objetivo contratar o projetista para elaboraçAo do projeto de

reabilitaçAo do espaço, utilizando os 200.000E de fundos comunitários contratualizados entre aCMA

eocentro 2020 no âmbito do Pacto de Desenvolvimento eCoesao Territorial da RegiAo de Aveiro.

Aaposta na qualificaçAo do património edificado de relevante interesse cultural epúblico ea

sua disponibilizaçao aos CidadAos, é concretizada com mais esta intervençao na Igreja e no

Convento das Carmelitas, que integra um trabalho de Equipa Institucional que a CMA tem vindo a

conseguir materializar com o IGFEJ eaDRCC.

152-Teotro AvelreIu. -l'rGgromo do trimestre

oTeatro Aveirense (TA) apresentou a sua programaçAo para o último trimestre de 2018,

com destaque para os Festivais, Ciclos de programa eCoproduçOes.

39



, cÁMARA MUNICIPAL
.AVEIR.O

Festivais

Ao nlvel dos Festivais, destacam-se 3 ações. No dia 4de novembro. domingo, pelas 21 h30,

os "Danças Ocultas·, inserido no Festival Misty Fest do qual o Teatro Aveirense faz parte, subiram

ao palco, com o seu convidado especial Jaques Morelenbaum. No dia 28 de novembro, quarta-feira,

pelas 21h30, é a vez de receber os "Festivais de Outono·, com o concerto de encerramento pela

Orquestra Filarmonia das Beiras e as Orquestras de Cordas e de Sopros do Departamento de

Comunicaçêo eArte da Universidade de Aveiro.

A7 de dezembro, sexta-feira, pelas 21h30, o Teatro recebe o "Festival Termómetro·. criado

em 1994, através da ideia original do radialista eapresentado Fernando Alvim.

Clclol dePrograrnaçlo

Em termos de Ciclos Regulares de Música às Quintas na Sala Estúdio ecomo tem vindo a

ser bom hábito, oTA apresenta neste último trimestre, "Há Noite, no Estúdio· e "Novas Quintas·.

Da mesma forma, mantém-se os Ciclos de cinema às terças-feiras com. .IOS Filmes das

Nossas Terças', às 21h30, uma organizaçêo do Plano Obrigatório.

Coproduç6e8

Nos dias 19 e 20 de outubro, sexta-feira e sábado, Aveiro recebeu, através do Teatro

Aveirense. a coprodução "Margem·, do coreógrafo Victor Hugo Pontes, com sessão para público

escolar no dia 19, epúblico geral, no dia 20.

"Bella Figura· do encenador e futuro diretor artlstico do Teatro Nacional de Sêo João do

Porto. Nuno Cardoso é outro dos destaques trimestrais, e que acontece no dia 09 de novembro,

sexta-feira, às 21 h30,

Para além dos ciclos dos festivais, dos ciclos de programaçêo ecopreduções, apresentámos

também. os destaques da programaçêo geral do último trimestre de 2018 do Teatro Aveirense.

No dia 21 de outubro, domingo, às 21 h30, a Banda Sinfónica de Aveiro e os Clarinetes Ad.

Libitum, apresentou o "Desconcerto·. De 26 a 31 de outubro e no dia 2 de novembro, foi passivei

assistir àÓpera com a"Casinha de Chocolate·, realizada pela Orquestra Filarmonia das Beiras e a

40



, CÃMARAMUNIClPAL
AVEIRO

Direçao artlstica e musical do maestro António Vassalo. Com sessões para o pOblico escolar e dia

27/10, às 16hOO, para pOblico geral.

Em novembro, no dia 22, segunda-feira, às 21h30, sobe ao palco IThis Is not Your Cup· da

Companhia Palcos Instãveis I Segunda Casa da Companhia Instãvel. No dia 24, quarta-feira, às

21h30, serã a vez da Companhia Amarelo Silvestre atuar em Aveiro, com a peça ·Canas 44-.

Enquanto que no dia 30, sexta-feira, às 21h30 - AOo Alto da Ponte- de Arthur Miller e encenação de

Jorge Silva Melo da companhia Artistas Unidos. encerra o mês de novembro no Teatro Aveirense.

A cortina do ano 2018 no Teatro Aveirense encerra em dezembro. com esplrito natallcio e

com vãrios espetãculos de fazer rir pequenos e graOdos. Assim, no dia 1de dezembro, sãbado. às

21h30. entre em cena Bruno Nogueira, com o espetãculo IDepois do medo·, que marca o regresso

do artista ao Stand Up.

Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, (segunda. terça e quarta-feira) o Teatro apresenta

INoctuno-, uma cocríação de Joana Gama e Victor Hugo Pontes, dirigido a crianças a partir dos 6

anos. Enquanto que no dia 16 de dezembro, domingo. às 17hOO - Pep Bou I Experiêncies-. traz a

Aveiro um espetãculo de magia e diversão a nao perder, a partir de 3 elementos simples: Agua,

Sabão e MOsica. para crianças maiores de 3anos.

Como não podia deixar de ser, em vésperas de natal. oTeatro Aveirense encerra otrimestre

com a prestigiada companhia de Moscovo - Russian Classical Ballet, que apresenta o bailado em

dois atas - lO Quebra - Nozes·, dia 22 de dezembro, pelas 21 h30.

I53 - Teatro Aveirense - Destaques de 2019

O Teatro Aveirense tem jã definido alguns dos principais espetãculos a entrarem em cena

durante os primeiros 5 meses do próximo ano.

Para o ano de 2019, o Teatro Aveirense mantem as linhas de programaçao que têm

caracterizado a sua atividade e que tem contribuldo para uma maior dinêmica de pOblicos e um

maior relacionamento com a comunidade artlstica (local e nacional). bem como o posicionamento e

afirmBçao do Teatro Aveirense como um dos espaços mais marcantes de programação regular ao

nlvel naclonsl',
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Janeiro:

- Dias 01 e02 de janeiro - Concerto de Ano Novo pela Orquestra Fllarmonia das Beiras com

aCristina Branco eLuis Figueiredo.

• Dia 18 de janeiro, às 21h30 - ·Cabeça Ausente·, de Salvador Martinha, que marca o

regresso do artista àStand Up Comedy.

• Dia 25 de janeiro - -Box 2.0· lê uma instalaçao hologrtlfica dos coreógrafos Paulo Ribeiro,

Rui Horta e Clara Andennatt que vai ser apresentada no Teatro Aveirense. Ainstalaçêo hologrtlfica

foi criada pela Companhia Paulo Ribeiro.

- Dia 26 de janeiro, às 21 h30 - Concerto IDead Combo

Fevereiro:

• Dia 02 de fevereiro, às 21h30 - Mazgani + Nadine Khouri (Eng) Na semana em que

celebra o primeiro aniversário do seu Oltimo disco, MAZGANI presenteia-nos com uma

reinterpretaçêo do tema THE FAINTEST L1GHT em dueto com a artista britânica NADINE

KHOURI. A cantora vai juntar-se a Mazgani em palco para um espetéculo especial e exclusivo no

Teatro Aveirense.

- Dia 09 de fevereiro, às 21h30 - ·Os Vizinhos de Cima·, com Ana Brito e Cunha, Rui Melo,

Fernanda Serrano ePedro Lima.

- Dia 14 de fevereiro, às 21h30 - lIFestival Montepio às Vezss oAmo~

- Dia 16 de fevereiro, às 21h30 - MA Casa de Bemarcla Alba· é uma criaçAo de Joao Garcia

Miguel, que tem como inspiraçAo o texto de Federico Garcia Lorca e que faz um apelo contra o

isolamento que aumenta no mundo. Esta peça é uma coproduçêo da Companhia Joao Garcia Miguel

eo Teatro Aveirense.

- Dia 23 de fevereiro - -Clarao· da Companhia Circolando.

Março:

• Dia oa de março, às 21h30 - Glenn Miller Orchestra, caso de sucesso em Portugal onde

esgotam sempre as salas por onde passam, vao estar no Teatro Aveirense, para nos encantarem

com temos como: Moonlight Serenade, ln The Mood, Tuxedo Junction ou Chattanooga Choc Choco
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Ray McVay dirige cerca de 20 talentosos músicos e cantores nesta big band que em duas

horas de espetáculo, como num estalar de dedos, nos faz recuar até aos anos trinta.

- Dia 30 de março, às 21h30 _. Walking with KyliãnA da companhia Paulo Ribeiro.

Abril:

- Dia 30 de abril, às 21 h30 - Aurea • sobe ao palco do Teatro Aveirense.

Maio:

•Dia 17 de maio, às 21 h30 - Eline Elias artista vencedora de múltiplos Grammy's.

Em 2017 a artista com o seu disco • Dance of Time-, ganhou um Grammy Latino na

categoria de: Melhor Álbum de Jazz do ano, ap6s ter recebido duas nomeações: Melhor Álbum de

Jazz Latino eMelhor Artista.

• Dias 30, 31 e 01 de junho - Festival Criatek - Criatividade Digital eTecnologia

CRIATEK - Criatividade Digital e Tecnologia é um evento anual que promove a criaçao

artfstica e une artes digitais e tecnologia em espaço público e patrimonial. Incita à Ugaçao entre

mem6ria flsica, imaterial e modernidade através de atos criativos nas ãreas digitais e eletrOnicas,

criando no público uma nova experiência com os espaços e com a mem6ria coletiva - entre o

efémero edefinitivo, egerando, assim, opatrim6nio do future.

oTeatro Aveirense para além da sua programaçAo oficial também acolhe no seu espaço

espetãculos das Associações Culturais da RegiAo de Aveiro, assim como, de outras instituiçOes da

RegiAo. Para este último trimestre de 2018, vamos receber 8 espetãculos, bem como, oficinas e

workshops complementares, aos espetáculos da pregramaçAo oficial.

