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I – MUSEU DA CIDADE DE AVEIRO REABRE AO PÚBLICO 

SEGUNDA-FEIRA COM NOVO DISCURSO EXPOSITIVO 

O Museu da Cidade de Aveiro reabre ao público esta segunda-feira, 13 de setembro, 

depois da instalação de um novo discurso expositivo, que assenta num sistema imersivo 

tecnológico na sua exposição permanente, que vai ajudar todos os que o visitem a conhecer mais 

e a sentir melhor a história de Aveiro e dos Aveirenses. 

Aberto excecionalmente na segunda-feira, durante todo o dia (10.00h/12.30h e 

13.30h/20.00h), por se tratar de uma reabertura depois de cinco meses encerrado, a entrada será 

livre e a visita guiada oficial com o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, ao 

Museu da Cidade está agendada para as 18h30. 

Esta qualificação foi realizada no âmbito da iniciativa Aveiro Tech City da CMA, num 

investimento aproximado de 150.000€, que vem permitir a criação de sinergias entre o Museu da 

Cidade de Aveiro e o Edifício Fernando Távora, ajudando investidores, empreendedores e 

estudantes a conhecer melhor as oportunidades do nosso território e aos visitantes e cidadãos em 

geral, a terem uma experiência e perspetiva única da Cidade e do Município. 

 

Embarcar na história de Aveiro 

Sediado num dos edifícios mais emblemáticos de Aveiro, construído na primeira década 

do século XX, no Museu da Cidade de Aveiro os seus visitantes vão poder embarcar livremente 

numa viagem por Aveiro, desde a pré-história até ao século XXI. Uma narrativa repleta de factos, 

acontecimentos e protagonistas. Os objetos que dão forma ao discurso expositivo convocam 

memórias e representações plenas de história e refletem um Museu Participativo, que vive da e 

para a comunidade.  



A viagem acontece pela história narrada de Aveiro, desde a formação do território até à 

Identidade, destacando os protagonistas e as ações se estendem pela política, pensamento, 

ciência, cultura e desporto, passando pelos gestos e obras que eternizaram a História de Aveiro. 

Um ponto de partida incontornável para a descoberta e fruição da Cidade, do Município e 

da Região de Aveiro. 

 

II – CAMPANHA DA CMA JÁ LEVOU 1,36 M€  

AO COMÉRCIO LOCAL 

- 663 Famílias carenciadas beneficiaram com a campanha - 

A Câmara Municipal de Aveiro encontra-se a implementar a campanha “Compre no 

Comércio Local”, integrada no Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica para 

2021 - Operação Anti Covid-19 - PAAASE 2021, em específico na Ação 8 “Campanhas de 

Promoção do Consumo no Comércio Local” e na Ação 9 “Apoios Sociais a Cidadãos e Famílias 

Carenciadas”. 

Com o objetivo de apoiar a revitalização da economia local através do estímulo ao 

consumo no comércio tradicional, por parte da população, bem como contribuir para a diminuição 

da fragilidade económica de famílias carenciadas, face à situação pandémica em que vivemos, a 

campanha “Compre no Comércio Local” representa um investimento total de 1 Milhão de Euros, 

sendo meio milhão de euros atribuídos à população geral, mediante atribuição de vouchers por 

sorteio, e outro meio milhão distribuído por pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

económica. 

Atualmente integram a campanha 116 comerciantes que ao longo dos meses de maio a 

agosto atribuíram aos seus clientes um cupão por cada 10€ de compra (até ao máximo de 10 

cupões por compra). Os cupões registados foram sorteados nos quatro sorteios mensais, 

ocorridos no primeiro dia dos meses de junho, julho, agosto e setembro e, por essa via, foram 

atribuídos 20.000 vouchers de compras no valor de 25€/cada. 

No total, entre maio e agosto de 2021, foram registados 136.026 cupões, o que representa 

um consumo efetivo e um volume de negócios induzido no comércio local de, pelo menos, 

1.360.260,00€.  

Estes 136.036 cupões foram registados por 11.680 pessoas, tendo 6.105 pessoas (pouco 

mais de metade) sido premiadas com vouchers de compras. Destas 6.105 pessoas, a média de 

cupões premiados por pessoa correspondeu a 3,28 vouchers de compras (aproximadamente 75€), 

os quais foram trocados, até ao momento [8.SET.2021], em 111 dos comerciantes aderentes no 



valor total de 309.887,97€.  De salientar que esses cupões representam, em compras efetivas, um 

valor de 377.542,31€, podendo-se concluir que, apenas por esta via, as compras no comércio 

local, através do uso de vouchers representam um investimento suplementar de 22% por parte 

dos participantes premiados. 

Na componente social, foi atribuído a 633 agregados familiares (num total de 1.588 

beneficiários abrangidos) um apoio médio mensal de 102,44€ (entre junho e novembro), que até 

ao momento registou um consumo de 208.410,14€, distribuído por 104 comerciantes. Neste caso, 

as compras efetivas foram no montante de 330.865,10€, o que se traduz num investimento 

suplementar de aproximadamente 59% por parte dos agregados carenciados. 

O período de utilização dos vouchers premiados (no último sorteio realizado a 01SET21) 

e dos apoios sociais concedidos decorre até 30 de novembro de 2021, sendo que os vouchers 

premiados que não forem utilizados até essa data, serão revertidos, a 1 de dezembro de 2021, 

para reforço das ações de apoio social. 

A listagem atualizada de estabelecimentos aderentes encontra-se disponível aqui: 

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

 

Principais números da Campanha: 

• 136.026 cupões registados, o que representa um consumo efetivo nos 

estabelecimentos comerciais aderentes de 1,36M€; 

• 500.000€ atribuídos aos aderentes para utilização nos estabelecimentos 

aderentes de vouchers. Destes, 309.887,97€ já foram utilizados em 111 estabelecimentos 

comerciais em compras no valor global de 377.542,31€; 

• 633 Agregados Familiares beneficiam da componente social deste programa; 

• 500.000€ atribuídos a agregados familiares carenciados. Destes, 208.410,14€ já 

foram utilizados em 104 estabelecimentos comerciais em compras no valor global de 330.865,10€;  

• O volume de Compras nos Estabelecimentos Comerciais aderentes, por via do 

programa “Compre no Comércio Local” é de 2.068.667,41€. Encontram-se ainda por executar, até 

30NOV21, 481.701,89€, o que permite garantir, no mínimo, um efeito multiplicador de 2,5 em 

compras no comércio local, através do investimento de 1M€ da Câmara Municipal de Aveiro. 

 

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

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


