
  

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º146, de 05 de agosto de 2021 

 

Reunião de Câmara – 05 de agosto de 2021 

Apresentamos por este meio a informação sobre as principais deliberações da Reunião 

do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro, realizada hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, nos 

Paços do Concelho. 

 

1. Câmara investe 1,3 milhões de euros para requalificar a envolvente à EB 2,3 de 

Cacia e a ligação à Avenida Europa  

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a requalificação urbana da envolvente à EB 2,3 

de Cacia e a ligação à Avenida Europa à empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, 

Lda, a que corresponde um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro de 1.386.034,80€. 

De forma global, o projeto prevê para o reperfilamento da Avenida Fernando Augusto de 

Oliveira, com a reformulação dos sentidos de tráfego, o redimensionamento do perfil transversal 

dos arruamentos, a criação de uma ciclovia e de baias de estacionamento de veículos 

motorizados, a construção de um espaço de estar e de uma paragem de autocarro junto à entrada 

para a Escola e a criação de um espaço verde de lazer com enquadramento na linha de água 

existente nas imediações da Escola. 

Tendo em conta a preocupação dos fluxos viários em direção ao estabelecimento de 

ensino foram redefinidos os sentidos de tráfego quer nas vias transversais, quer na Avenida 

Manuel Lopes Pereira e via que circunda os limites da escola. A Avenida Manuel Lopes Pereira 

sendo uma via estruturante da urbanização, passa a sentido único, de sudeste para nordeste, 

permitindo que a saída das nossas crianças e jovens das viaturas se faça diretamente para o 

passeio, o que permite um aumento da segurança e conforto para todos. 

 



Árvores e Ciclovia 

Nas vias que circundam o perímetro exterior da Escola, a CMA optou pela manutenção 

das árvores existentes, criando um perfil de via compatível com os espécimes arbóreos existentes. 

O projeto prevê também uma ciclovia que permite percorrer o perímetro da escola, a 

Avenida Manuel Lopes Pereira, Rua Engenheiro Jaime Rodrigues Nina, e a área de lazer. A 

ciclovia pretende estimular movimento pedonal e ciclável no bairro, que permita dar alguma vida 

à envolvente e promova a prática de passeios ao ar livre e o estímulo à abertura de 

estabelecimentos comerciais. 

 

2. Apoios financeiros à Associações de 180.510€ no âmbito do PMAA 

O Executivo Municipal deliberou aprovar, no âmbito do Programa Municipal de Apoio às 

Associações (PMAA), mais sete contratos-programa para o ano de 2021 (apoio regular e ao 

investimento), na área social, cultural e de jovens, num valor total de 167.210€, e que serão 

assinados nos próximos dias. 

O apoio às Associações é para a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) uma área de grande 

importância no desenvolvimento do Município e na dinamização da Comunidade, por força do 

relevante interesse público de que se reveste boa parte da atividade das Associações.  

Com um balanço extremamente positivo relativo aos quatro anos de execução do PMAA, 

reiteramos a aposta na cooperação e no apoio agora aprovado, que apenas se tornou possível 

em termos financeiros e legais, por força da conquista de capacidade financeira pela boa gestão 

da CMA no último mandato autárquico (2013/2017), com continuidade no atual (2017/2021), e pelo 

cumprimento da Lei dos Compromissos pela CMA desde o final de abril de 2017. 

O Executivo aprovou também uma adenda e cinco apoios pontuais no valor de 13.300€, 

no âmbito do PMAA: 

 

Adenda ao contrato com o Clube dos Galitos 

Na mesma Reunião o Executivo Municipal deliberou aprovar uma adenda ao contrato-

programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube dos Galitos, que vai permitir a substituição 

da iluminação exterior do pavilhão, a reparação da iluminação dos balneários, bem como a 

correção de irregularidades verificadas no piso do pavilhão. 

O Clube dos Galitos vai utilizar o valor de 4.707,81€ remanescente do apoio global de 

23.500€ que a Câmara Municipal de Aveiro atribuiu em dezembro de 2020 para a aquisição de 

equipamento e embarcação de remo, a aquisição de um termoacumulador e a recuperação da 

cobertura do pavilhão, que totalizaram um investimento de 18.792,19€. 



 

Apoio ao Sporting CA no Campeonato da Europa de atletas com síndrome de Down 

A Câmara Municipal deliberou também aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no 

valor de 500€, tendo em vista a participação do Sporting Clube de Aveiro no Campeonato da 

Europa de Natação para atletas com síndrome de Down, a realizar-se em outubro deste ano, na 

cidade italiana de Ferrara. 

