
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 176 de 13 de setembro de 2021 

 

I – INÍCIO DO ANO LETIVO 2021/2022  

Vivemos a semana que se inicia hoje, 13 de setembro, o arranque de mais um ano letivo, o qual 

desejamos seja tranquilo e recheado de grandes conquistas, depois de dois anos letivos vividos com grande 

exigência e perturbação, devido à pandemia do Covid-19. 

O novo ano letivo 2021/2022 começa com um grande reforço de Pessoal Não Docente 

(Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais) nas várias Escolas do Município de Aveiro. 

Após iniciarem funções no passado dia 16 de agosto 11 novos Assistentes Técnicos nos sete 

Agrupamentos de Escolas e Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro, 

no dia 1 de setembro foi a vez de iniciarem funções 36 Assistentes Operacionais. No dia 15 de setembro 

entrará ao serviço o segundo grupo de Pessoal Não Docente, que contempla 11 Assistentes Técnicos e 27 

Assistentes Operacionais, os quais contribuirão para um maior e melhor acompanhamento das nossas 

Crianças e Jovens em todos os Estabelecimentos de Ensino do Município, desde o Pré-Escolar até ao 

Ensino Secundário. 

Neste arranque de ano letivo a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem assegurados todos os 

serviços que derivam das novas competências na área da educação, assumidas a 1 de setembro de 2020, 

estando garantidos os serviços de transportes escolares e transportes especializados para Crianças e 

Jovens, o fornecimento de refeições desde o pré-escolar ao ensino secundário, a dinamização das 

Atividades de Animação e Apoio à Família, para as Crianças do Pré-Escolar, bem como a dinamização das 

Atividades de Enriquecimento Curricular para as Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Vários Estabelecimentos de Ensino sofreram intervenções durante os meses de verão, 

destacando-se a pintura da Escola de São Jacinto, a substituição do piso das salas do Jardim de Infância 

da Costa do Valado, a remoção das coberturas de fibrocimento na Escola Básica de Aradas, a reparação 

de várias patologias na Escola da Glória, a preparação para colocação das instalações provisórias das 

Escolas do Solposto e Bonsucesso e a abertura do concurso público para as obras na Escola de Santiago. 



A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem afirmado a Educação como prioridade, razão pela qual 

mantivemos a opção política de elaborar o Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA) 

ao longo dos últimos anos letivos, numa opção plenamente apoiada pelos Parceiros que integram o 

Conselho Municipal de Educação, o qual tem sido apresentado antes do arranque de cada ano letivo. 

No entanto, e devido às Eleições Autárquicas que se realizam no próximo dia 26 de setembro, a 

CMA decidiu adiar a apresentação do PAEMA, numa atitude de respeito pelo ato que será vivido 

proximamente, mantendo, contudo a aposta em vários projetos e ações que já se assumiram de grande 

importância para a comunidade educativa do Município de Aveiro. 

Nesse sentido, será mantido e iniciado a 1 de outubro o Projeto Judo Na Escola, numa parceria 

com a Escola de Judo Nuno Delgado, especialmente dirigido aos Alunos do 3º e 4º Anos de Escolaridade, 

bem como o Projeto Escola Ciência Viva, em parceria com a Fábrica da Ciência Viva e a Universidade de 

Aveiro, dirigido aos Alunos do 4º Ano de Escolaridade. 

A aposta na Educação STEAM e nos Tech Labs (desde o 1º Ciclo ao Ensino Secundário) 

continuará a ser feita desde o início do ano letivo, com a instalação dos Tech Labs nas Escolas do 2º Ciclo 

e a realização de várias ações de formação e capacitação para os vários Profissionais da Educação. 

De igual modo, e atendendo à grande adesão por parte da nossa comunidade escolar, a CMA 

manterá em pleno funcionamento os Serviços Educativos em Rede, envolvendo o Teatro Aveirense, os 

Museus de Aveiro e Museu da Cidade, o Centro Municipal de Interpretação Ambiental e a Biblioteca 

Municipal – Edifício ATLAS. 

O funcionamento destes serviços decorrerá como nos anos letivos anteriores, devendo as 

marcações serem realizadas junto da Divisão de Educação, Desporto e Cidadania da CMA, a qual garante 

o transporte para as várias iniciativas. 

Todas as ações referenciadas acima decorrerão com toda a segurança e cumprimento das atuais 

regras de saúde pública definidas pela DGS, em especial para as atividades que envolvem as nossas 

Crianças e os nossos Jovens. 

A CMA continuará a investir na criação de mais e melhores condições para um Ensino de grande 

qualidade no Município de Aveiro, seja na realização de ações de complemento educativo, seja na 

colocação de recursos humanos nos vários estabelecimentos de ensino ou na melhoria das suas condições 

de segurança e conforto. 

Por fim, desejamos a Todos que o Ano Letivo 2021/2022 seja bom, e que possam continuar a tirar 

bom proveito da oportunidade que temos de Crescermos Juntos. 

 

II – MUNICÍPIO DE AVEIRO RECEBE EVENTOS RELEVÂNCIA 

NACIONAL E INTERNACIONAL NO ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO 

Com a relevante cooperação da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) o Município e Cidade 

de Aveiro vão receber entre outubro e dezembro de 2021 eventos muito importantes organizados 



por entidades de relevo nacional, tais como o Dia do Exército (16 a 24 de outubro), o ART&TUR 

(26 a 29 de outubro),o  Congresso da Associação Portuguesa de Agências Viagens e Turismo 

(APAVT) (1 a 3 dezembro) e o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (10 

e 11 dezembro). 