54 - Seleçlo Nacional de Sub-17 disputou qUBUtlcaçlo para o Europeu em Aveiro

oEstádio Municipal de Aveiro (EMA) recebeu os três jogos da seleçAo nacional de sub-17,

no 1.0 Torneio de Apuramento para o Euro'2019, eque aconteceram entre 10 e16 de outubro,

sempre com entrada livre.
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Trata-se de mais uma açao conjunta da CAmara Municipal de Aveiro com a Federaçao

Portuguesa de Futebol. numa aposta clara na dinamizaçAo e rentabilizaçao desta importante

estrutura desportiva do Municlpio eda RegiAo.

De resto, aequipa das Quinas venceu as três partidas (Portugal 10 - OCazaquistao,

Portugal 3-1 Bielorússia ePortugal 5-1 Pais de Gales) no ~Grupo 11· do Tomeio de Qualificaçao

para oEuropeu de 2019, qualificando-se assim para aprOxima fase - Ronda de Elite - acaminho da

fase final da competiçAo, que se vai realizar na República da Irlanda.

55 - Exposição "Big Brother" no Museu de Aveiro

Está patente ao público, no Museu de Aveiro I Santa Joana, até 18 de novembro, a

exposiçAo de pintura IBig Brother' da autoria de Pedro Rocha.

Na inauguraçAo da exposiçAo, que aconteceu a13 de outubro. Pedro Rocha, artista plástico

aveirense emergente na Arte Contemporânea fez a apresentaçao de um conjunto de trabalhos tipo

lrostoS·, complementado com três pinturas de grande formato (animais em extinçAo que chama a

atençao e sensibiliza para este drama hodiemo), rematando com uma outra pintura de grande

formato - TI" - que apelou àreflexêo sobre os media na sociedade atual.

O autor participou já em diversas exposiçOes coletivas e a sua obra revela um grande

sentido de composiçAo, domlnio do desenho, da cor, das técnicas, entre outras, patenteando uma

particular sensibilidade atemas prementes do mundo de hoje - da poluiçAo às alterações climáticas,

dos comportamentos individuais aos modelos que asociedade atual propõs aos jovens.

IS6 - CreArt - Rede de CIdades para a erlaçIo artIstIea

Aveiro está ser palco de duas iniciativas de relevo do projeto CreArt IRede de Cidades para

a Criaçao Artlstica contando com a presença de participantes de várias cidades parceiras deste

projeto integrado no programa Europa Criativa da UniAo Europeia.
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Entre 29 e 31 de outubro decorreu o seminário Internacional de Curadores. Intitulado "What

is to curate an exhibition. Prssenting the Past, narrating the present·, orientado pela Doutora Mariana

Pinto dos Santos, reconhecida curadora de arte contemporênea e Investigadora Auxiliar na

Universidade Nova de Lisboa. Oseminário que teve lugar no auditório do Museu de Aveiro ISanta

Joana contou com um programa te6rico-prático que incluiu a visita ao Departamento de

Comunicaçao eArte da Universidade de Aveiro (DeCA - UA) eao Museu de Serralves.

Destinado em primeira instância a curadores e artistas das cidades parceiras do projeto

CreArt, concorreram ao seminário cerca de 22 curadores tendo sido selecionados 14, provenientes

de Aveiro (3), Clermont-Ferrand (1), Génova (2); Kaunas (1), Liverpool (2), Skopje (1), Valladolid (2)

eZagreb (2).

R88idAncla Artrltlca

Entre 3 e 30 de novembro decorre a Residência Artlstica CreArt Aveiro, que tem lugar na

VIC Arts House eacolhe três artistas selecionados entre as 31 candidaturas rececionadas.

Seguindo as normas constantes da abertura de candidaturas, foi selecionado um artista de

Aveiro, Tiago Verdade de Oliveira, bem como duas artistas provenientes de Génova e Zagreb.

respetivamente Nuvola Ravera eDarija Jelinfi~,

Durante o perlodo da residência está programado um fim de semana de open studio, em

que os artistas recebem a visita do público aveirense para acompanhar o seu trabalho (17 e 18 de

novembro). No dia 29 de novembro será feita uma apresentaçao final dos trabalhos realizados.

Estão também abertas as candidaturas à exposição itinerante CreArt 2019, intitulada '700

Third Spacs· que tem como curadora Jovanka Popova (Skopje - Macedónia e decorre em Lecce

(Itália), Zagreb (Croácia) eClermont-Ferrand (França).

Lembramos que aCreArt, representada por Aveiro em Portugal, é um projeto de cooperação

cultural que reúne cidades e instituiçOes europeias com o intuito de fomentar a criatividade através

do trabalho em rede, da partilha de experiências e de boas práticas, contribuindo para a afirmação

da Cultura eda indústria criativa de Aveiro Cidade e Região, como setor de referência, competitivo e

gerador de desenvolvimento.
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57 - Acordo de indemnização com a Ria Blades, SoA. e reabllitaçlo da Rua do Freixo·
Verba

No êmbito da expansão da fábrica da empresa Ria Blades. S.A., localizada na Zona

Industrial de Soza, no Municipio de Vagos, foram executadas. nos anos de 2016 e 2017, obras de

construção, durante as quais a referida empresa fez circular veIculos pesados e maquinaria pela

Rua do Freixo. no MunicIpio de Aveiro, eque danificaram de forma profunda este troço.

Esta via municipal de ligação entre Aveiro e Vagos não se encontra projetada para a

utilizaçao, com a carga e frequência dos referidos veIculos, já que o arruamento está assente em

zona barrenta. causando assim o aluimento no piso, e consequente condicionamento à circulaçAo

pelos seus demais utilizadores.

Após diversas reuniões entre aCAmara Municipal de Aveiro eaRia Blades SA, foi possIvel

chegar a um entendimento para que esta empresa doasse o projeto de execuçAo da obra e

assumisse as respetivas despesas, na parte proporcional dos danos. tendo em conta a necessidade

da CMA em proceder à execuçAo da empreitada de reposiçao das condiçOes de normal utilização

daquela estrada ede beneficiaçAo da mesma.

Para permitir o inIcio do importante processo de reabilitação da via, o Executivo Municipal

deliberou aprovar, na Reunião de 18 de outubro. aminuta de acordo de indemnizaçAo da Ria Blades

S.A. àCâmara Municipal eaceitar adoação do projeto eexecução da empreitada.

Abertura do concurso p6blico

Na mesma reunião e no seguimento desta deliberação, o Executivo MunIcipal deliberou

ainda aprovar a abertura do procedimento por concurso público para a reabilitaçao da supracitada

Rua do Freixo, pelo valor base de 144,OOO.00€ (+ IVA), com um prazo de execuçAo previsto de três

meses.

A intervenção incidirá na repavimentação da atual via, com o melhoramento da fundaçAo

junto às bermas. de modo a manter constante o perfil transversal de 5 metros, a regularizaçAo do

pavimento betuminoso existente ecolocação de nova camada de desgaste. Ao mesmo tempo serão

construldas valetas em meia cana de betão. nos primeiros 200 metros e na restante extensão da
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rodovia será moldada em terra para drenagem de éguas pluviais, sendo ainda efetuado otratamento

de sinalização horizontal evertical.

Um investimento além da reposiçAo do antigo estado da Rua, sendo esta uma opção politica

conhecida da CMA, de valorizaçao dos arruamentos municipais, trazendo mais segurança econforto

para condutores epsOes, ecom capacidade de se manterem por vérias geraçOes.

58 - Licença para Instalaçlo de infraestrutura flutuante de restauraçlo e bebidas no
Canal das Pirimldes

oExecutivo Municipal. na Reunião de 18 de outubro. deliberou aprovar oprojeto eautorizar

a instalação de uma infraestrutura amovlvel flutuante de restauração e bebidas, bem como a

estrutura de apoio e atracaçao, embarque e desembarque, por parte da empresa Ideias Salgadas,

Lda., na zona VIII do Canal das Pirêmides. de acordo com as condiçOes estabelecidas no

Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro.

A empresa tem um prazo de dois meses para a instalação da infraestrutura de epolo, sob

pena de caducidade da presente autorizaçAo.

59 - Abertura de novo concuno púbHco para reabllitaçlo da Rua Direita de Verba

oExecutivo Municipal, na Reunião de 18 de outubro, deliberou aprovar a abertura de um

novo procedimento por concurso público, para a reabilitação da Rua Direita de Verbal pelo valor

base de 470.000.0OE (+IVA), com um prazo de execução de 180 dias. Adecisão acontece após a

CMA ter decidido, através de despacho do Presidentel não adjudicar oprocedimento anterior, de 10

de agosto último, por considerar que nenhuma das propostas apresentadas se coadunava com as

necessidades da empreitada.

A recuperação prevê a instalaçao da rede de gés natural numa extensão de 390 metros,

para além das infraestruturas de éguas pluviais ao longo de todo otraçado.
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Esta rua é um eixo transversal periférico à cidade de Aveiro de muita relevancia, ligando as

povoaçOes de Nariz e Póvoa do Valado à zona Este dos municlpios de Vagos e Ilhavo 

nomeadamente à populaçao da Palhaça.

60 - Acordo de regularizaçlo de obrigações entre a CM Aveiro e 8 Matadouros da
Beira Litoral, S.A.