 

Apoio à Columbófila de Esgueira para o Campeonato Columbófilo Cidade de Aveiro 

Ao nível desportivo, o Executivo aprovou ainda o apoio financeiro no valor de 2.000€, a 

atribuir à Associação Columbófila de Esgueira para a sua participação no Campeonato 

Columbófilo da Cidade de Aveiro. 

 

Apoio à Associação Canoagem de Cacia para participação em Campeonato  

O Executivo Municipal aprovou também a atribuição do apoio financeiro no valor de 1.600€ 

à Associação Desportiva Amigos de Canoagem de Cacia para a sua participação no Campeonato 

Regional de Esperanças do Centro – Circuito Memorial Sandra Matos. 

 

Apoio à Associação Navalha e à AveiroArte 

O Executivo deliberou aprovar o apoio de 3.700€ à Navalha – Associação Cultural, para 

participação no micro-festival de música exploratória de Aveiro - VIC NIC 2021 e ao Círculo 

Experimental dos Artistas Plásticos de Aveiro – AveiroArte, no valor de 5.500€ para realização da 

exposição comemorativa dos 50 anos do AveiroArte e publicação de catálogo. 

 

A CMA através do Regulamento Municipal de Apoios às Associações veio estabelecer as 

regras relativas à atribuição de benefícios e reconhecer a forte dinâmica associativa da 

comunidade aveirense que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social do 

Município e contribuem para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações 

para que prossigam fins de interesse público, nomeadamente nas áreas sociais, culturais, 

educativas, desportivas, entre outras. 

Continuam assim garantidas as condições para dar continuidade à opção política 

assumida no atual mandato, de apoiar financeiramente as Associações do Município, com o 

cumprimento em absoluto dos contratos assinados, o que se traduz num relevante passo de 

fortalecimento sustentado do Movimento Associativo Municipal, que a CMA concretiza pela sua 

relevante importância social, económica e política. 



 

3. São Jacinto: reversão da Delegação de Competências enviada Inspeção-Geral 

das Finanças; Duas Técnicas da Junta de Freguesia suspenderam funções por 

falta de pagamento de salários; CMA garante limpeza urbana 

O Executivo Municipal deliberou enviar à Inspeção-Geral das Finanças (IGF) as 

deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Aveiro, de 01 e 13 de julho, 

respetivamente, relativas à resolução do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências com a Junta de Freguesia de São Jacinto e a reversão das competências elencadas 

no Auto de Transferências de Recursos para 2021, por forma a que a IGF, que exerce a tutela de 

inspecionar a atividade financeira das Autarquias Locais, possa tomar as medidas que considere 

adequadas. 

Com esta decisão pretende-se que fique absolutamente claro e comprovado por uma 

entidade inspetiva e independente, que a cessação das delegações de competências da Câmara 

Municipal de Aveiro (CMA) na Junta de Freguesia de São Jacinto, se deveu apenas à 

impossibilidade de executar transferências financeiras por força das penhoras determinadas por 

Tribunal, como consequência da má gestão da Junta de Freguesia que tem graves problemas 

financeiros, e não a qualquer opção de gestão política ou de ambiência eleitoral.  

 

Técnicas Superiores com salários em atraso 

Na mesma Reunião, o Executivo Municipal tomou conhecimento de dois ofícios remetidos 

à CMA por duas Técnicas Superiores que prestam serviços na Junta de Freguesia de São Jacinto 

a solicitar ajuda para que lhes possam ser pagos os vencimentos relativos aos meses de maio, 

junho e julho de 2021. 

Após sucessivos atrasos nos pagamentos, a Junta de Freguesia de São Jacinto indicou 

que realizaria os pagamentos em falta, no valor global de 3.276€, até ao dia 15 de julho de 2021, 

o que não se confirmou. 

As duas Técnicas prestavam serviços no Gabinete de Apoio à População de São Jacinto 

e suspenderam a sua relação laboral devido a esta situação de salários em atraso no passado dia 

06 de julho. 

Para a CMA a expressividade desta situação inadmissível na relação de uma entidade 

pública com pessoas que lhe prestam serviços é agravada pelo facto de se tratar da Junta de 

Freguesia de São Jacinto, que com mais estas duas situações se atesta o estado muito grave da 

situação financeira e de gestão a que chegou esta Junta de Freguesia. 



