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I – SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

No próximo dia 16 de julho, sexta-feira, pelas 17h00, terá lugar a Sessão Pública de 

apresentação do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC), no Pequeno 

Auditório do Centro de Congressos. 

Estando a decorrer, até ao próximo dia 21 de julho, o período de consulta pública do 

PMAAC, a presente sessão tem como principal objetivo sensibilizar e mobilizar a população para 

a questão da resiliência do território e a necessidade de prever mecanismos de adaptação às 

alterações climáticas, com a recolha de contributos que possam melhorar o documento em causa. 

Todas as informações acerca desta consulta pública estão disponíveis aqui. A 

participação de todos neste processo é muito importante. 

O PMAAC foi recentemente aprovado em sede do Executivo Municipal de Aveiro, na sua 

Reunião de Câmara de 1 de julho. 

Integrando o projeto “Rede Cencyl – Cidades Verdes”, em parceria com as cidades 

Salamanca, Cidade Rodrigo, Figueira da Foz, Guarda, Valladolid e Viseu, com financiamento do 

Programa INTERREG V Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-2020, foi desenvolvido o PMAAC 

da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), com a consultoria técnica da empresa IrRADIARE. 

O documento constitui-se como um instrumento de gestão do território que se considera 

de relevante importância, que integra um Plano de Ação com a definição das Medidas Prioritárias 

e as Ações-Chave e projetos a desenvolver na adaptação às alterações climáticas. 

 



II – DEMOLIÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DA PINHEIRA 
 

Integrada na empreitada em curso de demolição de um conjunto de edifícios devolutos 

propriedade da Câmara Municipal de Aveiro, está a decorrer a demolição das ruínas da antiga 

Fábrica da Pinheira, num investimento de aproximadamente 100.000€ com o objetivo de melhoria 

do ambiente urbano e de salubridade do espaço, assumindo a responsabilidade e o exemplo na 

gestão do património.  

 Concluída a demolição das construções, o terreno será limpo e vedado e continuará a ser 

utilizado pela Câmara Municipal como espaço descentralizado dos Serviços Urbanos para apoio 

ao depósito de materiais de construção necessários para as obras em curso por administração 

direta.  

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