Após a venda em hasta pública do terreno urbano do antigo matadouro. na rua do Sacobão à

antiga EN 109, em Aradas, à empresa Irmãdona Supermecados SA, pelo valor de 2.555.000,OO€, e

respetiva homologaçao do Auto de Arremataçao, era necessário regularizar as obrigações entre a

Camara Municipal de Aveiro eaMatadouros da Beira Litoral, SA .

Desta forma ede acordo com o protocolo celebrado à altura entre a CMA e a PEC-LUSA 

Indústria de Produtos Pecuérios de Aveiro, Coimbra e Viseu. SA (07SETOO) e posteriormente com

aMatadouros da Beira Litoral, S.A. (160UTOB), oExecutivo Municipal, na Reunião de 1B de outubro.

deliberou aprovar o acordo de regularizaçAo de obrigações entre as partes. que prevê aentrega de

40 por cento do valor da venda do terreno (1.022.000.00€) eopagamento de 183.64B.32E relativo à

escritura pública de permuta de prédios, à referida empresa. Por sua vez, a Matadouros da Beira

Litoral, S.A. compromete-se a entregar à CMA o valor de 150.000.0oe pela realização de obras de

urbanização do espaço.

Oacordo seguiu para fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

61- Celebraçlo de contrato de arrendamento relativo a realojamento

O Executivo Municipal. na ReuniAo de 18 de outubro. deliberou aprovar a celebração do

contrato de arrendamento relativo ao realojamento da arrendatária do imóvel localizado na Rua D.

António José Cordeiro, n.037, lugar da Forca. em Aveiro.

Em causa estava o acordo celebrado em 27 de julho de 2011 entre a Camara Municipal de

Aveiro e os proprietérios do citado imóvel, que previa a cedência graciosa de 159m2, para
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reperfilamento da via, ficando acargo da CMA as respetivas obras (muros de vedação nas áreas de

corte. bem como reforçar (se necessário) aestrutura do corpo edificado existente) eo realojamento

da arrendatéria.

Será assim posslvel, proceder à retificação do entroncamento entre a Rua D. Conceição

Maria dos Anjos e a Rua D. António José Cordeiro, aumentando as condiçOes de segurança na

circulação automóvel e de uma forma mais evidente a circulação pedonal. com a construção de

passeios públicos.

Após vários anos de negociação, oacordo agora obtido com aarrendatária disponibiliza-lhe

uma fração T1, enquadrado no regime de exceção do Regulamento Municipal das Habitações

Sociais propriedade do Municlpio de Aveiro, não sendo por isso necessário a realização de um

concurso para oefeito.

62 - Licenças de transportes turisticos do Município de Aveiro

No seguimento da valorização do território. nomeadamente das zonas envolventes dos

Canais Urbanos da Ria de Aveiro, a CMA tem vindo a fomentar a diversidade na oferta turlstica

local.

oExecutivo Municipal deliberou por isso, na Reunião de 18 de outubro, aprovar aemissão

de seis licenças temporárias, para os veiculos de Indole e fruição turlstica do Municlpio de Aveiro,

válidas entre 1de dezembro de 2018 e31 de maio de 2019, mantendo asituação vigente.

ORegulamento da Gestão da Mobilidade em vigor, não permite arenovação destas licenças

provisórias por tempo superior aum ano, sendo objetivo da CMA no processo de revisão do referido

Regulamento (aberto por deliberação de Câmara de 21DEZ17), alterar essa norma, permitindo

licenças de médio prazo que serto colocadas a concurso público logo que o novo Regulamento

entre em vigor, contribuindo também por essa via para continuar o crescimento turlstico registado

nos últimos anos no Municlpio de Aveiro.

No âmbito do processo de revisão dos Regulamentos Municipais, o Regulamento de Gestão

da Mobilidade, encontra-se disponlvel para consulta pública até ao próximo dia 14 de novembro.
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163- DoeçlIe. 80 Maseu da CIdade de Aveiro

oExecutivo Municipal, na Reunião de 18 de outubro. deliberou aceitar a doaçao feita pelo

projecionista aveirense Álvaro Rosa Dias. de uma máquina de projeçao de cinema, uma lente, uma

moldura com sete fotografias, duas fotos awlsas, uma fita f11mica, uma caixa de fita f1lmica

"Columbia Filmes de Portugal, S.A.R.L. Lisboa~, duas bobines e um artigo do jornal Público, datado

de 17 de junho de 2003, referente ao próprio projecionista, a qual irá integrar a Reserva do Museu

da Cidade.

Na mesma reuniAo, o Executivo Municipal deliberou também aceitar a doação da obra

MCoraçAo - meu e teu", pertencente à artista Isabel Saraiva, no âmbito da sua exposição individual

que se realizou em Aveiro durante o mês de setembro, -Pontes em Bioética na Ria de Aveiro~ e que

agora irá também integrar aReserva do Museu da Cidade.

A Cêmara Municipal aprovou também o agradecimento público pela generosidade e a

cidadania ativa demonstrada pelos doadores que, com esta manifestaçAo de altrulsmo, estao a

contribuir para oenriquecimento do acervo museológico municipal.

164 - Cam(l8llha "Trifleo de Seres HumaDo."

A Câmara Municipal de Aveiro promoveu no passado dia 18 de outubro, o Dia Europeu de

Combate ao Tráfico de Seres Humanos, sob oslogan -rens que saber Tráfico Humano ainda Existe,

se não queres ser um (des)Humano então resiste~. Acampanha contou com algumas açOes de rua,

ede sensibilização ealerta para o fenómeno do TrAfico de Seres Humanos.

Nesta iniciativa participaram, como parceiros. a Escola SecundAria Homem Cristo, a Escola

Secundéria Mário Sacramento, a Escola Profissional de Aveiro eaOficina de Música de Aveiro.

A Câmara Municipal de Aveiro é uma das 52 entidades parceiras da Rede Regional do

Centro de Apoio e ProteçAo a Vitimas de Tráfico de Seres Humanos (RRCAPVTSH). Esta rede

surge no âmbito do projeto desenvolvido pela Associaçlo para o Planeamento Familiar - Centro
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(APF), que intervém desde 2008 no processo de sinalizaçAo, identificação e assistência a vitimas

através de uma Equipa Multidisciplinar espacializada para aRegião Centro.

65 - Dia Internaclonal para a Erradicaçlo da Pobreza, em Aveiro

No âmbito da celebraçAo do Dia Intemacional para Erradicação da Pobreza (17 de outubro),

decorreu no distrito de Aveiro, entre 15 e 31 de outubro, a iniciativa ·0 direito à Habitação na

perspetiva dos cidadãos sem-abrigo",

O programa da iniciativa contou, no dia 24 de outubro, no Salão D. João Evangelista de

Lima Vidal da IPSS Florinhas do Vouga. em Aveiro, com a apresentaçAo do livro -MaçA com BichoU,

de Josefa de Maltesinho, escrito a partir da hist6ria de vida de um cidadAo sem-abrigo. Seguiu-se

um debate com a presença da Vereadora da Câmara Municipal de Aveiro, Rosário Carvalho, a

Assessora do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P., Madalena Cruchinho, e

Daniela Ribeiro, do Coletivo pelo Direito à HabitaçAo e à Cidade - Habita. A moderaçAo do debate

esteve ao cargo de Emldio Abrantes - Coordenador do CRIAVEIROI NPISA - Núcleo de

Planeamento eIntervenção Sem-Abrigo de Aveiro.

Com esta iniciativa pretendeu realizar-se uma abordagem integrada da problemática do

acesso à habitação por parte dos cidadAos em situação de maior vulnerabilidade social,

equacionando aprocura de soluçOes apartir dos recursos existentes na comunidade efora dela.

Esta foi uma atividade promovida pelo Núcleo Distrital de Aveiro da EAPN Portugal I Rede

Europeia Anti-Pobreza, aRede Social de Aveiro eo NPISA - Núcleo de Planeamento e Intervenção

Sem-Abrigo de Aveiro.

66 - AnIversário do primeiro ano de mandato autárquico

Nota do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, à Imprensa, a23 de outubro de 2018:
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aHoje, dia 23 de outubro de 2018 assinalamos e comemoramos o primeiro aniversério da

tomada de posse dos Órglos Autérquicos Municipais de Aveiro, dando cumprimento aos resultados

das Eleições Autárquicas de 1 de outubro de 2017, na qual a Aliança com Aveiro reforçou a sua

maioria.

~ o programa eleitoral que os CidadSos Eleitores escolheram nesse importante ato

democrMico, que estamos a executar, com toda a determinaçSo, cuidando de terminar e consolidar

a reestruturaçSo organizacional e financeira da Cêmara Municipal de Aveiro (CMA), de aumentar a

dimensSo do investimento em projetas, obras, eventos e serviços da CMA, e de incentivar e criar

condiçdes para oaumento do investimento privado que é gerador de riqueza ede emprego.

Foi um primeiro ano muito rico e cheio de atividade, que recebe um balanço muito positivo.

Na reestruturaçSo organizacional e financeira da CMA o ano tem dado bom seguimento ao

que concretizémos no mandato anterior.

Prosseguimos o caminho da liquidaçSo das Empresas Municipais, estando aMoveAveiro jé

em fase final de vida e faltando apenas a AveiroExpo dado ter um processo mais complexo pela

existência de um sócio privado (a AIDA). Estabilizémos a concesdo dos transportes e temos um

novo prestador de serviços na gestao dos reslduos utbanos (a Veolia), duas operações de elevada

dificuldade, que se vao afirmando pela qualidade e que permitiram poupanças anuais é CMA de 3,3

milMes de euros.