Na própria reunião o Presidente da CMA informou que foi recebido hoje mesmo na CMA 

um ofício das duas Técnicas em causa, informando que lhes foi paga a referida dívida no passado 

dia 2 de agosto. 

 

CMA garante limpeza urbana 

Tendo em conta a reversão da Delegação de Competências e a necessidade de 

manutenção dos serviços de limpeza em São Jacinto, o Executivo Municipal deliberou ratificar o 

despacho do Presidente da CMA, Ribau Esteves, que autorizou a execução de serviços 

complementares de recolha, transportes de resíduos sólidos urbanos a destino final e limpeza 

urbana, na Freguesia de São Jacinto, pelo valor de 6.942,20€ à empresa VEOLIA Portugal S.A., 

para o período entre 15 de julho e 30 de outubro de 2021. 

 

4. Câmara de Aveiro avança com recolha seletiva porta-a-porta de biorresíduos 

Foi aprovado, em sede de POSEUR, no passado dia 31 de maio, a operação de Recolha 

Seletiva porta-a-porta de biorresíduos da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), que contribuirá para 

atingir as metas nacionais da recolha seletiva de biorresíduos. 

Esta operação designada “BioAveiro – Recolha Seletiva PaP de biorresíduos” consiste na 

implementação de recolha seletiva porta-a-porta de biorresíduos de resíduos alimentares, no setor 

não doméstico (pequenos produtores de resíduos urbanos), nomeadamente, no canal HORECA, 

cantinas e mercados municipais, em nove das dez Freguesias do Município de Aveiro, sendo 

apenas excluída pelas regras nacionais a Freguesia de São Jacinto, onde é aconselhado nesse 

estudo a compostagem dos biorresíduos na origem. 

Assim, o Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do procedimento por ajuste 

direto no valor de 1.115.075,32€ para execução desta operação entre 01 de outubro de 2021 e 30 

de setembro de 2026, a executar pela VEOLIA Portugal S.A.. 

Neste âmbito, estão previstas as seguintes ações: aquisição de 420 contentores de 120 

litros para a deposição de biorresíduos, a aquisição de sacos de lixo recicláveis para os 

biorresíduos, a implementação de um sistema RFID para os contentores e a instalação de sistema 

de pesagem no elevador da viatura de recolha seletiva de biorresíduos e a aquisição de uma 

viatura de recolha de biorresíduos movida a gás natural comprimido (com menos emissões de 

CO2). 

Esta operação “BioAveiro – Recolha Seletiva PaP de biorresíduos”  é mais um contributo 

para a boa gestão dos biorresíduos no Município de Aveiro, estando, em simultâneo, em fase final 

de elaboração o “Estudo Intermunicipal para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de 



Biorresíduos para os Municípios da Região de Aveiro”, promovido pela CIRA – Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro. 

Este estudo tem como objetivo a elaboração de um diagnóstico que conduza à definição 

de um Plano de Ação e de Investimento para a operacionalização da recolha seletiva de 

biorresíduos conducente à sua valorização, seja através da implementação de uma rede de 

recolha seletiva de biorresíduos seja pela separação e reciclagem na origem através 

implementação da compostagem doméstica ou comunitária, alinhados com a estratégia definida 

ou a definir pelos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos. 

 

5. Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a versão final do Plano Municipal de Adaptação 

às Alterações Climáticas (PMAAC) que em relação à versão anterior tem um conjunto de 

alterações que o enriqueceram pelas propostas apresentadas pelas entidades que decidiram 

participar no processo de consulta pública que decorreu de 02 a 30 de julho. 

A crise climática exige naturalmente uma ação concertada à escala global, onde a União 

Europeia está a ter um papel pioneiro, mas, cujo sucesso pleno dependerá das medidas à escala 

local, que por sua vez exige a mudança de mentalidade e comportamento de cada individuo, nas 

suas múltiplas opções e ações do dia-a-dia como transportes, alimentação, uso de recursos como 

água, energia, entre outros. 

Face aos cenários das alterações climáticas, com ocorrência de fenómenos extremos com 

cada vez maior frequência e intensidade, áreas urbanas e territórios rurais, florestais e com outras 

ocupações, têm de adotar mecanismos de adaptação que promovam a resiliência dos seus 

territórios e segurança das suas populações. 

O PMAAC da CMA constitui-se como um instrumento de gestão do território que 

consideramos 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. 

