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I – FISCAIS DE ESTACIONAMENTO COM NOVO 

FARDAMENTO 

No âmbito da reforma organizacional iniciada no último mandato (2013/2017) com a 

devida persecução no atual (2017/2021) e da estratégia de comunicação, promoção e imagem do 

Município, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) investiu 6.503,52€ (+ IVA) na aquisição de um 

novo fardamento para os Fiscais de Estacionamento Parconizado. 

Para além da visibilidade, o novo vestuário dará também mais dignidade ao exercício da 

atividade dos Fiscais, que relembramos, não tinham equipamento adequado à função há vários 

anos. Após a extinção da MoveAveiro, os Colaboradores foram integrados na Divisão da Polícia 

Municipal e Fiscalização em meados de 2019, momento em que se iniciou o processo de aquisição 

deste novo Fardamento. 

Prossegue assim, de forma intensa e comprometida, o trabalho capacitação e 

credibilização da CMA a todos os níveis, com o objetivo de dar cada vez Mais e Melhores serviços 

aos nossos Cidadãos. 

[fotografias em anexo] 

 

II – ABERTAS AS CANDIDATURAS PARA A SEGUNDA 

EDIÇÃO DO AVEIRO TECH CITY BOOTCAMP 

- Os 20 participantes da 1.ª edição já estão a receber 

formação - 

Já estão abertas as candidaturas para a 2.ª edição do Aveiro Tech City Bootcamp que, 

até 10 de abril, estará a receber inscrições de todos os interessados no programa. A decorrer, 



neste momento, estão as sessões de formação em contexto de sala de aula, para os selecionados 

da 1ª edição do Aveiro Tech City Bootcamp. 

Durante as próximas 14 semanas, os 20 selecionados receberão formação intensiva, de 

forma a preparar o principal objetivo deste programa – integrar o ecossistema das empresas de 

Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) do Município de Aveiro como 

Full Stack Developers. 

Brisa Jara, Bruno Fernandes, Daniel Figueiras, Fábio Ramos, Filipe Alves, Filipe Cláudio, 

Gabriel Sathler, Hugue Bonnaure, Jaime Verde, João Correia, João Fonseca, João Lopes, Liliana 

Rodrigues, Manuel Cunha, Mariana Marçal, Marina Fernandes, Pedro Silva, Tiago Marques, Tiago 

Nunes e Tiago Ruivo. São estes os 20 selecionados da 1.ª edição do Aveiro Tech City Bootcamp 

que até ao dia 30 de abril vão receber formação em contexto de sala de aula, seguidos de mais 

14 semanas de formação/imersão em empresas locais, preparando-se para o segundo momento 

desta iniciativa, ficando mais próximos do objetivo final. 

Dividida em 5 módulos (modulo 0 - Introduction to Computing Systems; modulo 1 - 

Programming in Java; modulo 2 - Advanced Concepts and Tools; modulo 3 - Database, 

Frameworks and Web Development; e modulo 4 - Programming in JavaScript), este primeiro 

período de formação, em contexto de sala de aula, estará focado na promoção das competências 

mais relevantes para o desenvolvimento de software, como programação/coding, necessárias à 

integração de cada um dos participantes no mercado de trabalho.  

O Aveiro Tech City Bootcamp é um programa de formação intensivo, dirigido a 

desempregados, estudantes ou profissionais empregados ou à procura de novas oportunidades 

de carreira. Para além de se focar nas linguagens de programação mais procuradas no mercado, 

como java e javascript, este programa combina ainda outras competências que contribuem para a 

melhoria produtiva e realização do futuro trabalhador. 

O projeto Aveiro STEAM City é cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional – 

FEDER, através do programa Urban Innovative Actions. O seu investimento global é de 

6.115.915€ com o apoio FEDER 4.892.732€. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