Estamos a fechar com o Fundo de Apoio Municipal (FAM) a RevisSo do Programa de

Ajustamento Municipal (PAM), sendo as Grandes OprtJes do Plano e Orçamento da CMA de 2019,

que este mês vamos aprovar no Executivo Municipal e em novembro na Assembleia Municipal, o

primeiro documento de gestla que vai usar oquadro do PAM Revisto, destacando-se a reduçSo da

taxa de IMI de 0,45 para 0,4 e a reintroduçSo do IMI Familiar, o aumento da capacidade de

investimento da CMA e a antecipaçao de 2023 para 2021 do alcançar do rácio de 1,5 da dIvida em

relaçao é receita da CMA. Trata-se de uma recuperaçSo notével de uma CiJmara Municipal. que a

credibilizou ea toma hoje num bom exemplo de gestao Municipal.

Oaumento da dimensao do investimento em projetos, obras, eventos e serviços da CMA,

está cada vez mais disponlvel eaos olhos de todos.

Fruto do trabalho que temos vindo a concretizar na capacitaçSo da CMA, este foi um ano

com muitos projetas em desenvolvimento, concursos lançados e obras a arrancar e em
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desenvolvimento, com a certeza de que 2019 telá ainda mais execuçao de projetas e de obras de

diferente condiçlJo epor todo oMuniclpio.

É uma operaç§o de grande dimensao ecredibilidade, porque estamos a fazer e vamos fazer

mais, pagando a tempo e horas a todos quantos prestam seNiços à CMA. Tudo isso lutando contra

as contrariedades que estao a acontecer em Aveiro e por todo o Pais, com mais burocracia pela

legislaçao nacional, múltiplos atrasos dos Projetistas, aumento dos custos das obras e escassez de

Empreiteiros e/evando-se onúmero de concursos que nao conseguimos adjudicar.

Otrabalho da CMA no incentivo e na criaçao de condições para oaumento do investimento

privado que é gerador de riqueza ede emprego, é notório e também reconhecido.

Forte crescimento no Turismo, investimento crescente na Indústria, Comércio (de pequena,

média egrande dimensao), Habitaçao e Imobiliéria, entre outros setores, sao realidades que vamos

continuar a fazer crescer em quantidade e em qualidade, com grande importência para a vida da

Terra edas Gentes.

Aliderança politica de Aveiro é hoje indiscutlvel e quero aqui destacar a dimensSO Europeia,

onde Aveiro estIJ presente de forma muito relevante e crescente, com destaque para acontecimentos

muito recentes.

A reconduçao na representaçao de Portugal no Comité das RegiOss tem elevada

importência num tempo especial para o futuro da UniSO Europeia e de definiçao dos Fundos

Comunitérios do Pós-2020.

AaprovaçlJo da candidatura de Aveiro ao -Urban lnovative Acfion / UfA" para oprojeto que

ainda denominamos de -Aveiro Smart Citt, com 6,1 mi/Mes de euros de investimento e 4,9 milMes

de euros de financiamento a fundo perdido, a executar durante três anos, propicia a entrada de

Aveiro para um grupo especial e restrito de Cidades Europeias (onde estao as principais) e sendo a

única Cidade Portuguesa.

A candidatura de Aveiro a capital Europeia da Cultura 2027 teve neste primeiro ano do

mandato um forte impulso, ao qual vamos dar continuidade com toda a determinaçSO e cuidando

bem da sua importência estratégica.

Reiterando a Determinaçao de prosseguirmos o caminho da Mudança positiva e reformista

iniciada em outubro de 2013, agradeço a Todos quantos contribulram para a vida da CMA neste
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primeiro ano do mandato, e muito em especial aos Cidadaos peJo seu estimulo e por todos os

contributos recebidos.

Seguimos Juntos para realizar Mais e Melhor.

Contamos convosco, saibam bem que sempre contam connosco.

Com os nossos melhores cumprimentos,

José Ribau Esteves

Presidente da Cêmara Municipal de AveiroB

67 - ReabWtaçio da Rua do Gravito e Rua do Carmo

o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro autorizou. através de despachoI do dia 25 de

outubro, e na ReuniAo de 31 de outubro, o Executivo Municipal teve conhecimento da abertura do

concurso público para a reabilitaçAo da Rua do Gravito e da Rua do Carmo, no centro da cidade,

pelo valor base de 526.210,Ooe (+IVA) eum prazo previsto de execução de 300 dias.

Aobra - de vital importência em termos urbanlsticos e rodoviãrios - prevê a intervenção na

pavimentaçAo. nos passeios públicosJ na rede de éguas pluviais e na i1uminaçAo pública. A

empreitada irã desenvolver-se em três fases distintas, por fonna a garantir a melhor circulaçAo.

segurança econforto passIveis aos utilizadores das referidas vias.

168- ResbWtaçio da Rua Direita em Aradai

Estã aberto o procedimento por concurso público para reabilitaçAo da Rua Direita em

Aradas, pelo valor base de 235.000,Ooe (+IVA) e um prazo de execução previsto de 120 dias. A

autorizaçAo para abertura do concurso foi dada através de despacho do Presidente da CMA do dia

25 de outubroJ eoExecutivo Municipal tomou conhecimento na Reuniao de 31 de outubro.

Trata-se da reabilitaçAo do troço da antiga EN 335J entre a Rua Tenente Manuel Malaquias

de Oliveira e o entroncamento com aRua dos touros, na Quinta do Picado, numa extensAo de 953

metros.
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A obra prevê intervenções ao nlvel da pavimentação, sinalização vertical e horizontal,

construção e requalificação de passeios públicos e um troço de infraestruturas de águas pluviais,

entre a Rua Tenente Manuel Malaquias de Oliveira eaRua da Parola.

Na presente empreitada enconíre-se também integrada a recarga betuminosa da Rua da

Primagera.

69 - Rua dos ErvideJros - Projeto de quallficaçlo

Após a aprovação pelo Executivo Municipal, na Reunião de CAmara de 20 de setembro, da

delimitação da Unidade de Execução da Área de Atividades Econ6micas (AAE) Aveiro Norte (ainda

denominada ·Zona Industrial de Taboeira·). seguem-se os primeiros trabalhos, com acontratação do

projeto de qualificação da Rua dos Ervidelros.

Assim sendo, a CMA. através de despacho do Presidente, do dia 25 de outubro, autorizou a

abertura de procedimento por consulta prévia para a elaboração do projeto de execução, tendo em

vista aqualificação da Rua dos Ervideiros, Rua da Boavista eda Rua da Carreira Branca, pelo preço

base de 74.000,Ooe (+IVA) eum prazo de execução de 90 dias.

Sublinha-se aimportAncia desta obra, considerando que areferida Rua dos Ervideiros, situa

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

os dois polos consolidados da AAE.

Além disso. a presente intervenção servirá para adequar a via à função de ligação da

plataforma multimodal até ao n6 da A25, junto ao Estádio Municipal de Aveiro, adequando otroço às

unidades fabris e as áreas de habitação, e perspetivando o desenvolvimento da área de expansão

daAAE.

A CMA segue assim, a sua estratégia de opção politica de concretizar uma solução

integradora da Unidade de Execução da AAE Aveiro Norte, que permita requalificar esta parte do

território do Municlpio, melhorando as condições e qualidade dos espaços como fator de atração

para instalação de mais e melhores empresas, ao mesmo tempo que investimos na qualidade

ambiental e renovação paisagfstica.
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70 - Inspeçio da ponte "Requeixo - Óis da Ribeira"

A CMA através de despacho do Presidente, do dia 25 de outubro, decidiu autorizar, a

abertura de procedimento por ajuste direto, para a prestaçAo de serviços, com vista à inspeção e

avaliaçêo das respetivas condições de segurança da ponte que liga Requeixo a Ois da Ribeira, à

empresa ITECONS - Instituto de InvestigaçAo e Desenvolvimento Tecnológico para a Construçao,

Energia, Ambiente e Sustentabilidade, pelo valor de 7.300,Ooe (+IVA) e um prazo previsto de

execução de 90 dias.

Otabuleiro, que se encontra na continuidade da EM 585, tem sido alvo de vistoria atenta dos

Serviços Municipais durante os últimos anos, observando-se adegradaçêo significativa de todos os

seus elementos.

Desta forma, tendo em conta asegurança dos seus utilizadores emanutençêo da Iigaçao ao

municlpio vizinho de Águeda, a CMA investe numa prestaçêo de serviços especializada para a

avaliaçêo das referidas infraestruturas.

171-Educaçio ambleutol pora .1 oIUDOI do 1° Ciclo

A Cêmara Municipal de Aveiro em parceria com a VEOLlA Portugal S.A., desenvolve, no

âmbito do PAEMA I Programa de Açêo Educativa do Municlpio de Aveiro 2018119, uma campanha

de sensibilizaçêo ambiental junto dos alunos do 30 e40 anos do 10 Ciclo do Ensino Bãsico, de 5de

novembro a3de dezembro.

Partindo da questao "Aveiro escreve-se com quantos R?·, a atividade promete alertar os

mais novos para a importAncia de transformar reslduos em recursos, repensando a forma como

consumimos, evoluindo para uma sociedade que Reutiliza, Reaproveita e Recicla.

Serao realizados Workshops, afim de trabalhar as competências de empreendedorismo nas

crianças no contexto da economia circular dos reslduos, bem como opapel do cidadêo no bem-estar

comum.
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72 - Grandes Opçi5es do Plano e Orçamento da CMA para 2019

o Executivo Municipal deliberou, na sua Reunião de 31 de outubro, aprovar as Grandes

OpçOes do Plano eOrçamento da CMA para 2019.

