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I – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO APOIA SETOR DAS
EMPRESAS DE DIVERSÃO
Na sequência da experiência realizada em setembro de 2020, a Associação Portuguesa
de Empresas de Diversão (APED) e a Associação Profissional dos Itinerantes Certificados (APIC)
solicitaram à Câmara Municipal de Aveiro (CMA) a instalação de um pequeno parque de diversões
no Município, de modo a colmatar as graves dificuldades que o setor atravessa devido à Pandemia
do Coronavírus / Covid-19, a qual originou o cancelamento de todas as feiras e eventos,
nomeadamente a secular Feira de Março.
Sensível à situação que o setor atravessa e honrando a parceria existente com a APED
na organização da Feira de Março, a CMA decidiu renovar a autorização para a instalação do RIA
LUNA PARK no espaço exterior do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, de 16 de junho a 11
de julho, num regime de aluguer de baixo custo, cumprindo todas as normas emanadas pela DGS,
tendo já aprovado o respetivo Plano de Contingência.
Com esta decisão, a CMA volta a apoiar a atividade económica e social de uma das áreas
económicas mais afetadas pela Pandemia, colaborando para a subsistência de várias empresas
(muitas delas familiares), nomeadamente na área da diversão e da restauração.
O RIA LUNA PARK 2021 abre portas no dia 16 de junho, pelas 17 horas, funcionado de
segunda a quinta-feira das 12h00 às 23h00 e de sexta a domingo das 12h00 às 24h00.
A CMA apoia a APED nesta sua iniciativa e convida os nossos concidadãos a visitar e
usufruir do RIA LUNA PARK 2021, instalado no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, de 16
de junho a 11 de julho, o qual tem entrada gratuita.
Por força da realização do Ria Luna Park 2021 a Feira dos 28 de junho vai realizar-se a
14 de julho, mantendo-se a Feira de 28 de julho.

O funcionamento do Ria Luna Park 2021 vai estar devidamente compatibilizado com o
funcionamento do Centro de Vacinação de Aveiro, que continua o seu importante trabalho no
Pavilhão A do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, num trabalho de articulação gerido e
garantido na sua qualidade pela Câmara Municipal de Aveiro.

II – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COM AÇÃO DIRETA COM
11 PROJETOS EM VOTAÇÃO
- Votação dos projetos decorre até 9 de julho Até ao dia 19 de julho, todos os Cidadãos do Município de Aveiro poderão votar, por SMS
ou online, nos projetos que queiram ver implementados na Município. Depois da fase de
apresentação das propostas que contou com 23 candidaturas, são 11 os projetos que chegam
agora à seleção final desta 2ª edição do Orçamento Participativo com Ação Direta (OPAD) da
Câmara Municipal de Aveiro (CMA).
Entre os projetos a votação, quatro são de cariz ambiental, outros cinco são dedicados a
projetos que promovam o lazer em algumas zonas da cidade e os restantes versam sobre o
património e artes manuais.
Ao OPAD de Aveiro é atribuída uma verba de 150.000€, sendo que as propostas ficam
habilitadas a um apoio financeiro que pode comparticipar até ao máximo de 90% dos custos totais
do projeto, sendo o remanescente da responsabilidade do proponente. O financiamento solicitado
à CMA deve ser apresentado com discriminação pormenorizada da despesa, tendo um limite
máximo de 30.000€.
No site oficial do OPAD pode conhecer todas as propostas submetidas nesta edição e
votar nos seus 3 projetos preferidos, através do site ou por SMS, gratuito, para o 4902, com o
número do projeto selecionado.
Os projetos vencedores serão revelados ainda durante o dia 15 de julho, sendo que o
período de execução decorrerá entre o dia 1 de setembro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022.
O Orçamento Participativo com Ação Direta da CMA potencia a participação da população
através do financiamento e concretização de ideias e propostas apresentadas pelos residentes. A
primeira edição, realizada em 2020, contou com 17 candidaturas, com 11 projetos a chegarem à
fase final, e tendo os cidadãos elegido sete iniciativas vencedoras. O OPAD 2020 representou
assim um investimento de 131.887,11€.

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

