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I – MOLICEIROS ELÉTRICOS APRESENTADOS NA 

CONFERÊNCIA EUROPEIA SOBRE GESTÃO DA MOBILIDADE 

A ECOMM (Conferência Europeia sobre Gestão da Mobilidade) é um evento global, o 

verdadeiro ponto de encontro para todos os envolvidos na gestão da mobilidade e todos os anos 

atrai entre 300 a 400 pessoas à cidade que a acolhe e que este ano realizou-se nos dias 24 e 25 

de novembro, em Cascais. 

Aveiro, com a aplicação do seu Estudo de Caso dos Moliceiros Elétricos apresentou na 

ECOMM 2021 este projeto que vai ter um contributo muito importante na Cidade para uma 

mobilidade mais sustentável através da conversão dos motores de combustão dos 27 barcos 

moliceiros e mercantéis para 100% elétrico, com uma redução anual estimada de 400Ton de CO2. 

Além da alteração dos Moliceiros para motores elétricos, o projeto conta com a instalação 

já concluída de uma rede de carregamento elétrico, em cada um dos 10 cais concessionados. 

Por fim, a CMA inova na implementação de coleta de dados em tempo real das estações 

de carregamento, consumo de eletricidade dos barcos e economia de emissões de CO2, com a 

possibilidade de partilhar esses dados na plataforma de dados urbanos municipais. 

 

Ambiente é opção política estratégica 

Para a CMA, o Ambiente representa uma aposta política estratégica na governação do 

Município, com várias ações em desenvolvimento, como é disso exemplo Pacto de Autarcas, o 

maior movimento mundial de cidades para a ação climática e de energia local, do qual a Câmara 

de Aveiro é um dos 10760 signatários, comprometendo-se a apoiar a implementação da meta de 

40 % de redução dos gases com efeito de estufa até 2030 e a adotar uma abordagem conjunta 

para a mitigação e a adaptação às alterações climáticas.  



Neste âmbito, a CMA tem em curso a construção de um novo Ferryboat elétrico e respetiva 

estação de carregamento, projeto que irá representar uma redução anual de emissões de CO2 de 

aproximadamente 300 Ton. Acrescem os três autocarros 100% elétricos que temos a operar no 

Município de Aveiro, os únicos que a operadora Transdev tem em funcionamento em Portugal, 

num universo de 1500 viaturas. Em suma, o conjunto de ações implementadas tem como objetivo 

a redução significativa das emissões de CO2 cerca de 1000 Toneladas por ano. 

 

Ao longo das suas 22 edições, a ECOMM foi colocada em numerosos Países e Cidades 

da Europa. Desde a sua primeira edição em 1997, a ECOMM tem sido um ponto de encontro para 

políticos, engenheiros e cientistas, assim como para todos os que praticam e estão envolvidos na 

mobilidade. Este evento de três dias oferece um número diversificado e relevante de experiências, 

como excursões, discursos, apresentações e workshops e até mesmo uma exposição. 

 

II – AVEIRO E ROUEN INTEGRAM PROGRAMA OFICIAL DE 

COOPERAÇÃO CULTURAL INTERNACIONAL EM 2022  

- Programa “Temporada Cruzada Portugal – Franca 2022” 

Aveiro em conjunto com a cidade de Rouen integra o programa oficial da Temporada 

Portugal - França 2022, que se inicia em fevereiro e se prolonga até outubro, e ostenta o respetivo 

selo. Trata-se de um programa de cooperação que celebra a cultura e os laços que ligam os dois 

países e procura destacar a excelência de artistas, pensadores, cientistas e empresários. A 

Temporada é, ainda, uma oportunidade para discutir sobre a Europa e a integração, os valores de 

inclusão, a paridade e igualdade, a cultura e o património. 

O intento de desenhar um programa da Temporada Cruzada teve origem no projeto CreArt 

| Rede de Cidades para a Criação Artística, do qual as duas cidades são parceiras, e na procura 

de estreitar a cooperação bilateral para áreas que vão além das artes visuais. Assim, o plano de 

atividades com ações a decorrer nas duas cidades em simultâneo inclui concertos, poesia e 

literatura, conferências sobre história e património cultural, apresentação de livros, encontros entre 

museus e residências artísticas em torno da cerâmica, estando prevista a presença em Aveiro da 

artista Laure Delamotte Legrand, no outono. 