Apresentamos, de seguida, uma nota sumãria sobre odocumento:

Compromisso

As EleiçOes Autárquicas de 1 de outubro de 2017 determinaram uma opção clara dos

Cidadãos Eleitores Aveirenses. pela escolha do Presidente, da Equipa e do Projeto da Aliança com

Aveiro (Coligação PSD, CDS. PPM), que com a tomada de posse realizada a230UT17 se tomou o

programa de governação do Municlpio de Aveiro para omandato autãrquico 201712021.

Ap6s um mandato muito diflcil, exigente e realizador em obra, eventos. ações de múltiplas

tipologias. com um destaque especial para a reforma organizacional e financeira que concretizámos,

vamos agora executar o segundo ano do mandato 201712021, utilizando uma gestao transparente,

rigorosa e cumpridora dos compromissos assumidos com os Cidadãos e com o Fundo de Apoio

Municipal (FAM).

As Grandes OpçOes do Plano (GOP) eo Orçamento da Camara Municipal de Aveiro (CMA)

para 2019, assumem acondição de dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde 23 de outubro

de 2013 e ao cumprimento do compromisso assumido com os Cidadãos a 1e a 23 de outubro de

2017.

Revisto do PAM

As GOP eoOrçamento CMA 2019 cumprem os preceitos definidos na Revisão do Programa

de Ajustamento Municipal (PAM), que necessitãmos de realizar pela alteração das circunstancias e

por força dos desvios positivos da execução do PAM, permitindo uma redução adicional da carga

fiscal eum aumento da capacidade de investimento da CMA.

De facto, o acordo fechado com o FAM para a Revisão do Programa de Ajustamento

Municipal (PAM), permite que estes sejam os primeiros documentos de gestao que vão usar o

quadro do PAM Revisto, destacando-se:
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1. Aredução da taxa de IMI de 0,45 para 0,4 eareintroduçAo do IMI Familiar;

2. Oaumento da capacidade de investimento da CMA;

3. A antecipaçao de 2023 para 2021 do alcançar do rácio de 1.5 da divida em relação

à receita da CMA.

Trata-se de uma recuperaçAo notãvel de uma Câmara Municipal. que acredibilizou eatoma

hoje num bom exemplo de gestão Municipal.

Crescimento

Ao mesmo tempo, vamos aumentar a realizaçAo de investimento, com um vasto conjunto de

projetos. obras e eventos em todas as áreas da gestão municipal, cumprindo a aposta de

crescimento assente na qualificação das estruturas existentes, no aproveitamento dos Fundos

Comunitários ena captaçAo de investimento privado.

Neste âmbito vamos ter de continuar alutar contra as contrariedades que estão aacontecer

em Aveiro e por todo o Pais, que têm como resultado a maior utilizaçAo de tempo para executar

despesa, por causa de termos mais burocracia pela legislação nacional, múltiplos atrasos dos

Projetistas, aumento dos custos das obras e escassez de Empreiteiros elevando-se o número de

concursos que não conseguimos adjudicar.

As operaçOes de QualiflcaçAo Urbana na Cidade e por todo o Municlpio vAo receber um

forte investimento. que temos vindo a projetar e a concretizar em obra de forma cada vez mais

intensa evislvel.

ACultura eoTurismo vão continuar a receber um forte investimento, como peças basilares

da promoçAo e da atratividade do Municlpio. num processo que inclui a internacionalizaçAo mais

forte do Municlpio de Aveiro eaelevaçAo da autoestlma da Comunidade Aveirense.

Vamos utilizar o ano de 2019 (e seguintes) para consolidar a recuperação financeira da

CMA, assim como o seu processo de credibilização institucional. prosseguindo aredução da divida

com contributos excecionals de receitas provenientes da venda de património, assim como o

aumento da capacidade de investimento. apostando no continuado crescimento turlstico do

Municlpio de Aveiro com base nos seus valores ambientais e culturais, devidamente enquadrado na

RegIão de Aveiro. na Região Centro, em Portugal ena Europa.
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Intermunlclpaliamo eEuropa

A participaçAo ativa e Iiderante da CMA nas instituições intermunicipais, com destaque para

aComunidade Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro e para aAssociaçAo Nacional de Municlpios

Portugueses, são apostas que reiteramos de forma determinada, pela sua importAncia para aCMA e

pela prática da solidariedade e da ccoperaçâo entre os Municfpios no êmbito do seu trabalho de

serviço público aos CidadAos.

Aparticipação nas instituiçOes eem programas da União Europeia são uma conquista euma

aposta reiterada, que vai ter uma relevante expressão em 2019, destacando-se a presença no

Comité das Regiões da União Europeia, a execuçao do projeto "Aveiro STEAM CitY- no êmbito do

·Urban Inovative Action I UIA- que propiciou aentrada de Aveiro para um grupo especial e restrito de

Cidades Europeias e sendo a única Cidade Portuguesa. Destaque ainda para o processo da

Candidatura de Aveiro aCapital Europeia da Cultura 2027.

Descentralizado

Com a fundada esperança que o processo de Descentralização em curso terá em 2019 o

seu primeiro ano de execução, queremos estar na linha da frente da sua operacionalização,

definindo como ãreas prioritárias, aCultura, aEducaçAo, as Áreas Portuãrias eoPatrimónio.

Plurlanull

Uma nota para o carãcter plurianual deste Plano e Orçamento. A gestão do ano 2019 dã

seguimento a muitos projetos. obras e eventos inscritos em 201 B. assim como terão continuidade

nos anos seguintes de 2020 e 2021, numa lógica de gestão que é cada vez mais plurianual e por

isso, a leitura deste documento deve cuidar sempre desse enquadramento, balizado nos objetivos

definidos e assumidos como compromisso com os CidadAos Eleitores do Municfpio de Aveiro para o

presente mandato autárquico 201712021.

Dimensio Rnancelra

As Grandes Opções do Plano 2019 assumem um investimento Municipal. com um valor de

71.22B.2BOE (encontrando-se 32.567.035€ com dotaçao em Definido e 3B.661.245€ em Não

Definido). O montante global do Orçamento da CMA para 2019 (dividas e compromissos dos anos
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anteriores + investimento + despesas de funcionamento). assume o valor de 69.737.585€. O valor

previsto para as despesas de funcionamento é de 18.577.475€1 sendo que este valor será

permanentemente monitorizado durante aexecuçao.

Aestrutura de financiamento das Grandes OpçOes do Plano 2019, é aseguinte:

Dotação total do Plano/GOP: 71.228.2800

(dos quais 14.499.415€ são novas definições1 38.661.245€ são verbas a definir e

18.067.62DE sêo divida everbas comprometidas formalmente);

Encargos de funcionamento: 18.577.475€;

Serviço da Divida Bancária: 8.298.347€;

Outras Olvidas e Compromissos: 10.294.728€;

Receitas orçamentadas: 69.737.585€.

Este é pois um Orçamento de transição para uma gestao orçamental estabilizada, que

vamos seguramente atingir em 2020, após um ano de fundamental importAncia para a finalização

desse processo de transiçao que será 2019.

As GOP e o Orçamento 2019 têm uma presença da divida da CMA no seu novo fonneto,

cumprido que está o processo de recebimento dos desembolsos do empréstimo do FAM e o

pagamento da divida velha, agora assumindo o cumprimento do serviço da divida do empréstimo de

assistência financeira do FAM (e dos outros empréstimos bancários).

Investimento

A maior parte da verba integrada nas GOP 20191diZ respeito à execução financeira das

obras financiadas pelos Fundos Comunitários Portugal 2020. aos investimentos nas parcerias

institucionais com as Juntas de Freguesia e as Associações privadas sem fins lucrativos1 aos

serviços públicos essenclals, à Cultura, ao Turismo1 eatoda aatividade da CMA que vai confinnar a

sua dinamica forte ecrescente.

No ano de 2019 vamos dar seguimento à execuçao de um relevante conjunto de

investimentos financiados pelos Fundos Comunitérios do Portugal 2020. jéem desenvolvimento em

diferentes fases, nomeadamente:
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1. Educaçao: finallzaçao da Escola de 1° Ciclo de São Bernardo integrada na EB 2,3, com fundo

perdido de 0,5 M€;

1. Saúde: com areabilitação das Extensões de Saúde de Aradas, Eixo e Oliveirinha, com fundo

perdido de 0,3 ME;

2. Cultura: com a reabilitaçao do Museu de Santa Joana e da Igreja das Carmelitas, com um

fundo perdido de 2ME;

3. Reabilitação Umana I Plano Estratégico de Desenvolvimento Umano da Cidade de Aveiro

(PEDUCA): intervençOes de qualificação de estradas, estacionamentos e outras Areas do

espaço público, construçlo de ciclovias, qualificação de ediflcios e ativaçAo de novas

funções da Antiga Estaçao da CP e do Ediflcio Fernando Távora, intervenções de

qualificaçao dos Bairros Sociais de Santiago, Griné eCaiAo, com fundo perdido de 11 ME;

4. Baixo Vouga Lagunar (operação gerida pela CI Região de Aveiro): construção da Ponte

Açude do Rio Novo do Prlncipe e obras do sistema de defesa primAria do BVL, com fundo

perdido de 22 M€.

Através de financiamento por Fundos ComunitArios geridos pela Comissão Europeia, 2019

vai ser o primeiro ano da execução do projeto MAveiro STEAM City" integrado no programa MUman

Inovative Action I UIA·, com um investimento de 6,1 ME e um financiamento afundo perdido de 4,9

ME, sendo o projeto liderado pela CMA e integrando a Universidade de Aveiro, o Instituto de

Telecomunicações, aAltice, a Inovaria eaCEDES.