Este é um instrumento de sensibilização, mobilização, ação e investimento, seguramente 

dinâmico, em relação ao qual vamos ativar um mecanismo permanente de monitorização e 

reformulação anual, no quadro da gestão do território com o cuidado do devido acompanhamento 

da evolução das alterações climáticas. 

 

6. Transporte Público: Apoio PROTransP 2021 (Combate à Pandemia) e Estudo da 

Rede Aveirobus para Eventual Reestruturação  



O Executivo Municipal deliberou autorizar o pagamento à Trandesv/ ETAC/ Aveirobus o 

montante mensal de 21.101,05€ relativos ao Programa de Apoio à Densificação e Reforço da 

Oferta de Transporte Público (PROTransP), um mecanismo criado e financiado pelo Governo do 

País para apoio ao serviço de transporte público em tempos de Pandemia. 

O PROTransP tem em 2021 uma verba global para a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro de 1.158.868€, dos quais 266.539,64€ correspondem ao Município de Aveiro. 

Deste valor a Câmara Municipal de Aveiro afeta a dois objetivos: 

1. O valor de 253.212,64€ para financiar a operação de transportes durante o ano de 

2021, existindo um mecanismo de monitorização para fazer o devido controlo dos 

impactos da Pandemia;  

2. Uma dotação de 5% da verba total, cumprindo as regras do programa PROTransP, 

com um valor de 13.326,98€, para a realização de um estudo de avaliação da 

concessão dos Transportes Públicos da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), e para a 

eventual elaboração de propostas de reestruturação da rede Aveirobus. Este estudo, 

que está em desenvolvimento, foi adjudicado pela CMA à empresa TIS.PT 

especializada neste tipo de matérias. 

 

7. Alargado prazo de candidaturas ao Aveiro Criatech Artistic Residences 

As candidaturas para o programa Aveiro Criatech Artistic Residences, foram alargadas até 

ao próximo dia 12 de setembro, com o objetivo de dar oportunidades a todos os criativos que não 

tiveram oportunidade de conhecer o programa ou realizar a sua candidatura. A decisão foi tomada 

pelo Executivo Municipal, na sua Reunião desta quinta-feira, 05 de agosto, sendo que se mantém 

a seleção de apenas 20 participantes na residência artística, que irá acontecer entre 27 de 

setembro de 02 de outubro. 

Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa Aveiro Tech City, da Câmara Municipal de 

Aveiro, lança o Aveiro Criatech Artistic Residences, um projeto que promove uma cultura de 

aprendizagem, pensamento, experimentação, exploração e produção de inovação. Com o objetivo 

de cruzar a criatividade emergente das áreas da ciência, tecnologia, engenharia, artes e 

matemática (STEAM), este programa de residências artísticas e tutoria, que acontece num 

contexto de idealização colaborativa, conta com a participação de profissionais e estudantes de 

várias áreas criativas.  

Na edição deste ano, as Aveiro Criatech Artistic Residences contam com o 

acompanhamento de especialistas da ESAD e da UA e terá como mentores os artistas convidados 

Patrícia J. Reis e Mathieu Le Sord. 



Os dois melhores projetos desenvolvidos durante o programa levarão para casa um 

prémio de 1400€ cada e verão ainda as suas obras serem exibidas durante o evento Criatech 

2021, a decorrer em outubro. 

As candidaturas devem ser enviadas em formato digital para o e-mail aveirotechcity@cm-

aveiro.pt. Mais informações em: https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/Aveiro-Criatech-

Residences . 

 

8. Aveiro volta a receber iniciativas Music Tech Fest em outubro 

Em outubro, Aveiro recebe a 2.ª edição do MTF Labs, que irá fazer parte integrante de um 

conjunto de iniciativas e um grupo cuidadosamente selecionado de especialistas Music Tech Fest, 

juntamente com um grupo local de criadores, investigadores e empreendedores vão trabalhar com 

tecnologias de ponta, juntando conhecimentos e experiências para criar novos projetos, produtos, 

negócios, performances artísticas e invenções que são apresentadas ao público no último dia da 

iniciativa. A música é o pano de fundo de todas estas atividades, uma vez que os membros da 

comunidade MTF usam a música como uma espécie de cola social que os une. 