 

Dia do Exército – 16 a 24 de outubro 

Apostando no reforço da parceria institucional com a CMA e estabelecendo novas 

parcerias com outras entidades, o Exército, comemora na Cidade de Aveiro, de 16 a 24 de outubro 

o Dia do Exército Português, com várias atividades, exposições e um concerto pela Banda 

Sinfónica do Exército, convidando a sociedade civil a juntar-se à celebração da efeméride. 

 

ART&TUR – 26 a 29 de outubro 

Ainda no mês de outubro, o Centro de Congressos de Aveiro vai receber o ART&TUR - 

Festival Internacional de Cinema de Turismo. Para o Presidente da CMA, José Ribau Esteves, o 

ART&TUR é “um excelente pretexto para dar a conhecer territórios fantásticos”, sublinhando a 

importância do Turismo Centro de Portugal na conquista deste Festival para a Região Centro e 

deixando a garantia de que “Aveiro será um bom herdeiro do trabalho que se fez em Torres Vedras 

(2019) e em Viseu (2020)”, destacou. 

Desde a sua primeira edição em Barcelos, em 2008, o Festival ART&TUR tem dado a 

conhecer as melhores produções audiovisuais de turismo realizadas a nível nacional e 

internacional. Enquanto fórum de partilha de experiências, o Festival ART&TUR tem conquistado 

elevado reconhecimento internacional, mercê da qualidade e quantidade de filmes que distingue 

anualmente, bem como da sua integração numa rede mundial de festivais congéneres: o CIFFT 

(Comité Internacional dos Festivais de Filmes de Turismo), que elege anualmente o melhor filme 

de turismo a nível mundial, entre todos os filmes que percorrem o circuito internacional de 16 

festivais. 

As candidaturas e regulamento estão disponíveis em https://tourfilm-

festival.com/artfactory-2021-2 . 

 

Congresso APAVT – 1 a 3 de dezembro 

O 46.º Congresso da APAVT vai realizar-se em Aveiro, tendo o anúncio público sido feito 

pelo Presidente da APAVT no Congresso de 2019 que decorreu no Funchal, com a presença dos 

Presidentes da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e da Entidade Regional do Turismo do Centro 

de Portugal (TCP). 



O Congresso da APAVT 2021 assume uma parceria de organização entre a CMA, a TCP 

e a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo e vai contar com a 

participação de mais de centenas de congressistas, constituindo mais um impulso na nossa 

economia e em especial no conhecimento e na promoção do destino Turístico de Aveiro, Cidade, 

Município e Região. 

O principal objetivo do Congresso é dar aos seus participantes a oportunidade de se 

encontrarem e discutirem assuntos de elevado interesse para o Turismo Português, dando ainda 

destaque à Cidade e à Região de Aveiro através de uma mostra de turismo e com a sua promoção 

ao longo do ano. 

A realização do congresso em Aveiro, culminando esta escolha da APAVT o processo de 

candidatura apresentado pela CMA e pela TCP, é de extrema importância pois capitaliza a aposta 

que a CMA tem vindo a fazer na área do turismo, atraindo mais investimento e mais conhecimento 

da nossa Cidade, Município e Região de Aveiro, num trabalho de parceria com as Empresas do 

setor, com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e de uma forma muito especial com 

a TCP. 

 

Congresso ANMP – 10 e 11 de dezembro 

Por proposta do Presidente da CMA e Vice-Presidente da ANMP, Ribau Esteves, no 

Conselho Diretivo, que deliberou que o XXV Congresso da Associação de Municípios Portugueses 

vai ter lugar nos dias 10 e 11 de dezembro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. 

Depois da Cimeira Ibérica entre a ANMP e a FEMP – Federação Espanhola de Municípios 

e Províncias, realizada a 01 de março de 2019 em Aveiro, a realização do Congresso da ANMP 

em Aveiro, vem comprovar uma vez mais, um papel preponderante e liderante de Aveiro na defesa 

dos interesses dos Municípios e na procura de novas políticas e novas soluções de governação, 

numa altura em que a descentralização assume particular importância para o desenvolvimento do 

País. 

 

III – CÂMARA ENTREGA 18.700 UNIDADES  

DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ÀS IPSS 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) continua o seu trabalho prioritário de combate ao 

Coronavírus / Covid-19, com uma nova entrega na quantidade global de 18.700 unidades de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 140 litros de gel desinfetante às 26 Instituições 



Privadas de Solidariedade Social (IPSS), realizada no dia 02 de setembro. Esta foi a oitava entrega 

realizada pela CMA em 2021, a que corresponde a entrega total de 211.200 unidades de EPI. 

Nestas entregas de EPI, que estão enquadradas na Ação 2 do Programa de Ação de 

Apoio à Atividade Social e Económica 2021 / Operação Anti Covid-19 (PAAASE), distribuímos 

máscaras cirúrgicas (5.650 un.), máscaras FFP2 (1.430 un.), luvas (8.100 pares), fatos (545 un.), 

toucas (925 un.), protetores de sapatos (940 un.), batas (710 un.), aventais (400 un.) e gel 

desinfetante (140 litros). 

Vacinar é importante 

A vacinação que tem vindo a ser concretizada é muito importante e está em 

desenvolvimento no Nosso Município e por todo o País, mas a proteção individual com os EPI é 

fundamental e tem de continuar a ser uma atitude que temos de praticar a cada momento e todos 

os dias. 

Reiteramos o agradecimento público pelo excelente trabalho em prol da Vida da Nossa 

Boa Gente, dos Dirigentes, Profissionais e Voluntários das IPSS’s e dos Bombeiros, e desejando 

que tudo corra bem na Vida das Pessoas e das Instituições, nesta fase delicada e muito importante 

do Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19. 

ESTAMOS JUNTOS. 

 

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

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