Vamos também realizar um importante conjunto de investimentos em projetos e obras com

capitais 100% da CMA (não financiados pelo Portugal 2020), que se encontram em desenvolvimento

em diferentes fases, nomeadamente:

1. Educação: ampliação elou requaliflcaçAo das Escolas de Verdemilho, Azurva,

Barrocas, Póvoa do Paço, Quinta do Loureiro, Solposto, e Esgueira, assim como o novo Centro

Escolar de Requeixo, N8 Sra de FAtima eNariz localizado em N8 Sra de FAtima;

2. QualificaçAo Umana e da Rede ViAria, com muitas intervenções por todo o

Municlpio;
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3. Desporto, com destaque para os Campos de Futebol em relva sintética para a

Academia de Formação do SC Beira-Mar, para oPavilhão Desportivo eaPiscina Municipal, epara a

Cidade do Futebol da Associação de Futebol de Aveiro que vai contar com aparceria da CMA;

4, Qualificação de Ediflcios Municipais, como os Mercados de Santiago e Manuel

Firmino, o Parque de Feiras e Exposições, oTeatro Aveirense, oCentro Clvico de Aradas, o Parque

de Campismo de São Jacinto, entre outros;

5. Qualificação dos Canais Urbanos, com intervenções no Canal dos BotlrOes, Ponte

do Laço, Eclusa principal! entre outros.

Devemos também destacar aobra que se vai realizar pela Polis Litoral Ria de Aveiro (que se

encontra em fase de adjudicação), oPercurso da Pateira ligando os Parques Ribeirinhos do Carregal

ede Requebro, com um investimento no Municlpio de Aveiro de cerca de 0,2 ME.

A Educação manter-se-é. com um desempenho intenso e enquadrado na elaboração e na

execução do PAEMA 1 Programa de Açao Educativa do Municlpio de Aveiro 201812019 e de

2019/2020,

O trabalho de parceria e o enorme investimento na é.rea da Ação Social e da Habitação

Social, será prosseguido e intensificado com a utilização dos instrumentos jé disponlveis,

nomeadamente o Fundo de Apoio aFamllias eos investimentos integrados no PEDUCA. Vamos dar

continuidade ao Importante trabalho com as IPSS's do Municlpio de Aveiro, de apoio à sua atividade

eà legalização dos seus Equipamentos Sociais.

Ideias Forca

A. A atividade da Câmara Municipal de Aveiro no ano de 2019 vai ser marcada por alguns

aspetos de caráter único e histórico, no que respeita ao processo de Recuperacao e Reestruturacão

Financeira, que nesta nota final destacamos:

1. Primeiro ano sem divida velha por pagar;

2. Primeiro ano de gestao da CMA sem recebimento da assistência financeira

(empréstimo) do FAM;

3. Primeiro ano de pagamento do serviço da divida financeira do empréstimo do FAM;
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4. Primeiro ano sem transferências financeiras da CMA para reequillbrio das Empresas

Municipais.

B. Na frente do Investimento em Obras, vamos ter um ano de forte intensidade na realizaçao

de projetos, concursos ecada vez mais de obras, por todo o Municlpio. querendo aqui deixar

alguns destaques no que respeita aobras aexecutar maioritariamente em 2019:

1. Requalificação e nova vida dos Ediflcios Fernando Tâvora e Antiga EstaçAo de

Comboios;

2. Campos de Futebol de relva sintética na zona do Estâdio Municipal de Aveiro para a

Academia de Formação do SC Beira-Mar;

3. Qualificação Urbana e viâria por todo o Municlpio. desde a Rua Direita e a Rua do

Freixo. em Verba. passando por vârios cruzamentos e troços da ex-EN109. pela Rua do

Gravito. Estrada de São Bernardo. Rua Direita da Quinta do Picado. Antiga EN 230

(Esgueira. Azurva. Eixo). entre muitas outras;

4. Qualificaçao de Fogos e Ediflcios de Habitação Social por todo o Municlpio com

destaque para o Bairro de Santiago.

C. Na ârea da Inovacao o ano de 2019 vai ser marcante. com:

1. Inicio da operação de três autocarros elétricos da Aveirobus;

2. Primeiro ano de execução do projeto -Aveiro STEAM Citt financiado no âmbito do

Programa da Comissão Europeia nUrban Inovative ActionB
•

D. Na ârea dos Eventos Especiais. vamos ter a Nova Agrovouga a juntar-se à Feira de

Março, ao Feriado Municipal. ao Festival dos Canais. ao Festival Dunas de São Jacinto, àExposição

Canina e Felina, eao Boas Festas em Aveiro.

E. ARevisão do PDM e de todos os instrumentos de planeamento municipal. têm assumido

uma importância capital nos últimos dois anos. sendo que em 2019 finalizaremos esse importante

trabalho de definiçOes estratégicas e das operaçOes de desenvolvimento do Municlpio de Aveiro. a
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curto, médio e longo prazo, envolvendo outros instrumentos de planeamento importantes como a

Carta Educativa eo Plano Municipal de Mobilidade eTransportes, entre outros.

F. Agestao da CMA vai continuar a ser realizada com equillbrio na sua gestão financeira, o

cumprimento de todas as obrigações assumidas e a capacitaçao da sua organização, prestando

serviços públicos de qualidade crescente e elevada, executando investimentos relevantes para o

desenvolvimento do Municlpio e a qualidade de vida dos Cidadãos, com uma clara deflniçao de

prioridade numa ação sectorialmente transversal, e numa lógica forte de sustentabilidade, rigof,

transparência, seriedade eproximidade aos Cidadãos.

G. Na CooperaçAo Institucional vamos prosseguir um trabalho de equipa com as

AssociaçOes privadas sem fins lucrativos, as Juntas de Freguesia, as Empresas, a Universidade de

Aveiro, os Cidadãos, e o Governo que queremos que tome decisOes sobre os muitos assuntos que

temos pendentes, Estaremos com todo o empenho e exerclcio das responsabilidades de liderança

na participação em projetos à escala Municipal, Regional, Nacional e Europeia, com a absoluta

determinação de crescimento atodos os nlveis.

Nota Finai

Aveiro. Cidade dos Canais. Cidade Universitária. Municlpio Terra com Horizonte, vai ter em

2019 mais e melhor Câmara Municipal de Aveiro, concretizando a aposta feita de continuarmos a

mudança com determinação, ecumprindo ocompromisso assumido com os Cidadãos.

As Grandes OpçOes do Plano e o Orçamento 2019 da Câmara Municipal de Aveiro são um

instrumento muito importante para continuarmos afazer Mais eMelhor pelo Municlpio de Aveiro.

Oprocesso segue para apreciação evotação da Assembleia Municipal.

64



'

CÂMARA MUNICIPAL
AVEIR.O

173-IMI no MIIII1cIpIo de Aveiro em 2019

o Executivo Municipal, na Reunião de 31 de outubro. deliberou fixar a taxa de Imposto

Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,40% para os prédios urbanos ede 0.8% para os prédios rústicos,

realizando assim, a redução do valor de imposto. cumprindo o compromisso assumido com os

Cidadãos para o presente mandato autárquico e tirando proveito dos bons resultados da gestao

financeira da CMA que permitem esta decisão.

A CMA aprovou também aaplicação do denominado IMI Familiar, uma reduçao do imposto

a pagar atendendo ao número de dependentes que compõem o respetivo agregado familiar. Trata.

se de uma importante conquista da CMA para os Munlcipes. que vai proporcionar uma maior

disponibilidade de rendimento para os 6608 agregados familiares beneficiados com esta medida.

depois de no último ano o Fundo de Apoio Municipal ter indeferido a sua aplicaçAo. A redução fixa

se assim em 20,OOE, no caso 1 dependente a cargo, 40,OOE para familias com 2 dependentes e

70,OOE no que se refere aagregados familiares com 3ou mais dependentes.

Foi também deliberada aaplicação de uma majoraçao da taxa de IMI em 10% aaplicar aos

prédios urbanos degradados (como instrumento de pressão para areabilitação).

Oprocesso segue para apreciação evotação em sede de Assembleia Municipal.

174-Tarifa de ReódUOI Urbano.

OExecutivo Municipal, na ReuniAo de 31 de outubro. deliberou aprovar. para oano de 2019,

uma reduçao de 15% no tarifário de Reslduos Urbanos. face ao valor cobrado em 2018. Na mesma

Reunião. a Câmara Municipal deliberou aprovar também para 2019, a diminuição em 15% dos

preços praticados sobre os serviços auxiliares de gestAo de reslduos urbanos.

Com aentrada em operação. no passado dia 1de outubro, da empresa Veolia Portugal S.A.,

para prestaçao de serviços de recolha de reslduos sólidos e urbanos a destino final e limpeza

urbana. no Municlpio de Aveiro, com preços mais baixos do que o anterior operador. tomou-se

passivei. também nesta área, areduçao da carga fiscal dos munlcipes.
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Ao abrigo da Lei, com esta tarifa a Camara Municipal tem de recuperar integralmente os

custos com aprestação do serviço de gestão de Reslduos Urbanos.

75 - Pacote Fiscal no Municlpio de Aveiro para 2019

Para além da taxa de IMI, o Executivo Municipal, na ReuniAo de 31 de outubro, deliberou

aprovar um conjunto de propostas respeitantes ataxas e impostos, para estarem em vigor em 2019:

Participação Variável do IRS; Derrama; Taxa Municipal de Direitos de Passagem - TMDP.

No que respeita à participaçao no IRS (que se mantém em 5%), à Derrama (que se mantém

em 1,S%), à Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP, que se mantém em 0,25%), as

deliberaçOes tomadas vão manter em vigor em 2019 os valores utilizados em 2018.

