Câmara Municipal de Aveiro

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa N.º 117, de 24 de junho de 2021

I - AVEIRO 2027 REUNIU CONSELHO ESTRATÉGICO ALARGADO
- Resultados do Programa de Participação
entre os destaques desta reunião O projeto Aveiro 2027 organizou no passado dia 23 de junho o primeiro encontro do
Conselho Estratégico Alargado, reunião onde se partilharam os desenvolvimentos dos últimos
meses de trabalho. A sessão aconteceu no Centro de Congressos de Aveiro e marcou um
importante passo da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura.
Entre os assuntos em debate na reunião, destaque para a apresentação do Programa de
Participação, iniciativa em curso durante este ano, envolvendo até à data 241 participantes e
organizações, num total de 15 sessões com diferentes grupos. Trata-se de um processo de escuta
ativa que tem feito chegar a candidatura às mais diversas comunidades, entre empresas,
organizações e agentes de vários setores de atividade.
Além de comunicar em que consiste a candidatura e mobilizar o apoio dos cidadãos ao
projeto Aveiro 2027, o Programa de Participação tem como objetivo fundamental compreender a
relação dos cidadãos com a cultura, com a cidade de Aveiro e também com a Europa, assim como
recolher reflexões e contributos para a candidatura, identificando necessidades, fragilidades e
oportunidades. Procura-se ainda compreender como surge a ligação às práticas culturais e
artísticas, assim como perceber como poderia ser criada ou intensificada a ligação entre estas e
a área de trabalho dos participantes, recolhendo ideias e desenvolvendo propostas e projetos de
forma coletiva e em comunidade.
Sublinhada é também a elevada motivação e o espírito de missão demonstrado pelos
participantes e organizações. A participação foi voluntária, tendo havido a perceção generalizada
de que este é um projeto mobilizador, assumido coletivamente e capaz de juntar as comunidades

de Aveiro, com toda a sua diversidade e sensibilidades. Foi mesmo referido pelos participantes
que não tinham tido antes a oportunidade de experienciar um processo de construção coletiva que
contribui para um projeto transformador desde o seu início.
A dinâmica de participação irá continuar ao longo dos próximos meses, estando previstas
diversas ações até ao final do ano e que irão envolver um número crescente e cada vez mais
abrangente de envolvidos.
[fotografia neste link]

II – PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA
FRANCISCO SÁ CARNEIRO E RUA DE BOURGES
Teve início esta quinta-feira, 24 de junho, a requalificação do pavimento na Avenida
Francisco Sá Carneiro e na Rua de Bourges, os arruamentos que fazem a ligação entre a rotunda
junto ao Pavilhão dos Galitos e a rotunda de ligação à Estrada de São Bernardo, num investimento
da Câmara Municipal de Aveiro de 153.696,97€, a cargo da empresa Linhares & Vidal Lda..
Com um prazo previsto de execução de 20 dias, a obra vai cuidar de recuperar as duas
vias, numa extensão global de 1 km, renovando também a sinalização vertical e horizontal, tão
importantes para a segurança de automobilistas e peões.
Para a realização da empreitada, que se iniciou pela Avenida Francisco Sá Carneiro, será
necessário fazer a supressão de vias de trânsito em razão do desenvolvimento da obra, facto que
para o qual solicitamos a melhor compreensão e cooperação possível.
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.
[fotografia neste link]

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

