
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º195, de 18 de dezembro de 2020 

 

I – CÂMARA APOIA O COMÉRCIO LOCAL EM 60 MIL EUROS 

COM ENTREGA DE CABAZES DE NATAL 

- Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica 

/ Operação Anti Covid-19 - 

No âmbito da “Ação 7 – Apoio a Outros Agentes Económicos” do Programa de Ação de 

Apoio à Atividade Social e Económica / Operação Anti Covid-19 (PAAASE), a Câmara Municipal 

de Aveiro (CMA) entrega hoje, sexta-feira, 18 de dezembro, 990 cabazes de Natal aos seus 

colaboradores, o que corresponde a um apoio financeiro ao comércio local e regional de cerca de 

60.000€. 

A esta medida juntar-se-ão no primeiro trimestre de 2021, outras campanhas de promoção 

do Consumo no Comércio Local, com uma dotação prevista no PAAASE de 1,5 Milhões de Euros 

e que das quais destacamos, o lançamento de uma campanha de distribuição de 20.000 

Vouchers de 25€ pelos Cidadãos mais Carenciados (500.000€), o sorteio de 20.000 prémios 

para compras iguais ou superiores a 25€ no Comércio Local (500.000€) e o pagamento 

durante todo o ano de 2021 de Espaços de Publicidade ao Comércio Local na Rede de 

Outdoors e Mupis do Município (323.000€). 

Para a CMA o desenvolvimento e manutenção do dinamismo económico e social local é 

opção prioritária no Combate à Pandemia do Cornavírus / Covid-19, procurando assim garantir 

que a Cidade e o Município estarão melhor preparados para o crescimento após a crise sanitária 

que vivemos. 

 

II – PLANTADAS 19 NOVAS ÁRVORES NO CENTRO DA CIDADE 



Opção política estratégica no desenvolvimento urbano da Cidade de Aveiro, a Câmara 

Municipal de Aveiro (CMA) procedeu nas últimas semanas a mais uma ação de requalificação e 

plantação de novas árvores no Centro da Cidade (fotografias em anexo). 

Na zona da Praça do Mercado foram plantadas 10 novos espécimes (prunus avium), em 

substituição de árvores que se encontravam secas e ou danificadas. No Cais do Côjo plantaram-

se cinco árvores (acer negundo), em substituição de árvores que foram abatidas devido a 

problemas fitossanitários. Enquanto que no jardim da “Ponte de Pau” colocaram-se quatro árvores 

(aesculus carnea), uma das quais para substituir um castanheiro que se encontrava seco e que 

acabou por cair. 

Prossegue assim o trabalho de prioridade ao ambiente e à qualificação da mancha 

florestal urbana, com a plantação de mais árvores e a qualificação de jardins e espaços verdes, 

garantido mais conforto e segurança para pessoas e animais. 

[fotografias em anexo] 

 

III – GALARDÃO ECO-ESCOLAS 2020 

Esta quarta-feira, 16 de dezembro, decorreu no grande auditório do Centro de Congressos 

de Aveiro, a cerimónia de entrega do Galardão Eco-Escolas 2020, que devido à Pandemia de 

Covid-19, contou apenas com a presença dos diretores das Escolas e IPSS’s vencedoras, bem 

como do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), José Ribau Esteves, do Vereador do 

Ambiente, João Machado e do Adjunto do Presidente, Rogério Carlos. 

O Galardão Eco-Escolas 2020 faz o reconhecimento do trabalho de todos os que 

contribuíram para tornar mais sustentável o dia-a-dia da escola e da comunidade onde esta se 

insere.  

O ano letivo 2019/2020 foi, como sabemos, particularmente difícil e exigiu um esforço 

suplementar não só da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) / Eco-Escolas, com novas 

propostas de trabalho para acompanhar as escolas em confinamento, mas principalmente dos 

professores que rapidamente tiveram de se adaptar para lidar com uma nova realidade. Os 

projetos tiveram no seu conjunto 8527 inscrições, tendo sido premiados os melhores 

trabalhos apresentados num total de 319 prémios. 

Destaque ainda para a Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro, que foi única Escola do 

Município de Aveiro premiada no âmbito do Projeto “Sim, no Dia da Mãe o Coração é Amarelo”, 

uma atividade promovida pela Tetra Pak Portugal S.A., em parceria com a ABAE, que visa reforçar 



a mensagem acerca da importância da deposição seletiva das embalagens da Tetra Pak, no 

ecoponto amarelo. 

No ano letivo 2020/2021, a CMA continua a promover, em cooperação com as 

escolas/Instituições, ações na temática do ambiente, da cidadania, entre outras, que constam do 

Programa de Educativa do Município de Aveiro (PAEMA). 

 

Escolas galardoadas com a Bandeira Verde das Eco-Escolas 2020: 

Eco-Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, Cacia: 

Escola Básica de Cacia 

Escola Básica de Póvoa do Paço 

Escola Básica de Quintã do Loureiro 

Escola Básica de Sarrazola 

Escola Básica de Taboeira  

Escola Básica Rio Novo do Príncipe 

 

Eco-Agrupamento de Escolas José Estevão: 

Escola Básica n.º 1 de São Bernardo 

Escola Básica n.º 2 de São Bernardo 

Escola Básica de Areais 

Escola Básica de Presa  

Escola Básica de Solposto 

Escola Secundária José Estevão 

 

Agrupamento de Escolas de Aveiro: 

Escola Básica de Barrocas 

Escola Básica de Glória 

Escola Básica de Santiago 

Escola Básica de São Jacinto 

Escola Básica João Afonso 

 

Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento: 

Escola Básica de Verdemilho 

Escola Básica de Aradas 

Escola Secundária Dr. Mário Sacramento 



 

Agrupamento de Escolas de Eixo: 

Escola Básica de Azurva 

 

Agrupamento de Escolas de Esgueira: 

Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima 

 

Estabelecimentos de Educação e Ensino Privados e IPSS: 

Centro de Infância Arte e Qualidade; 

Centro Social Santa Joana Princesa; 

Centro Social e Paroquial da Vera Cruz; 

Colégio D. José I; 

Escola Profissional de Aveiro; 

Florinhas do Vouga. 

 

O Eco-Escolas é um Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

promovido em Portugal pela ABAE, secção portuguesa da Fundação de Educação Ambiental 

(FEE). 

 

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

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