 

Intercâmbio escolar para os mais novos 

Ainda integrado no programa está o projeto de “school-twinning”/ “geminação escolar” que 

envolve duas turmas da EB1 da Glória e alunos da École Pépinière Saint-Julien, com curadoria de 



David Alexandre Guéniot, artista francês a residir em Portugal, e a cooperação do Centre 

Photographique Rouen-Normandie. Em conjunto e ao longo do ano letivo 2021/2022, os alunos 

vão trabalhar as letras e a escrita a partir do desenho e do expecto gráfico, explorando as palavras, 

ganhando gosto pela leitura e percebendo a importância e a função de um livro. Simultaneamente, 

os alunos são despertos para os conceitos de cidadania e de diversidade cultural. O resultado terá 

a forma de uma publicação que congrega trabalhos das escolas das duas cidades. 

 

O momento inaugural da Temporada tem lugar em Rouen, a 25 de fevereiro com o 

concerto da Chapelle Corneille e Duo Electro/Fado de Lina Rodriguès Raul Refree. Já o 

encerramento decorre em Aveiro com um concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras com a 

participação de músicos de Rouen. 

A realização de programas de cooperação como este promove a integração e articulação 

com agentes culturais de Aveiro proporcionando-lhes oportunidades e intercâmbio e crescente 

visibilidade internacional. Simultaneamente posiciona Aveiro nas redes de cooperação cultural, 

consubstanciando o objetivo estratégico 10 do Plano estratégico para a Cultura que visa a 

internacionalização da criação cultural. Contribui, ainda, para o processo de Candidatura de Aveiro 

a Capital Europeia da Cultura em 2027. Rouen, por sua vez, é uma das cidades francesas 

candidata a Capital Europeia da Cultura 2028. 

A “Temporada Cruzada Portugal - França 2022” promove projetos de cooperação entre 

entidades dos dois países. No seu conjunto, este programa visa a dinamização cultural nos 

congéneres, potenciado a troca de experiências entre artistas e entidades. Em Portugal, a 

Temporada é coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura 

através da GEPAC e em estreita relação com o Instituto Camões e a Embaixada de França. 

 

III – ATIVIDADES NÁUTICAS PARA 1260 ALUNOS 

- Projeto da CMA estende-se até junho de 2022 - 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) estabeleceu uma parceria com o Centro de 

Formação Desportiva do Agrupamento de Escolas José Estêvão, o Clube dos Galitos de Aveiro e 

o Sporting Clube de Aveiro, onde se incluiu também o Centro de Alto Rendimento de Surf de São 

Jacinto (CAR Surf) e que tem como objetivo a prática de atividades náuticas, bem como promover 

o desenvolvimento de uma cultura náutica em todas as Escolas do Município de Aveiro, de forma 

gratuita. 



O projeto teve o seu inicio no dia 17 de novembro de 2021 e decorre até final de junho de 

2022, com a participação de 52 turmas, contabilizando um total cerca de 1260 alunos, do Ensino 

Básico ao Ensino Secundário, bem como os Alunos com Necessidades de Saúde Especiais. 

As sessões serão ministradas por professores do Centro Formação Desportiva, bem como 

por um técnico de Surfing da CMA. O transporte de todos os alunos é assegurado, de forma 

gratuita, pela CMA. 

No presente ano letivo 2021/2022, o projeto engloba, a prática das modalidades de Vela, 

Vela adaptada, Remo, e ainda atividades de surfing: Surf, Bodyboard e Stand Up Paddle. 

As atividades de Remo e Vela, destinam-se aos alunos do 2.º e 3.º anos de escolaridade.  

Estas atividades compreendem duas sessões: uma sessão teórica, em sala de aula; e uma sessão 

prática nas instalações do Clube dos Galitos de Aveiro, no caso do Remo, e no Sporting Clube de 

Aveiro, no caso da Vela. Enquanto que a atividade de Vela Adaptada, destina-se aos alunos com 

Necessidades de Saúde Especiais.  

As atividades de Surfing, destinam-se aos alunos do 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico e 

Ensino Secundário, incluindo os Cursos Profissionais dos Agrupamentos do Município de Aveiro. 

Estas atividades realizam-se nas instalações do CARSurf de São Jacinto. 

[fotografias disponíveis aqui] 

 

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

Simão Santana 
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