Estas propostas seguem agora para aAssembleia Municipal.

176- Empreoas MuDh:IpaU

Embora em fase de IiquidaçAo, o Executivo Municipal, na Reuniao de 31 de outubro,

deliberou aprovar o Plano e Orçamento da MoveAveiro e da AveiroExpo para 2019, sendo que

apenas a AveiroExpo terá uma atividade normal em 2019 (em principio, o seu último ano de

atividade), na senda da atividade desenvolvida em 2018, com um ritmo intenso e um balanço muno

positivo.

[ 77- Recompra dos Lotes pp do Centro

De acordo com odefinido no contrato PAM da Camara Municipal de Aveiro. areceita gerada

com medidas não previstas no PAM, nomeadamente aquela que ocorrer da venda de bens de

investimento, deverá ser utilizada na reduçao extraordinária da divida total do Municlpio.
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Considerando que até 30SET18 houve lugar à cobrança de um quantitativo de receita

relativa à venda de bens de investimento que se considera eleglvel para efeitos do cumprimento no

contrato PAM, no montante total de 2.403,184.06€. o Executivo Municipal, na Reunião de 31 de

outubro. deliberou aprovar. a proposta de recompra dos lotes pp do Centro (Cais da Fonte Nova) à

Caixa Leasing eFactoring -Instituiçao Financeira de Crédito. S.A..

Adquiridos com recurso ao leasing bancário, em 12ABR1999. a operação de recompra

agora aprovada de onze lotes 1parcelas, irã permitir estancar os encargos financeiros recorrentes do

leasing. em mais uma importante operação para aestabilidade financeira e pagamento de divida da

CMA, numa operação que envolve cerca de 4milhões de euros.

Oprocesso segue. para efeitos de autorização da recompra. para aAssembleia Municipal.

178-Acordo jndieW entre 8 CMA e 8 SUMA

Com oinicio do contrato com aVEOLlA Portugal S.A., no passado dia 1de outubro de 2018.

para a prestaçao de serviços de recolha de reslduos sólidos e urbanos a destino final e limpeza

urbana, no Municlpio de Aveiro. a Camara Municipal conseguiu chegar a um acordo com o anterior

prestador, a SUMA· Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., garantindo o fim de todos os

processos judiciais em curso eaestabilidade do contrato em vigor.

OExecutivo Municipal deliberou. por isso, na Reunião de 31 de outubro, aprovar o acordo

entre as partes. com o pagamento pela CMA à SUMA do valor global de 2.501.038,SOE, dos quais.

1.751.038.SOE são relativos á prestaçêo de serviços pela SUMA ao Municlpio de Aveiro, entre

fevereiro e setembro de 2018 (até ao inicio do contrato com a VEOLlA a 010UT18) e de

750,OOO,00€ a titulo de compensaçêo, garantindo acerteza e paz jurldicas imediatas, o fim efetivo

do contrato com aSUMA edos recursos judiciais pendentes, sem mais questões ou interpretações.

nomeadamente no que se refere a questões relativas ao contrato outorgado em 1995, renovações

de faturação e assim como ao concurso público internacional n.o 7/2017 e ao subsequente contrato

outorgado com aVeolia. Portugal S.A., permitindo aestabilidade do mesmo.

Ovalor agora retribuldo por compensaçêo (750.000E) corresponde a uma compensaçêo de

S,62% do total de faturaçao que a SUMA considera que deixou de efetuar, ou seja. que considera
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em falta (4 anos e 4 meses), no valor estimado de 11.334.039,62€, com que se apresentou ao

concurso público internacional.

Por seu turno, a CMA consegue alcançar poupanças suficientes para pagar a referida

indemnizaçAo à SUMA, em cerca de 8 meses de execução do novo contrato com a VEOLlA, sendo

de 8% ovalor da indemnizaçao apagar (750,OOO,Ooe de 9.087.156,48€) se o valor for diluldo nos 8

anos de duração do novo contrato.

79 - Contratos de consignaçio para venda de produtos nos espaços da CMA

o Executivo Municipal, na Reuniao de 31 de outubro, deliberou aprovar a celebraçao de

contratos de consignaçAo para venda de produtos locais epromocionais sobre temáticas aveirenses.

na Loja do Visit Aveiro - Espaço Turismo &Museus, com as entidades, Tartiaria - Unipessoal. Lda.

eaFundação Graça Gonçalves - Lugar dos Afetos.

Empenhada na defesa e salvaguarda do patrim6nio cultural da cidade, bem como na sua

promoção edisseminaçao. aCMA implementou, em alguns locais de interesse público. espaços de

venda onde podem ser encontrados eadquiridos os referidos produtos.

Avenda em consignação consiste na entrega de mercadorias auma determinada pessoa ou

entidade, para que este as venda por conta de quem as entrega.

80 - ReabUitaçlo de acessos dentro da Área de ReabilltBçlo Urbana

oExecutivo Municipal deliberou aprovar, na Reunião de 31 de outubro. a adjudicação da

empreitada de reabilitação de acessos dentro da Área de Reabilitação Urbana (ARU), à empresa

Rosas Construtores, SA, pelo valor de 228.000.00€ (+IVA) eum prazo de execução de 180 dias.

Trata-se da reabilitação da Rua de Águeda, Estacionamentos na Rua Domingos da

Apresentação Fernandes, Rua de Passos Manuel, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Rua do Eng.o

Oudinot, Estacionamentos e Rua D. Afonso V, Rua de São Sebastião, Rua José Joaquim Lopes de
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Lima. Estacionamentos da Rua da Banda da Amizade, Estacionamentos da Rua da Aviação Naval.

passagem superior da Av. 25 de Abril eaRua de Oliveira de Azeméis.

Azona de incidêncIa da ARU inclui toda azona central da Cidade de Aveiro (a érea apoente

da EN109). o centro urbano de Esgueira e as áreas industriais abandonadas de Aradas até às do

Canal de sao Roque. Enquadrada no PEDUCA I Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da

Cidade de Aveiro.

81 - Parecer da ANMP à proposta de Lei do Orçamento de Estado de 2019

oPresidente da CMA e Vice-Presidente da Associaçao Nacional de Municlpios Portugueses

(ANMP), José Ribau Esteves, deu conhecimento! ao Executivo Municipal, na Reuniao de 31 de

outubro, do parecer aprovado na reuniao do Conselho Diretivo da ANMP de 23 de outubro, sobre a

Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2019, importante para o debate e aprovaçao das

Grandes OpçOes do Plano eOrçamento da CMA para 2019.

82 - Publicaçlo e divulgaçlo do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios

O Executivo Municipal deliberou, na ReuniAo de 31 de outubro, tomar conhecimento da

publicaçAo em Diério da República e a divulgação nos espaços municipais devidos, do Plano

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. para oparlodo de 2018 a2027.

O PMDFCI é um importante instrumento de planeamento e de gestao operacional. que

abrange toda a área florestal do Municlpio e que pretende atuar ao nlvel da prevençao

sensibilizaçAo, vigilAncia! deteção e supressão, intervindo estrategicamente ao nlvel da defesa da

floresta contra incêndios.
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183 -TeehdaYII Aveiro 2018

Com uma lIrea Expositiva com 9,OOOm2 que contou com a presença de mais de 120

entidades e na qual se pode conhecer diversas novidades tecnol6gicas e projetos de 1&0&1

desenvolvidos em Portugal, o Techdays Aveiro 2018. que se realizou de 11 a 13 de outubro no

Parque de ExposiçOes de Aveiro. afirma-se cada vez mais como um evento de referência a nlvel

nacional. Para além das Universidades, de 7 CIT - Centros de Interface Tecnol6gico e de 4Clusters

Nacionais, que no total apresentaram mais de 80 projetos de 1&0&1, destacamos as seguintes

novidades que marcaram presença no TechOays:

Altlce Labs - No Techdays Aveiro 2018, a Altice Labs focou a sua participaçao em 4

grandes espaços tecnol6gicos: Redes 5G, Inteligência Artificial e Virtual Assistants (BOTs), Internet

ofThings eSmart cities eTV Oigital e Interativa.

Na área das Redes 5G, oProjeto Mobilizador financiado pelo programa P2020, envolve mais

de uma dezena de empresas, universidades e centros de 1&0 nacionais, com o objetivo de

investigar, desenvolver ecriar produtos e serviços de referência para as futuras redes 5G everticais

de negócio associadas.

Para a Inteligência Artificial, a Altice apresentar um Robot. desenvolvido em parceria com a

empresa FoJlow Inspiration, que apresentou soluções de identificação de pessoas e serviços de

followme.

Comandar atelevisão apenas com instruçOes de voz tem sido um objetivo que parece estar

cada vez mais próximo de se conseguir atingir. Neste demostrador presente no F6rum. que resulta

de um projeto de investigação em parceria com aUA, no âmbito do projeto Mobilizador P2020 CHIC,

tencionou-se ir um pouco mais longe do que apenas o controle da TV com comandos dlretos, no

Techdays foi possivel assistir a um diálogo que permita uma série de perguntas e respostas entre o

utilizador eaassistente pessoal de voz.

Smart Greln Homes da BOSCH - ABosch esteve presente no Techdays para apresentar

as inovaçOes do ~Itimo ano ao nlvel da 1&0, que têm-se centrado essencialmente na conectividade
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para as casas, tomando-as mais inteligentes e amigas do ambiente, e melhorando a qualidade de

vida de pessoas em todo o mundo. Para o efeito, foram apresentadas algumas das soluções Bosch

mais inovadoras no aquecimento de éguas domésticas e aquecimento central, concretamente,

bombas de calor, esquentadores, caldeiras e equipamentos de aquecimento elétrico, As mais

recentes soluçOes de interface, comunicação e controlo integrado poderam ser encontradas nos

produtos de demonstraçao que estiveram em exposiçao.

