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I – DESCENTRALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO COM MAIS E
MELHOR GESTÃO, INVESTIMENTO E PROXIMIDADE
No dia em que se encerra o ano letivo 2020/2021 para os alunos do 7.º, 8.º e 10.º anos
e depois de já ter terminado a 18 de junho para os alunos do 9.º, 11º e 12º, a Câmara
Municipal de Aveiro (CMA) apresenta um balanço sobre o Processo de Descentralização na
Educação, que teve o seu início em Aveiro a 01 de setembro de 2020.
No âmbito do Processo de Descentralização na área da Educação realizou-se, no passado
dia 06 de maio, mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitorização, a qual
contou com a presença do Presidente da CMA, da Delegada Regional de Educação do Centro e
dos Diretores dos Agrupamentos de Escolas e da Escola Artística do Conservatório de Música
Calouste Gulbenkian de Aveiro.
O principal objetivo desta reunião foi efetuar uma análise ao Relatório Financeiro do 1º
semestre de execução do processo de Descentralização, o qual recebeu uma avaliação muito
positiva por parte da Comissão de Acompanhamento.
Relembramos que se tratou de um semestre atípico, devido às consequências da
Pandemia pelo COVID-19, tendo-se vivido sucessivos estados de emergência e consequente
confinamento, o que originou o encerramento dos Estabelecimentos Escolares a partir de 22 de
janeiro de 2021.
Em termos globais, procedeu-se a uma análise por rúbrica, existindo rúbricas com um
elevado défice de verbas transferidas pelo IGEFE para suprir as necessidades.
De igual modo, e atendendo ao facto das Escolas não terem funcionado normalmente com
a presença de Alunos, regista-se a existência de rúbricas que apresentam um saldo positivo

elevado, nomeadamente o referente às despesas de funcionamento (água, eletricidade, gás,
comunicações e CTT).
RUBRICA

RECEBIDO

APOIO GESTÃO ESCOLAR
FUNCIONAMENTO
RECURSOS HUMANOS
MANUTENÇÃO
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS
REFEIÇÕES ESCOLARES
LEITE ESCOLAR
AAAF
AEC

64.337,88€
355.809,8€
2.116.810,72€
89.999,7€
45.161,54€
180.137,18€
29.043,31€
146.297,76€
0

ENCARREGADOS
GASTO
DE EDUCAÇÃO
0
84.897,18€
0
206.399,7€
0 2.288.683,11€
0
5.596,93€
0
42.444,77€
258.833,63€
797.856,85€
0
21.749,26€
60.920,08€
229.970€
0
161.075,1€

DIFERENCIAL
-20.559,3€
149.410,11€
-171.872,39€
84.402,77
2.716,77€
-358.886,04€
7.294,05€
-22.752,16€
-161.075,1€

Os primeiros 6 meses de execução da Descentralização na área da Educação trouxeram
vários desafios, provocados pelas implicações da Pandemia que enfrentamos, tendo a CMA
tomado várias decisões para dar resposta às necessidades.
Com a entrada em funcionamento do Ensino à Distância, a CMA procedeu à aquisição de
200 licenças de fornecimento de internet, pelo período de três meses, tendo investido um valor de
7.380€. De igual modo, e para reforçar o investimento realizado ainda no ano letivo 2019/2020,
foram adquiridos mais 172 computadores portáteis, no valor de 56.980€.
O investimento em meios informáticos permitiu dar resposta às necessidades dos Alunos
do 1º Ciclo do Município de Aveiro, tendo sido emprestados pela CMA 532 equipamentos
(computadores portáteis e acessos à internet).
De igual modo, e com o encerramento das cantinas escolares, a CMA optou por criar
cabazes alimentares que foram entregues quinzenalmente aos Alunos de Escalão A e Escalão B,
desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário, tendo sido entregues cerca de 2.500 cabazes,
correspondendo a 25.000 refeições.
Durante o primeiro semestre foram ainda realizados vários investimentos da CMA ao nível
da Educação, nomeadamente a aquisição da Plataforma SIGA e do software INOVAR, bem como
a aquisição de uma solução tecnológica para resolver o problema da migração dos dados dos
Alunos do Agrupamento de Escolas José Estevão, no valor total de 93.075€.
De modo a permitir o funcionamento em pleno destas novas ferramentas de gestão, foram
igualmente realizados investimentos em hardware ao nível das portarias e linhas de self nos
refeitórios escolares, bem como a produção de novos cartões de acesso para Alunos, Pessoal
Docente e Pessoal Não Docente, no valor de 52.300€.

Os espaços verdes dos Estabelecimentos de Ensino também foram alvo da atenção da
CMA, tendo sido elaborado o respetivo caderno de encargos para a contratação de uma empresa
da especialidade para proceder à manutenção dos mesmos, a qual entrou em execução durante
o mês de março, no valor de 57.667€.
Durante o primeiro semestre, a CMA procedeu à plantação de 70 árvores na Escola Básica
de São Bernardo, numa operação complementar à plantação realizada nas imediações do
Estabelecimento de ensino, no âmbito da obra que se encontra em execução.
A CMA assumiu as novas competências com toda a determinação e empenho, tendo
realizado vários investimentos e ações nas novas Escolas recebidas em setembro de 2020,
nomeadamente com o recurso aos meios próprios dos Serviços Urbanos na execução de
pequenas intervenções ao nível de eletricidade, água, canalizações e outras manutenções.