MTFLabs com inscrições abertas até 19 de setembro 

No centro do ecossistema MTF estão os MTFLabs, um evento de prototipagem de 

inovação que, durante a semana, vai juntar especialistas internacionais e locais em sessões de 

trabalho que começam com palestras inspiradoras de convidados que estão na vanguarda dos 

seus respetivos campos e passam depois para laboratórios práticos que vão concentrar-se em 

tópicos que vão desde a robótica e IA de desempenho, inovação de Blockchain, tecnologia vocal, 

trans-humanismo e extensões do corpo humano, acessibilidade e neuro-feedback, novos formatos 

de música e novas formas de expressão artística. 

Assim, o Executivo Municipal deliberou aprovar as normas de participação na iniciativa, 

com as inscrições abertas até 19 de setembro. As sessões de trabalho, em Aveiro, realizam-se de 

11 a 15 de outubro e no dia 16 faz-se a apresentação das ideias, projetos e obras saídas deste 

encontro de inovação. 

Os MTF Labs são totalmente inclusivos e pretendem combinar uma diversidade de 

ocupações profissionais e de origens culturais, sociais e educacionais. 

Este momento integra o calendário cultural de Aveiro, dada a relevância da sua 

componente artística e o painel de convidados nacionais e internacionais. Durante seis dias a 

cidade será um laboratório dinâmico de ideias, criação e inovação, com contributos de áreas 

diferentes, tendo um momento de apresentação pública que promete revelar propostas marcantes. 

mailto:aveirotechcity@cm-aveiro.pt
mailto:aveirotechcity@cm-aveiro.pt
https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/Aveiro-Criatech-Residences
https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/Aveiro-Criatech-Residences


A iniciativa terá ainda a sua dimensão cultural realçada pela candidatura de Aveiro a 

Capital Europeia da Cultura em 2027 e o trabalho que a Câmara Municipal de Aveiro tem vindo a 

desenvolver a nível local e regional, nomeadamente através do desenvolvimento do Plano 

Estratégico para a Cultura 2019-2030, documento criado para a implementação de políticas 

públicas que privilegiam a qualificação da oferta cultural, o incremento de práticas e consumos 

culturais, a fixação de novos agentes artísticos e criativos no território e o posicionamento de 

Aveiro no contexto nacional e europeu. Fazem parte desse documento o apoio à criação e à 

capacitação profissional, assim como o incremento da participação de públicos de várias idades, 

no que se inserem estas atividades do MTF em Aveiro. 

O MTF promove estas ações em Aveiro no âmbito do projeto Aveiro Tech City, que visa 

transformar a cidade num laboratório tecnológico, no sentido de criar uma cidade mais sustentável 

e melhor para viver e visitar. 

Mais informações em www.aveirotechcity.pt . 

 

9. Candidaturas abertas para as Residências Artísticas STEAM 

A Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito da iniciativa Aveiro Tech City, em particular na 

sua estratégia de Educação STEAM, pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido na 

Comunidade Educativa, proporcionando o conhecimento e domínio integrado das áreas STEAM 

(Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), ao mesmo tempo que enfatizamos o “A” 

das Artes neste processo e a sua ligação com o processo da candidatura de Aveiro a Capital 

Europeia da Cultura 2027. 

Assim, o Executivo Municipal deliberou aprovar as normas de participação nas 

Residências Artísticas STEAM, destinadas a entidades do setor cultural e criativo, com sede num 

dos 11 Municípios da Região de Aveiro, que desenvolvam ou pretendam desenvolver atividade 

artística com recurso à metodologia STEAM. 

Com um prémio para o projeto vencedor de 4.000€, as candidaturas estão abertas até ao 

próximo dia 12 de setembro. 

Neste âmbito uma Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Município de Aveiro será alvo de uma 

intervenção artística, num processo que envolverá dois docentes e uma ou duas turmas. Artistas, 

docentes e alunos irão trabalhar de forma colaborativo num espaço Tech Lab, onde poderão 

desenvolver o seu trabalho com recurso aos diversos equipamentos e materiais de apoio 

disponíveis à implementação de dinâmicas educativas STEAM. 

http://www.aveirotechcity.pt/


Simultaneamente e de forma colaborativa e concertada, a cidade europeia de Oulo na 

Finlândia, que será Capital Europeia da Cultura em 2026 passará pelo mesmo processo, 

proporcionando a todos os envolvidos a vivência do mesmo processo criativo. 

 

10. PAAASE 2021: OCUPA-T – Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres 

O Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica / Operação Anti Covid-19 

(PAAASE 2021), da Câmara Municipal de Aveiro procura, através do combate à Pandemia o apoio 

à dinamização social dos Cidadãos do Município de Aveiro e que tem na sua Ação 13 – Programa 

de Ocupação de Tempos Livres para Jovens e Adultos / OCUPA-T, um dos seus principais 

contributos. 