O projeto SMART GREEN HOMES, desenvolvido em parceria com a Universidade de

Aveiro. jé conta com dois anos de execuçao e foi uma das referências da presença da empresa.

Partindo de um portf6lio de produtos Bosch de excelência, o projeto tem como objetivo o

desenvolvimento de soluçOes integradas para uma nova geraçao de produtos e tecnologias para

ambiente doméstico, elevando os padrões de conforto, segurança e satisfaçao de utilizaçao a um

novo nlvel e, ao mesmo tempo, dar resposta aos problemas de sustentabilidade do planeta,

aumentando aeficiência energética e diminuindo as emiss09s de gases poluentes eo consumo de

água nos nossos produtos.

WAVECOM - AWavecom participou pelo terceiro ano consecutivo no Techdays Aveiro. A

empresa portuguesa de engenharia de comunicações, especialista em Redes Wireless, valoriza, por

voceção, as iniciativas de inovaçao e desenvolvimento, criando uma relaçlio próxima com este

certame desde oseu inicio, em 2015. Com o intuito de demonstrar osistema de radiolocalizaçao, a

Wavecom foi uma das empresas presentes num evento cada vez mais importante na afirmaçao

do cluster de Conhecimento e Inovaçao de Aveiro, como é o Techdays. No âmbito dos diversos

temas abordados durante os lês dias de feira. aWavecom apresentou também as suas soluções de

radiolocalizaçao para a Indústria eas soluções de Intemet ofThings (loT), para os Municlpios.

Demonstrador 5G em Minlbu8 Autónomo

A mobilidade futura assente em veiculas autónomos, introduz diversos fatores de mudança

que dalto inicio a uma nova era totalmente disruptiva. Do ponto de vista tecnológico, para além da

Inteligência Artificial que será o cérebro dos velculos em substituiçao do condutor de hoje. fatores

como a fiabilidade, securizaçao, capacidade e latência da rede de comunicações, serao

determinantes para o sucesso do 5G. Há no entanto outros aspetos a ter em conta e que
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dependerão da capacidade tecnológica de os implementar. Um exemplo são as atividades que os

ocupantes dos veiculas poderão fazer nas suas deslocaçOes, PoderAo fazer-se videoconferências, e

outros serviços profissionais, tal como se poderá usufruir de conteQdos de lazer.

Para o efeito, esteve presente um minibus autónomo com capacidade para 6 pessoas que

tinha acesso a conteúdos de Ultra TV da MEO, interaçAo com aplicações e com acesso a um

conjunto de serviços municipais eaimagens apelativas da cidade de Aveiro.

184- AwIro reee00 38" Colóquio Nadona! da ATAM

oCentro de Congressos de Aveiro é palco do 38° Col6quio Nacional da AssociaçOes dos

Trabalhadores da Administração Local (ATAM), que se realiza de 5 a 7 de novembro (segunda a

quarta-feira). O Presidente da CMA participou na sessão de abertura, desta segunda-feira, 5 de

novembro, eparticipará ainda no encerramento, dia 7, quarta-feira, pelas 12hOO, momento em que a

ATAM lhe atribuirá aMedalha de Ouro da Associação,

Oevento, que tem a cooperação da Câmara Municipal de Aveiro para a sua realização, é

destinado aos associados da ATAM, eleitos locais, trabalhadores das Camaras Municipais, serviços

municipalizados, empresas locais, áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais, associações

de freguesias e de municlpios, áreas regionais de turismo, juntas de freguesia e trabalhadores da

Administração Pública Central eRegional.

O programa, que poderá ser consultado na página oficIai da AssociaçAo (www.atam.pt).

conta ainda com dois momentos de visita à cidade. no qual se incluiu a visita ao Museu de Aveiro I
Santa Joana, dia 6de novembro, terça-feira.

\ 85 - Plano NadonaI de Investimentos I PNI 1030

A Comunidade Interrnunicipal da Região de Aveiro (CIRA), no âmbito do debate público

promovido pelo Governo, definiu a capacitação do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), as

Vias Estruturantes de sustentabilidade dos acessos a áreas de Localização Empresarial da Região,
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aQualiflcaçao da Ria de Aveiro e a Ligação Ferroviária Aveiro I Viseu I Salamanca. como as quatro

prioridades da Regiao de Aveiro J para oPlano Nacional de Investimentos I PN12030.

As propostas apresentadas. no passado dia 3 de outubro, recolheram o consenso dos 11

Municlpios da CIRA e fazem parte da Estratégia Integrada de Base Territorial da Região de Aveiro,

que temos em execução.

ACI Região de Aveiro de acordo com omomento eforma que oGoverno entender por bem,

estará disponlvel para apresentar de forma completa e detalhada estas prioridades, que têm já

trabalho executado e em curso, mas que continuarêo a necessitar de desenvolver. de forma

integrada, com vários departamentos Governamentais. o CHBV, a Universidade de Aveiro, entre

outras. um trabalho de intertigação com as propostas em estruturação de objetivos importantes para

a Regiao de Aveiro, a financiar pelos Fundos Comunitários do Quadro Pós·2020J em áreas como a

Educação, os Equipamentos Sociais, a Floresta, aCultura. o Parque de Ciência e Inovação, o Porto

de Aveiro J entre outras.

Apresento de seguida. as quatro prioridades da Região de Aveiro a integrar no PN12030. na

perspetiva do seu desenvolvimento desde já e da sua execução até 2027, com financiamento do

próximo Quadro de Fundos Comunitários P6s-2020 e com participação dos orçamentos dos

Municlpios edo Estado:

1. Capacitaçlo do Centro H08pltalar do Baixo Vouga (CHBV) I Ampllaçlo do

H08pltallnfante D. Pedro eQuallficaçlo dos Hospitais de Agueda eEstarreja

-J ideia base: construção da ampliação do Hospital Infante D. Pedro com um ediflcio para a

Consulta Extema e outro para o Centro Académico Cllnico, e aqualificaçao do edificado atual. No

quadro do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) realizar a qualificação dos Hospitais de

Águeda eEstarreja. Estudo de viabilidade de integraçao no CHBV dos Hospitais de Ovar eAnadia;

-J valor previsional do investimento: 120 M€ (milhOSs de euros).

2. Vias para aCompetitividade (PIMTRA)

-lt Ideia base: conjunto de Vias Estruturantes de sustentabilidade dos acessos a éreas de

Localização Empresarial da Região de Aveiro, definidas no Plano Intermunicipal de Mobilidade e

Transportes I PIMTRA, e cuja concretizaçAo tem como principal objetivo, a redução dos custos de

loglstica das empre~as e das emissões de C02 das viaturas pesadas de transporte de matérias
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primas e produto acabado das Empresas da Regiao de Aveiro. Esta estratégia de investimento

assume-se como fundamental para a dinamizaçao econ6mica de toda a Região. valorizando

também os grandes eixos viàrios já construIdos. que. pela falta de adequados acessos, nAo

assumiram devidamente a sua funçêo indutora de desenvolvimento regional. Também é relevante

referir que a construçao dos acessos rodoviários citados vai alterar o paradigma da mobilidade na

Regiêo retirando dos aglomerados urbanos o transporte de mercadorias que hoje se faz à custa de

arruamentos municipais e de alguns nacionais que atravessam núcleos de elevada densidade

populacional. o que terá como consequência um incremento de qualidade de vida dessas

populações que passarao a estar expostas a menores emissOes de C02. Em simultêneo vamos

promover amobilidade elétrica eos modos suaves de mobilidade (pedonal eciclável);

_» Valor previsional do investimento: 77 ME.

3. Quallflcaçio da Ria de Aveiro, Defesa COltelra e Geltlo daI Alteraç6es

Cllmétlcal

-I Ideia base: prosseguir o investimento desenvolvido pela Polis Litoral Ria de Aveiro na

qualificaçêo e valorizaçAo da Ria de Aveiro. articulando essas açOes com os investimentos

necessàrios na defesa da orla costeira nomeadamente nas zonas de maior risco dos Municlpios de

Ovar, Ilhavo e Vagos. Tendo em conta a especificidade reconhecida deste territ6rio, é também

fundamental promover a sua capacitaçêo, competência e resiliência para as alteraçOes climáticas.

Com adevida articulaçêo esustentabilidade no crescimento turlstico da Regiêo eda Ria de Aveiro,

vamos investir na promoção da nàutica desportiva e de recreio, com a ativaçêo das Estações

Náuticas nos Municlpios da orla costeira da Ria de Aveiro ena Regil~o;

-I Valor previsional do investimento: 200 M€.

4. Ligação Ferroviérla Aveiro I Vlleu I salamanca

(investimento de expressêo Nacional eem especial nas NUT II do Norte eCentro)

·1 Ideia base: propiciar às empresas exportadoras para a Europa uma oferta de transportes

competitiva e ambientalmente equilibrada, em bitola europeia para a devida integraçao na rede

ferroviária europeia. com um troço novo entre Aveiro e Viseu. ea utillzaçao do traçado da Linha da

Beira Alta entre Mangualde eGuarda. saindo para Espanha por Vila Franca das Naves;

_» Valor previsional do investimento: 1.200 ME,
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Aveiro, Paços do Municlpio, aos 5dias de novembro de 2018

OPresidente da Camara Municipal de Aveiro,
r

V' . --
J~ Inho RibauEsteves, eng.
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