II – AVANÇA NOVA FASE DA OBRA DE ALARGAMENTO DO
TABULEIRO NO VIADUTO SOBRE A LINHA DO NORTE
- condicionamentos de transito Decorre a bom ritmo a obra de alargamento do tabuleiro na passagem superior sobre a
Linha do Norte (junto ao Centro Comercial Glicínias), uma obra negociada pela Câmara Municipal
de Aveiro no valor de aproximadamente 1,5 milhões de euros como contrapartida da ampliação
do referido Centro Comercial, cuja obra está em plena execução.
Assim, estando em fase final de execução o alargamento do tabuleiro no sentido Sul Norte, avança esta quinta-feira, 24 de junho e de forma mais intensa, os trabalhos no sentido Norte
– Sul, que vão obrigar a novos constrangimentos ao trânsito, nomeadamente com o corte do
acesso da rotunda de ligação à Estrada de São Bernardo à Avenida Europa no sentido CaciaVerdemilho (Norte-Sul), sendo sinalizadas as seguintes alternativas:
1 – Para realizar o acesso para Sul à Avenida Europa partindo da rotunda de ligação à
Estrada de São Bernardo, deve seguir para Norte e fazer a entrada na Avenida Europa no nó do
Parque de Feiras de Aveiro;
2 – Em alternativa estará sinalizado um percurso entre a rotunda na Estrada de São
Bernardo e a Rotunda do Glicínias, pela Rua da Brejeira, Rua Dr. Girão Pereira, Rua e ponte da
Agra (sobre a linha do Norte), Rua do Brejo, Rua Eng.º Carlos Bóia e Av. D. Frei Miguel de Bulhões
e Sousa.

Solicitamos a atenção e a compreensão de todos para os constrangimentos gerados por
esta importante obra, de forma a que a obra e a utilização dos desvios, ocorram com elevados
níveis de qualidade e de segurança.
Sendo o desenvolvimento urbano e rodoviário do Município uma opção política estratégica
da CMA, esta empreitada dá seguimento ao compromisso de investimento nesta importante via,
melhorando as condições de circulação e segurança e ultrapassando, finalmente, a velha situação
da obra inacabada do tabuleiro da passagem superior sobre a Linha do Norte, e acabando com
um dos pontos negros da rede viária Municipal.
Recordamos que no atual (2017/2021) e no anterior mandato autárquico (2013/2017) a
Avenida Europa recebeu obras de qualificação em toda a sua extensão e que aqui referenciamos:
a nova Variante de Cacia, a Rotunda da Junqueira, a Rotunda do Botafogo, as obras de
qualificação do nó da Avenida da Universidade com a antiga EN 235 (junto à primeira Loja da
Mercadona), as obras de urbanização da zona do Glicínias e a pavimentação do troço de 2,5 km
entre a ponte sobre a Estrada de São Bernardo e o viaduto junto à Rua General Costa Cascais,
em Esgueira, a Rotunda da Lusavouga / Vulcano, a Rotunda junto ao Solar das Estátuas e a
qualificação do troço urbano de Cacia entre a Rotunda da Lusavouga/Vulcano e a The Navigator
Company (em qualificação).
Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente
planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas
rodoviárias existentes e a qualificação do espaço público, gerindo bem a opção de cumprirmos os
compromissos que assumimos.

III – RALI SANTA JOANA REALIZA-SE ESTE SÁBADO
A Comissão Organizadora do Rali Santa Joana leva a efeito no próximo dia 26 de junho a
6ª Edição do Rali Santa Joana que, desde a sua 2ª Edição, conquistou o direito de fazer parte do
CPRH - Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica.
Esta prova, organizada pelo Automóvel Clube de Tomar, é destinada a automóveis antigos
e clássicos, e, mais uma vez, conta com apoio da Câmara Municipal de Aveiro.
Os Munícipes terão oportunidade de assistir ao vivo a esta prova, de forma condicionada,
cumprindo rigorosamente as principais orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) - uso da
máscara, lavagem e desinfeção das mãos e distanciamento social.
A prova tem o seu início às 10h30 em Valongo do Vouga e a sua chegada no Cais da
Fonte Nova às 18h15.

Os concorrentes percorrem grande parte da Avenida da Europa, sentido Norte – Sul, em
direção à Alameda Silva Rocha e Avenida Central, culminando na Rua Cais da Fonte Nova.
Entre as 15h30 e as 18h15, no Cais da Fonte Nova, existirão diversas atividades
relacionadas com automobilismo, tais como: exposições temáticas e demonstrações dinâmicas
com veículos de competição.
A Prova Complementar Final do Rali Santa Joana inicia-se às 18h30, terminando às
19H00 com a entrega dos prémios no Palco do Camião instalado para o evento.
A partir das 13h00 o trânsito estará condicionado nos seguintes pontos:
-

Acesso ao Cais da Fonte Nova, a partir da rotunda de confluência entre a Avenida

Central e a Avenida Congresso da Oposição Democrática;
-

Acesso à rotunda de confluência entre a Avenida Central e a Avenida Congresso

da Oposição Democrática, a partir da Rua D. Carlos I.
-

Na rotunda Padre Arménio Alves Costa Júnior na saída para a Rua de mesmo

nome em direção à Rua Cais da Fonte Nova;
-

Na confluência da Rua Manuel J. Braga Alves com a Rua Sebastião Magalhães

de Lima;
-

Acesso da Av. ª Dr. Francisco Sá Carneiro à Rua Cais da Fonte Nova.

A partir das 13h00 o trânsito estará proibido no acesso à Rua Cais da Fonte Nova no
términus da Ruas José Afonso.
Informamos ainda que o estacionamento estará proibido, em toda a extensão, na Rua
Cais do Fonte Nova no período compreendido entre as 10h00 e as 20h00.
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