Neste sentido, o Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de doze bolsas aos 

participantes, referentes ao período de julho e agosto, no valor individual de 180€, a que 

correspondente um valor global de 2.160€. 

O OCUPA-T pretende proporcionar aos Cidadãos a participação ativa em diversas áreas 

de intervenção, através do desenvolvimento de tarefas de interesse formativo e público nas 

seguintes áreas: Ambiente, Cultura e Turismo, Museus, Teatro Aveirense, Floresta, Desporto, 

Apoio Administrativo – Arquivo Geral, Ação Social e Saúde, Cidadania, Empreendedorismo e 

Educação. 

 

11. Acordos de colaboração com a APOMA, a Comissão Vitivinícola da Região da 

Bairrada e a Associação da Rota da Bairrada 

Com a abertura da Antiga Estação de Comboios de Aveiro com a sua nova vida, de que 

se destaca uma Loja (no rés-do-chão) dedicada a três produtos identitários - Ovos-moles, Sal e 

Vinhos e Espumantes da Bairrada -, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) pretende com este 

projeto criar um conceito inovador, que reforce o papel Municipal no apoio e afirmação da oferta 

turística Local e Regional, e que nas suas primeiras semanas de vida se tem revelado um sucesso. 

São por isso fundamentais as sinergias e cooperação entre as entidades gestoras deste 

novo espaço: a APOMA – Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro, a Comissão 

Vitivinícola da Região da Bairrada e a Associação da Rota da Bairrada, procurando desta forma 

aumentar os níveis de eficiência na gestão desta nova loja, a oferta turística e cultural e a sua 

dinâmica e organização. 

Assim, o Executivo Municipal deliberou ratificar os acordos de colaboração da CMA com 

a APOMA, a Comissão Vitivinícola da Região da Bairrada e a Associação da Rota da Bairrada. 

 

https://covid19.cm-aveiro.pt/pages/589
https://covid19.cm-aveiro.pt/pages/589


12. PAAASE 2021 apoia mais 8 famílias e 20 Cidadãos 

O Executivo Municipal deliberou aprovar apoios económicos a mais 8 famílias residentes 

em Aveiro correspondendo a mais 20 Cidadãos ajudados no valor global de 4.395,56€, no âmbito 

dos “Apoios Sociais a Cidadãos e Famílias Carenciadas”, do Fundo de Apoio a Famílias. 

Para dar resposta a estas situações, a Câmara Municipal de Aveiro utiliza o Fundo de 

Apoio a Famílias, que tem para 2021 uma verba total de 150.000€, um valor superior em 50% ao 

de definido para mesmo Programa em 2020, mas que será dotado do valor que se verificar 

necessário. 

Os apoios do PAAASE 2021, que integram a área social e muitas outras, estão disponíveis 

em: https://covid19.cm-aveiro.pt/ . 

 

13. Desmantelamento de veículos abandonados na via pública 

No âmbito do serviço de recolha, depósito e tratamento de veículos abandonados nas 

várias vias públicas do Município de Aveiro, o Executivo Municipal deliberou desmantelar 17 

viaturas em fim de vida, que foram recentemente recolhidas do espaço público. 

A remoção destes veículos da via pública respeita o conceito de prioridade, quer pela sua 

localização ou avançado estado de degradação, como pelo local onde se encontram, contribuindo 

para a má organização do espaço público envolvente, a que adicionamos sempre a reiterada e 

prioritária preocupação ambiental. 

Para a realização desta operação e de acordo com a lei e com o devido processamento 

administrativo, foram considerados abandonados, decorrido o prazo de 45 dias sem que os seus 

titulares os tenham reclamado. 

 

14. Doação de imagem Arte Nova ao Museu da Cidade de Aveiro 

O Executivo Municipal deliberou aceitar a doação da empresa Castro Iluminações Festivas 

S.A. de um documento gráfico com decoração de pendor Arte Nova, que integrará agora o acervo 

do Museu da Cidade de Aveiro. 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) aprovou também o agradecimento público pela 

generosidade e a cidadania ativa demonstrada pelo doador que, com esta manifestação de 

altruísmo, contribui para o enriquecimento do acervo museológico municipal e conhecimento das 

vivências e cultura da comunidade Aveirense. 

 

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

https://covid19.cm-aveiro.pt/


 Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


