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I – DESDOBRAMENTO DE MESAS DE VOTO
- ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 Integrado na preparação dos atos formais para as Eleições Presidenciais 2021, que
decorrerão no próximo dia 24 de janeiro, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) está a desencadear
os devidos procedimentos para que tudo decorra com a devida legalidade, normalidade e
qualidade.
Nestas eleições, os locais de voto foram desdobrados para garantir todos os cuidados a
ter no combate à Pandemia de Covid-19. Trata-se de uma medida das várias que a CMA está a
encetar para garantir a segurança e tranquilidade necessárias para o próximo ato eleitoral.
Assim, e após a devida articulação com as Juntas de Freguesia, foi decidida a localização
das Assembleias de Voto:
» Freguesia de Aradas:
• 9 seções de voto na Escola Básica de Aradas.
» Freguesia de Cacia:
• 8 seções de voto na Escola Básica Rio Novo do Príncipe.
» Freguesia de Eixo e Eirol:
• 1 secção de voto no Edifício da antiga Junta de Freguesia de Eirol;
• 2 seções de voto no Centro Cultural de Eixo;
• 2 seções de voto na Escola Básica de Azurva.
» Freguesia de Esgueira:

• 8 seções de voto na Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima;
• 1 seção de voto no Centro Social de Taboeira;
• 3 seções de voto na Escola Básica de Alumieira (em Mataduços).
» Freguesia da Glória e Vera Cruz:
• 8 seções de voto na Escola Secundária José Estevão;
• 10 seções de voto na Escola Básica da Vera Cruz.
» Freguesia de Oliveirinha:
• 4 seções de voto na Escola Básica Castro Matoso.
» Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz:
• 1 seção de voto no Edifício da antiga Junta de Freguesia de Nariz;
• 2 seções de voto no Salão Polivalente da Junta de Freguesia (em Nossa Senhora de
Fátima);
• 1 seção de voto no Centro Social de Requeixo.
» Freguesia de Santa Joana:
• 7 seções de voto na Escola Primária do Solposto.
» Freguesia de São Bernardo:
• 5 seções de voto na Escola Básica n.º 1 de São Bernardo.
» Freguesia de São Jacinto:
• 1 seção de voto do Edifício da Junta de Freguesia.

II – AVEIRO TECH CITY LIVING LAB
COM CANDIDATURAS ABERTAS
Já é possível apresentar candidaturas para a experimentação do Aveiro Tech City Living
Lab (ATCLL) através do endereço https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/aveiro-tech-cityliving-lab – um investimento da Câmara Municipal de Aveiro e seus parceiros para a criação de
uma infraestrutura avançada de comunicações e uma plataforma urbana de gestão de dados

inovadora que pretende dar oportunidade a investigadores, indústrias digitais, startups, scaleups
e centros de investigação, de experimentar e testar os seus produtos e serviços digitais no espaço
público, gratuitamente. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro de 2021.
A infraestrutura de acesso está suportada em tecnologia de fibra de última geração,
unidades de rádio reconfiguráveis, rádio 5G-NR e serviços de rede 5G, agregando e interligando
uma panóplia de sensores e unidades remotas de recolha de informação que se estende por toda
a área urbana da cidade de Aveiro. A plataforma urbana digital permitirá a recolha, tratamento e
análise dos dados, possibilitando a partilha de informação de várias fontes (e.g. sensores,
aplicações e BD municipais e fontes de dados externas), fornecendo serviços analíticos e a
possibilidade de construção de serviços preditivos para os diferentes domínios específicos de
gestão da cidade. Será ainda prestado suporte técnico aos utilizadores do ATCLL, permitindo
retirar o máximo rendimento das potencialidades da infraestrutura, dos serviços da plataforma
urbana e dos dados disponíveis.
A plataforma urbana digital permitirá a recolha, tratamento e análise dos dados,
possibilitando a partilha de informação de várias fontes (e.g. sensores, aplicações e BD municipais
e fontes de dados externas), fornecendo serviços analíticos e a possibilidade de construção de
serviços preditivos para os diferentes domínios específicos de gestão da cidade.

O ATCLL foi criado com o objetivo de estimular a implementação de projetos de
investigação cientifica e o desenvolvimento de soluções tecnológicas comerciais em ambiente
urbano; atrair e reter talento, nomeadamente organizações inovadoras de base tecnológica,
investigadores, indústrias digitais, empreendedores e outros stakeholders nacionais e
internacionais; e potenciar a transição da cidade de Aveiro para uma economia baseada no
conhecimento, com vista à melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos.
A cidade de Aveiro está empenhada em desenvolver, em conjunto com os seus parceiros
estratégicos nesta área, um centro urbano tecnológico de referência a nível nacional, mas também
europeu, que potencie o desenvolvimento de soluções inovadoras através da criação deste
Laboratório de Experimentação e Inovação Tecnológica.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

